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- Ţi -aduci ami nte, Popescule, ce
muzică frumoasă ascultam înainte la
restaurant, la nunţi sau la spectacole,
când nu erau staţiile de amplificare? administraţie / 5
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Excelenţa înseamnă inimă şi pasi-
une, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, în-
ţelepciune şi tenacitate. Înseamnă res-
pect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine pro-
misiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884. www.domeniulcoroanei.ro

Respectând o tradiţie împământenită de ani  buni, la începutul lunii  iu-
nie, profesori i  şi  studenţii  sărbătoresc Zilele Universi tăţii  de Medicină şi
Farmacie (UMF) din Craiova. Ieri, s-a marcat  împlinirea a 43 de ani  de
învăţământ medical superior craiovean şi 16 ani  de la înfi inţarea inst ituţiei .
Aşa cum era de aşteptat , Zilele Universi tăţi i  au reunit  în Aula Magna nu-
meroase personali tăţi  din lumea medicală craioveană, dar şi studenţi .
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Vicepremierul
Liviu Dragnea
şi regionalizarea

Pledoaria vicepremierului
Liviu Dragnea, care deţine şi
portofoliul de ministru al Dezvol-
tării Regionale şi Administraţiei
Publice, la Casa Studenţilor din
Craiova, joi după-amiază, în faţa
reprezentanţilor administraţiei
publice locale din Oltenia, s-a
vrut, de fapt, o dezbatere, o
prezentare cât mai completă a
întregului proiect şi, peste toate,
alungarea multor incertitudini
care însoţesc acest demers, de
reală importanţă, al actualului
guvern, dar şi parlament, domi-
nat de USL.

Comuna
Bârca îi
declară
cetăţeni
de onoare,
post-
mortem,
pe pictorul
Ghiţă Mitrăchiţă şi
sculptorul Alexandru
Ciutureanu
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Codul galben de inundaþii a fost ridicat asearã, dar
ploile vor continua ºi în urmãtoarele zile, în cantitãþi
însã mai mici, o nouã atenþionare putând fi emisã luni
dimineaþa, pentru intervalul 10-12 iunie, când pot fi
înregistrate cantitãþi mai importante de precipitaþii, dar
nu „înspãimântãtoare”, au anunþat ieri, la Guvern, re-
prezentanþii Comandamentului pentru situaþii de ur-
genþã, reuniþi în ºedinþã. „E posibil ca în orice zi ºi în
orice localitate sã fie soare de dimineaþa pânã la ora 15-
16, iar atunci sã fie o ploaie de 40 litri pe metru pãtrat,
dupã care sã se opreascã. Putem avea inundaþii locale,
pe râurile mici, din cauza acestor fenomene caracteris-
tice acestei perioade ºi care, pentru urmãtoarele zece

zile, pot apãrea pe teritoriul României”, a spus directo-
rul Administraþiei Naþionale de Meteorologie (ANM),
Ion Sandu. Potrivit estimãrilor Institutului Naþional de
Hidrologie ºi Gospodãrire a Apelor (INHGA), debitul
Dunãrii la intrarea în þarã va atinge, în perioada 14-15
iunie, o valoare maximã estimatã la 10.500 de metri cubi
pe secundã, sub valorile maxime înregistrate în inter-
valul 11-13 aprilie 2013, respectiv de 11.900 de metri
cubi pe secundã, când nu au fost înregistrate mari
pagube. „În ceea ce priveºte Dunãrea, astãzi se atinge
maximul la Bratislava. Din informaþiile pe care le avem
de la colegii de la Centrul Naþional de Prognoze Hidro-
logice din Ungaria, maximul acestei viituri va atinge

Budapesta pe 10 iunie, cu un maxim
prognozat de 8.700 metri cubi pe se-
cundã. În aceste condiþii ºi luând în
considerare aportul afluenþilor prin-
cipali, aval Budapesta ºi pe sectorul
românesc, anticipãm o valoare maxi-
mã în jurul a 10.500 metri cubi pe se-
cundã, care este estimatã sã fie atinsã
în intervalul 14-15 iunie, o valoare care
este sub ce am avut în aprilie”, a expli-
cat ieri directorul INHGA, Daniela Rã-
dulescu. Cu toate astea, vicepremie-
rul Liviu Dragnea a solicitat o verifi-
care amãnunþitã a digurilor. „În spe-
cial în zona Dunãrii vreau sã faceþi o
reverificare a digului dinspre fluviu,
în amãnunþime, pentru cã ºtiu cã aþi
avut probleme în zona de intrare a Du-

nãrii în þarã. Dar vreau sã verificaþi peste tot, pentru cã,
sincer, nu mai ºtiu cât de atent a fost verificatã starea
digului de-a lungul Dunãrii. Vreau sã faceþi o verificare
atentã”, a transmis viceprim-ministrul. Ovidiu Gabor,
director general adjunct la Apele Române, a precizat
cã a fost deja iniþiat un sistem de monitorizare, chiar
dacã debitele sunt reduse la ora actualã, având în ve-
dere cã digurile de la Dunãre au fost supuse presiunii
timp de peste o lunã. „Noi am avut o viiturã pe Dunãre
la 15 martie, care s-a terminat în perioada de Paºti.
Drept urmare, am dispus ca sistemele de gospodãrire
a apelor care sunt în zona fluviului, pornind de la zona
Banatului pânã la Tulcea, sã intre într-o monitorizare
specialã, sã urmãreascã toate digurile. Avem o singurã
problemã în zona Bentu, unde am intervenit acum trei
sãptãmâni. Din cauza reducerii nivelelor s-a mai prã-
buºit o parte din zona dig-mal. Am intervenit de trei zile
ca sã nu avem probleme. Din punctul nostru de vede-
re totul este sub control”, a spus Gabor. Potrivit aces-
tuia, în þarã toate râurile sunt sub cotele de atenþie ºi au
fost dispuse pregoliri din lacurile de acumulare, pentru
a fi atenuate eventualele unde ale viiturilor. Potrivit
unui bilanþ fãcut de autoritãþi ieri, în ultimele zile douã
persoane au decedat din cauza fenomenelor meteo,
respectiv o persoanã luatã de viiturã în judeþul Vaslui
ºi o altã persoanã lovitã de fulger în judeþul Prahova.
Ploile au afectat 6 judeþe ºi 11 localitãþi, inundând ºase
locuinþe în judeþul Botoºani, patru drumuri judeþene
(câte douã în Vrancea ºi Neamþ) ºi opt drumuri comu-
nale în cinci judeþe, precum ºi o suprafaþã de 528
hectare teren agricol.
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Sãfotiu: PDL va îndemna la
boicotarea referendumului
pentru Constituþie

Purtãtorul de cuvânt al PDL,
Adriana Sãftoiu, a declarat, ieri, cã
democrat-liberalii vor îndemna
populaþia sã nu se prezinte la
referendum dacã, în Constituþia
revizuitã, Parlamentul menþine
sistemul bicameral ºi nu limiteazã
numãrul aleºilor la 300. „Dacã ºi în
Parlament va trece acel amendament
cu 300 de deputaþi plus 17 ai minoritã-
þilor, dacã va rãmâne tot Parlament
bicameral, în acest caz PDL va
îndemna populaþia sã nu se prezinte la
referendum. Amendamentul pe care l-a
aprobat ieri (n.r. - Comisia de revizuire
a Constituþiei), cel privind 300 de
deputaþi plus 17 ai minoritãþii, la care
se adaugã ºi parlamentari care vor
reprezenta Camera superioarã,
menþine vechea structurã a Parlamen-
tului. Parlamentul viitor, pe baza
Constituþiei revizuite, va avea peste
400 de parlamentari”, a spus Adriana
Sãftoiu, într-o conferinþã de presã,
rãspunzând unei întrebãri.

Corlãþean se pregãteºte sã
meargã la Moscova, în iulie

O vizitã a ministrului de Externe,
Titus Corlãþean, la Moscova, este în
curs de perfectare, potrivit unei
declaraþii a purtãtorului de cuvânt al
MAE român. „Existã o invitaþie pentru
o vizitã în luna iulie la Moscova, a
ministrului de Externe, vizitã aflatã în
curs de perfectare. Detaliile vor fi
anunþate la momentul oportun”, a
declarat purtãtorul de cuvânt al MAE,
Brânduºa Petrescu, rãspunzând unei
întrebãri din partea Mediafax. Pe de
altã parte, potrivit unor surse diploma-
tice acreditate la Bucureºti, Moscova
transmite semnale cã doreºte o
„resetare” a relaþiilor cu România, în
condiþiile în care eforturile în acest
sens ar fi „rezultatul unor decizii
suverane, singurele care ar conta” ºi
nu „urmãri ale unor presiuni externe”.

Managerii de spitale vor fi
destituiþi în cazul în care
unitatea pe care o conduc
înregistreazã trei luni consecu-
tiv plãþi restante a cãror vechi-
me este mai mare decât termenul
scadent de platã, mãsurã
convenitã cu Fondul Monetar
Internaþional (FMI) ºi aprobatã
de Guvern. La începutul acestui
an, agenþia Mediafax a anunþat,
prezentând scrisoarea de
intenþie agreatã cu FMI, cã
Guvernul va amenda contractele
managerilor de spitale astfel
încât aceºtia sã poatã fi înlocuiþi
în urma unor evaluãri trimestria-
le, dacã spitalul înregistreazã
datorii pentru trei luni consecu-
tiv. Documentul relevã totodatã

Manager i i  de  sp i ta le  cu
dator i i  acumulate  t re i  lun i
consecut iv  vor  f i  dest i tu i þ i Conducerea Direcþiei Sanitar-Ve-

terinare (DSV) Covasna a instituit
carantinã antirabicã în municipiul
Sfântu Gheorghe, dupã ce în urmã cu
câteva zile, în apropierea unei grãdi-
niþe, a fost identificatã o vulpe turba-
tã, potrivit Agerpres. Carantina, care
are scopul de a preveni extinderea
bolii, va avea o duratã de trei luni ºi
constã în aplicarea mãsurilor profi-
lactice prevãzute de lege, inclusiv
prinderea ºi eutanasierea tuturor
animalelor fãrã stãpân din zona de
focar. „Vor fi douã zone de protec-
þie: una pe o razã de trei kilometri în
jurul focarului, unde toate carna-
sierele nevaccinate antirabic, câini,
pisici, vulpi, lupi, jderi, etc, vor fi
ucise, aºa cum scrie legea (...), iar
pe o razã de zece kilometri se va
institui o zonã de supraveghere cu
ajutorul proprietarilor, care vor tre-

Carant inã  ant i rab icã
în municipiul Sfântu Gheorghe

bui sã þinã sub observaþie animalele
ºi sã raporteze dacã observã tulbu-
rãri, dacã sunt agitate fãrã motiv, sunt
agresive sau nu beau apã”, a spus
ºeful DSV Covasna, dr. Siko Barabasi
Sandor. Acesta a menþionat cã ani-
malele vor fi prinse de Poliþia localã
ºi tranchilizate înainte de a fi supri-
mate, pentru a nu suferi prea mult.

cã, pentru a evita creºterea
datoriilor din sistem, Guvernul
va transfera resurse financiare
de la spitale cu competenþe
limitate cãtre unitãþile incluse în
reþeaua spitalelor regionale de
urgenþã. Ministrul Sãnãtãþii
explica atunci cã trebuie blocatã
acumularea de arierate, deoare-
ce, în caz contrar, sistemul
sanitar va rãmâne cu datorii.
Decizia de destituire a manageri-
lor de spitale ale cãror unitãþi
înregistreazã datorii trei luni
consecutiv a fost luatã de
Guvern prin ordonanþã de
urgenþã, cu puþin înaintea
reuniunii board-ului FMI
privind evaluarea finalã a
actualului acord.

Înscrierea persoanelor fizice ºi ju-
ridice în programul „Rabla” 2013 se
va face de luni, însã tichetele au în-
ceput sã fie distribuite cãtre colec-
tori de ieri, dupã cum a declarat pen-
tru Mediafax preºedintele Adminis-
traþiei Fondului pentru Mediu
(AFM), Adrian Gearâp. Aproape 290
de colectori (REMAT-uri) ºi peste 100
de dealeri auto s-au înscris anul aces-
ta în program, listele cu cei validaþi
urmând sã fie publicate pe site-ul
AFM. Persoanele fizice se vor putea
înscrie de luni la colectorii validaþi,
în timp ce cele juridice se înscriu la
AFM pentru a beneficia de voucher-
ul de 6.500 de lei pentru casarea unui
autovehicul mai vechi de 10 ani. Ad-
ministraþia Fondului pentru Mediu
va emite 20.000 de tichete, dintre care
17.000 pentru persoane fizice/juridi-

ce ºi 3.000 de tichete pentru institu-
þiile publice. În acest an, se va utiliza
un singur tichet valoric pentru achi-
ziþionarea unui autovehicul nou, faþã
de pânã la trei tichete câte puteau fi
utilizate în anii anteriori, iar valoarea
acestuia este de 6.500 de lei, faþã de
3.800 lei în 2012. La prima de casare
de 6.500 de lei se poate adãuga câte
un eco-bonus în valoare de 500 de
lei, dar nu mai mult de douã eco-bo-
nusuri cumulate, pentru fiecare din
urmãtoarele caracteristici ale autove-
hicului nou achiziþionat: se încadrea-
zã în norma de poluare Euro 6, gene-
reazã o cantitate de emisii de CO2
mai micã de 100 grame/kilometru sau
are sistem de propulsie hibrid. Pen-
tru achiziþionarea unui autovehicul
nou se poate utiliza un singur tichet
ºi, în funcþie de caracteristicile maº-

nii, se poate beneficia de o reducere
suplimentarã de cel mult 1.000 de lei,
rezultatã din cumulul a douã eco-bo-
nusuri. Dupã publicarea listei produ-
cãtorilor validaþi care au încheiat
contracte cu AFM, proprietarul se
poate înscrie la oricare dintre aceºtia
pentru achiziþionarea autovehiculu-
lui nou. Proprietarul trebuie sã se în-
scrie la un producãtor validat în ter-
men de cel mult 45 de zile lucrãtoare
de la eliberarea tichetului de cãtre
colectorul validat. La rândul sãu, pro-
ducãtorul are la dispoziþie, de la eli-
berarea notei de înscriere cãtre pro-
prietar, cel mult 90 de zile lucrãtoare
pentru a-i furniza acestuia maºina
aleasã, fãrã a se depãºi însã data de
20 noiembrie 2013, pânã la care se
desfãºoarã programul „Rabla” anul
acesta. Nerespectarea termenului de

cãtre proprietar atrage decãderea
acestuia din dreptul de a beneficia
de prima de casare. Odatã ce s-a în-
scris la un producãtor validat, pro-
prietarul trebuie sã achiziþioneze noul
autovehicul de la acesta, neputân-
du-i fi returnat tichetul. În situaþia în
care tichetul nu a fost eliberat pe
numele persoanei care se înscrie,
aceasta trebuie sã depunã ºi certifi-
catul de atestare fiscalã privind im-
pozitele ºi taxele locale ºi alte veni-
turi ale bugetului local, eliberat de
cãtre autoritatea publicã localã în a
cãrei razã teritorialã îºi are domiciliul
sau reºedinþa, în termen de valabili-
tate la data înscrierii, în original. Se-
siunea se va desfãºura într-o singu-
rã etapã, iar termenul-limitã pânã la
care tichetele vor fi acceptate este
20 noiembrie.

Programul Rabla: Înscrierea persoanelor fizice ºi juridice începe luni
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Clãdirea aparþine CEZ România,
instituþia plãnuindu-ºi sã moderni-
zeze acest imobil întrucât aici se
aflã staþia electricã de transforma-
toare. Potrivit autoritãþilor locale,
constructorul a cerut acordul de
închidere a bretelei pentru circu-
laþia rutierã ºi pietonalã pe bulevar-
dul „Nicolae Titulescu”, motivând
cã lucrãrile programate sunt unele
de anvergurã ºi nu se pot desfãºu-
ra concomitent cu maºinile impli-
cate în trafic. Reprezentanþii Pri-
mãriei Craiova au acordat acest
aviz, dar i-au impus CEZ România
sã respecte câteva obligaþii, listã cu
care instituþia a fost de acord.

Primãria Craiova pune condiþii
În timpul ºantierului, reprezen-

tanþii CEZ trebuie sã respecte sche-
ma de semnalizare aºa cum a fost
întocmitã de Poliþia Rutierã. De
asemenea, constructorul este obli-

Breteaua de lângã pasajul supra-
teran al Craiovei se închide iar.
Timp de o lunã, ºoferii, autobuzele
RAT Craiova ºi petonii vor trebui
sã ocoleascã aceastã zonã care se

va afla în ºantier. Autoritãþile loca-
le i-au impus constructorului sã nu
depãºeascã termenul de 30 de zile
ºi sã refacã trotuarul dupã termi-
narea lucrãrii.

Lucrãtorii SC Salubritate
Craiova SRL vor acþiona, luni,
în Parcurile „Nicolae Roma-
nescu” ºi ”Tineretului”, am-
plasând, în primã fazã, afiºe
de avertizare a populaþiei ºi,
ulterior, în aceleaºi zone, sta-
þii de intoxicare în care vor fi
introduse produsele raticide
Roziºoc C (pelete, pe suport
de carne ºi legume deshidra-
tate) ºi Roziºoc G (pe suport
de grâu decorticat). Întreaga
operaþiune va fi derulatã cu
sprijinul Poliþiei Locale. În afi-
ºele de avertizare, se va spe-

Timp de zece zile, începând de luni, în Craiova se va desfãºura
prima campanie de deratizare de pe domeniul public din acest an.

Acþiunea se deruleazã în toate cartierele municipiului ºi are ca scop
combaterea ºoarecilor ºi ºobolanilor.

gat sã delimiteze strict zona de in-
tervenþie ºi sã asigure variante de
acces auto alternative pentru loca-
tari ºi pentru cazurile de urgenþã,
astfel încât maºinile pompierilor
sau ale medicilor sã poatã vã in-
tervinã dacã se semnaleazã vreun
pericol. Pe întreaga perioadã de
desfãºurare a lucrãrilor, tot con-
structorul rãspunde penal dacã se
întâmplã vreun accident din cauza
lucrãrilor sau a semnalizãrii neco-
respunzãtoare.

Un nod de reþele se aflã în zonã
Pentru cã în zonã se aflã reþele-

le de utilitãþi ale Craiovei care ar
putea afecta craiovenii din centrul
oraºului, CEZ-ului i s-a fãcut, de
asemenea, recomandarea sã-i anun-
þe pe furnizorii de utilitãþi, în speþã
pe Compania de Apã Oltenia (CAO)
care deþine conductele de apã ºi ca-
nalizare ºi Distrigaz Sud, care deþi-

ne instalaþiile de gaze. Potrivit mu-
nicipalitãþii, constructorul va cere
acestora asistenþã de specialitate din
momentul în care se vor începe lu-
crãrile ºi pânã la sfârºitul lor, astfel
încât abonaþii sã nu aibã de suferit
de pe urma acestui ºantier.

RAT Craiova, obligatã
sã modifice unele trasee

Conducerea RAT Craiova a
anunþat, la rândul ei, cã este obli-
gatã sã modifice traseul autobuze-
lor care, în mod obiºnuit, circulau
pe breteaua dinspre bulevardul „Ni-
colae Titulescu” pentru a traversa
centrul oraºului, pe strada „A.I.-
Cuza”. Potrivit directorului Radu
Preda, începând de luni, de pe 10
iunie, ºi pânã pe data de 9 iulie când
ar trebui sã se termine aceastã lu-
crare, autobuzele de pe traseele 3b,
9, 11, 23b, 25 vor circula pe pasa-
jul suprateran. În aceastã perioa-
dã, staþia nr. 2 Spital va fi mutatã
în douã locaþii diferite: pentru tra-
seele 3b, 23b si 25 va fi înfiinþatã
staþia „Spital nr.2”, pe strada
„Amaradia”, sens Teatru, la apro-
ximativ 50 de metri de intersecþia
cu strada „Constantin Brâncuºi”;
iar pentru traseele 9, 11 ºi tramvai
va fi înfiinþatã staþia „Spital nr.2”,
pe bulevardul „Nicolae Titulescu”,
sens Teatru, la aproximativ 50 de
metri dupã intersecþia cu strada ”I.
Jianu”.

 Carosabilul ºi trotuarul
trebuie refãcute

Lucrãrile ar trebui sã se termi-
ne pânã la data 9 iulie, constructo-
rul având, aºadar, la dispoziþie o

perioadã de o lunã pentru a finali-
za aceastã execuþie. Autoritãþile lo-
cale au pus în vedere conducerii
CEZ România ca, pânã atunci, tre-
buie sã refacã suprafaþa carosabi-
lului ºi a trotuarului astfel încât
maºinile ºi pietonii sã poatã sã cir-
cule pe acolo imediat. Reprezen-

tanþii municipalitãþii au precizat, de
asemenea, cã vor urmãri dacã lu-
crarea se va termina la termenul
convenit, fiind absolut necesar ca
zona din preajma pasajul suprate-
ran sã fie redatã traficului, unul ºi
aºa destul de aglomerat.

LAURA MOÞÎRLICHE

cifica faptul cã substanþele fo-
losite sunt toxice pentru oa-
meni ºi animale, antidotul fo-
losit în caz de ingestie acci-
dentalã (Vitamina K , sub su-
preghere medicalã), precum ºi
numãrul de telefon al SC Sa-
lubritate Craiova SRL.

Programul
campaniei

Dupã acþiunea din parcuri,
se va merge în cartiere. Marþi
vor fi deratizate zonele Lãpuº
ºi Lãpuº-Argeº, iar miercuri
se va ajuinge în cartierul Cra-

ioviþa Nouã. În zilele urmã-
toare se va acþiona, pe rând,
în cartierele Brazda lui No-
vac, Rovine, Calea Bucureºti.
Potrivit orarului, câteva car-
tiere vor fi deratizate într-o
zi, pe 18 iunie, fiind vorba de
cartierul „1 Mai”, „George
Enescu”, „Nicolae Titules-
cu”, „Corniþoiu Vechi”. În ul-
tima zi a campaniei, pe 19
iunie, sunt prinse cartierele
„Valea Roºie” ºi  „Sãrari”.
Suprafaþa totalã pe care se va
efectua activitatea de derati-
zare este de 200 de hectare,
p rog ramul  u rmând  sã  f i e
adaptat în funcþie de condi-
þiile meteorologice.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Orice reprezentant al adminis-
traþiei publice locale din Dolj ºi nu
numai, îºi doreºte pentru comu-

Proiectul tehnic pentru care Primãria Urzicuþa îl are finalizat ºi
a solicitat deja finanþare presupune realizarea unui sistem de
canalizare menajerã cu vacuum ºi epurarea apelor uzate pe o
lungime de 29,650 kilometri – atât cât sã acopere atât satul Urzi-
ca Mare, cât ºi Urzicuþa – cu douã staþii de vacuum ºi douã staþii
de epurare. La analiza fãcutã înainte de a decide ce variantã sã
aleagã a cântãrit foarte mult faptul cã se pot amplasa conducte-
le ºi la un metru adâncime, nu este nevoie sã distrugã asfaltul,
având loc foarte uºor pe lângã gardurile locuinþelor ºi, bineînþe-
les, costurile totale reduse.

Dezbatere organizatã de Filiala Dolj a AcoR:

Reprezentanþii Filialei Dolj a Aso-
ciaþiei Comunelor din România

(AcoR) au pus, ieri, faþã în faþã, pri-
mari din judeþ, reprezentanþi ai unor
firme de proiectare ºi consultanþã,
specialiºti din cadrul Consiliului Ju-
deþean Dolj ºi furnizori de echipamen-
te performante în domeniul tratãrii ºi
epurãrii apelor. Totul în cadrul semi-
narului cu tema „Canalizarea prin va-
cuum – o soluþie fiabilã ºi în Româ-
nia”, care s-a desfãºurat în Sala Mare
a Consiliului Judeþean Dolj. Întâlnirea

nitatea din care face parte inves-
tiþii. Cea mai mare „bãtãlie” este
pentru investiþiile în infrastructu-

rã, pentru cã aceasta
e baza. Dacã ai o in-
frastructurã solidã ai
pe ce sã construieºti,
ai ce sã oferi unui in-
vestitor. Însã cum
bugetele locale sunt
sãrace, este normal
sã se caute proiecte ºi
soluþii tehnice pentru
investiþiile dorite care
sã fie „ieftine ºi
bune”. Ori, reprezen-
tanþii Filialei Dolj ai
Asociaþei Comunelor
din România (ACoR),
tocmai asta au încer-
cat sã facã ieri, în ca-
drul unui seminar or-
ganizat în Sala Mare
a Consiliului Judeþean
Dolj: sã ofere o alter-
nativã la sistemul tra-
diþional de canalizare.
„Este o problemã pe

care am discutat-o cu co-
legii mei ºi cu care m-am
confruntat ºi eu ca primar,
de atâtea ori: vrem investi-
þii cât mai multe. ªi cum
nu sunt bani suficienþi niciodatã,
trebuie sã alegem soluþiile cele
mai avantajoase din punct de ve-
dere al raportului calitate/preþ. ªi
pentru cã de asta a fost înfiinþatã
aceastã Asociaþie, ca sã vinã în în-
tâmpinarea nevoilor primarilor, as-
tãzi (n.r.-ieri), am organizat aceas-
tã dezbatere, având ca parteneri
Consiliul Judeþean Dolj ºi Admi-
nistraþia Bazinalã de Apã Jiu. În
esenþã este vorba despre o firmã
care oferã o tehnologie relativ
nouã în domeniul tratãrii ºi epu-
rãrii apelor. Spun relativ pentru cã
e nouã doar la noi în þarã, în lume
fiind utilizatã de peste 40 de ani.
Reprezentanþii firmei le-au expli-
cat celor prezenþi cum se poate
realiza o reþea de canalizare prin
vacuum. Am considerat cã este o
soluþie foarte bunã pentru cei care
nu au încã asemenea proiecte ºi
vreau sã vã mai spun cã ºi noi,
pentru comuna Urzicuþa, am op-
tat pentru o asemenea soluþie teh-
nicã, documentaþia fiind realizatã
încã de anul trecut”, ne-a expli-
cat Florea Grigorescu, preºedin-
tele Filialei Dolj a ACoR ºi primar
al comunei Urzicuþa.

Producãtorii
ºi-au prezentat
„marfa”

Specialiºtii SC DFR SYSTEM
SRL au venit la întâlnirea cu cei
peste 20 de reprezentanþi ai unor
primãrii din judeþ, specialiºti ai Di-
recþiei tehnice ºi Compartimentu-
lui de Urbanism din cadrul Consi-
liului Judeþean Dolj ºi reprezentanþi
ai unor firme de proiectare ºi con-
sultanþã din Craiova, cu toate „ar-
mele” la ei, pentru a face o expu-
nere cât mai exactã a tehnologiei
oferite. Florea Grigorescu ne-a
explicat cã a ales sã-i aducã la ace-
eaºi masã pe toþi cei care ar putea
fi interesaþi de implementarea unui
proiect de acest gen pentru ca oa-
menii sã poatã afla de la sursã ce
presupune acest concept al cana-
lizãrii prin vacuum, sã poatã dis-

cuta direct cu producãtorii, astfel
încât sã aibã toate informaþiile
atunci când vor face alegerile.

Canalizarea prin vacuum este
o tehnologie standardizatã ºi
agreeatã tehnic în România, deºi
este mai puþin cunoscutã. Câte-
va dintre avantajele ei ar fi cos-
turi reduse datorate reducerii lu-
crãrilor de construcþie ºi a tim-
pului de execuþie, reduceri sem-
nificative, cu cel puþin 30 de pro-
cente, a consumului de energie
electricã prin eliminarea staþiilor
de repompare, întreþinerea ex-
trem de facilã ºi, nu în ultimul
rând, faptul cã toate componen-
tele folosite la realizarea sistemu-
lui sunt garantate minim 10 ani.
Sistemele convenþionale de cana-
lizare presupun în primul rând sã-
pãturi la o adâncime destul de
mare încât sã dureze mult ºi sã
fie necesarã întreruperea sau
restrucþionarea traficului rutier,
întrucât se amplaseazã, de obi-
cei, pe marginea pãrþii carosabi-
le. În plus, proiectantul sau con-
structorul se poate confrunta cu
condiþii dificile de sol, traversãri
prin reþele deja existente sau alte
obstacole. Dupã cum au explicat
reprentanþii firmei, canalizarea cu
vacuum necesitã þevi sensibil mai

mici decât cele din sistemele tra-
diþionale ºi pentru cã sunt com-
pacte, pot fi instalate la adâncimi
mai mici, chiar ºi în zonele unde
pânza freaticã este ridicatã. Sis-
temele de canalizare cu vacuum
sunt cu autocurãþare ºi, mai mult
decât atât, o singurã staþie de va-
cuum poate înlocui staþiile de
pompare. Pe lângã o prezentare
pe înþelesul tuturor, specialiºtii au
adus ºi câteva componente pe
care cei prezenþi la întâlnire sã le
poatã vedea ºi sã-ºi facã o idee
exactã despre ce este vorba. Se-
minarul s-a încheiat cu schimburi
de cãrþi de vizitã ºi numere de
telefon, iar pentru perioada urmã-
toare s-au programat alte întâl-
niri de acest gen, bineînþeles cu
alte teme. „O sã continuãm sã
venim în întâmpinarea membri-
lor Filialei, dar ºi a celorlalþi re-
prezentanþi ai administraþiei pu-
blice locale interesaþi, cu soluþii
noi, cu proiecte noi, fapt pentru
care, în perioada urmãtoare sunt
programate alte dezbateri de acest
gen. Nu facem reclamã unei fir-
me anume. Este vorba despre
concepte pe care care le prezen-
tãm, apoi fiecare este liber sã
decidã ce doreºte”, a încheiat
Florea Grigorescu.

este parte din proiectele pe care re-
prezentanþii Filialei Dolj a ACoR ºi le-
au propus în noul mandat, o încerca-
re de a prezenta reprezentanþilor au-
toritãþilor administraþiei publice locale
soluþii diverse, practice ºi bineînþeles
cu costuri reduse, pentru dezvolta-
rea infrastructurii. De altfel, tehnolo-
gia prezentatã în cadrul seminarului
se regãseºte în documentaþia tehni-
cã pe care comuna Urzicuþa a reali-
zat-o deja, pentru realizarea unui sis-
tem de canalizare în localitate.
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Pledoaria vicepremierului Liviu
Dragnea, care deţine şi portofoliul
de ministru al Dezvoltării Regiona-
le şi Administraţiei Publice, la Casa
Studenţilor din Craiova, joi după-
amiază, în faţa reprezentanţilor ad-
ministraţiei publice locale din Olte-
nia, s-a vrut, de fapt, o dezbatere,
o prezentare cât mai completă a
întregului proiect şi, peste toate,
alungarea multor incertitudini care
însoţesc acest demers, de reală
importanţă, al actualului guvern, dar
şi parlament, dominat de USL. Cum
vicepremierul Liviu Dragnea mai
expusese anterior, sau conferenţiase
pe proiectul indicat, aproape a re-
citat ce avea de spus. Ferindu-se
de ambiguităţi, deşi încă nu se ştie
cu exactitate numărul regiunilor,
„dar este foarte posibil să fie 8

MIRCEA CANŢĂR

Vicepremierul Liviu Dragnea
şi regionalizarea

sau 9”, dar şi de detonarea prema-
tură a unor nemulţumiri, deocam-
dată în stadii latente, motiv pentru
care se încearcă un fel de „împă-
care a caprei cu varza”, adică fie-
care entitate administrativă – judeţ
– din viitoarea regiune să găzduias-
că instituţii deconcentrate. Asta în-
semnând, de pildă, ca la Drobeta-
Turnu Severin să se afle sediul po-
liţiei regionale, nu doar al poliţiei de
frontieră, la Râmnicu Vâlcea sediul
Gărzii de Mediu, la Târgu Jiu se-
diul Direcţiei Silvice, iar la Craiova
sediul Direcţiei Finanţelor Publice.
Am dat un exemplu, pe logica „pă-
rintelui” regionalizării. Pentru o ase-
menea viziune administrativă, vice-
premierul Liviu Dragnea nu este de
invidiat. Fiindcă nici nu vrem să ne
gândim la cum va fi pomenit. A fă-

cut Liviu Dragnea, altminteri deţi-
nătorul unei consistente experienţe
administrative, ca fost prefect şi
apoi preşedinte de consiliu judeţean,
dar şi preşedinte al Uniunii Naţio-
nale a Consiliilor Judeţene, urmă-
toarea remarcă „subtilă”. Un fel de
încercare a apei calde cu degetul.
„Craiova se pare că îndeplineş-
te toate criteriile pentru a de-
veni reşedinţă de regiune”. Ca
fost inginer la IUG Craiova, deci
locuind o vreme în municipiul nos-
tru, ştiind, bănuim, că din totdeau-
na capitala Olteniei n-a fost în altă
parte,  exprimarea putea f i de-a
dreptul tranşantă, fără invariabilul
„se pare”. O îndoială mai mult de
ochii lumii. Să mergem mai depar-
te, fiindcă nu e un capăt de ţară
formularea indecisă. Deşi un fost

inginer în transporturi ştie ce e aia
măsură. Există destule alte întrebări
care aşteptau răspuns, pentru a
alunga definitiv orice impresie de
provizorat şi improvizaţie. Care
sunt marii vizionari ai guvernului,
„reperele” unui înalt profesionalism
administrativ, virtuozităţile intelec-
tuale din alte domenii, conexe ad-
ministraţiei, pe a căror armătură de
idei se construieşte această regio-
nalizare? Convinşi fiind că nici Li-
viu Dragnea nu este dispus să se
identifice cu un rol exhaustiv. Mai
ales că, aşa cum a mărturisit, exis-
tă riscuri. Poate rămâne convins că
vor exista şi... nervi. O opinie pe
care a enunţat-o, greu de împărtă-
şit, dacă nu imposibil, fiindcă pare
ilogică, este aceea ca fiecare judeţ
aparţinător să aibă un număr egal

de consilieri regionali, „pentru a
avea şanse egale”. Cum prin lege,
până acum, numărul consilierilor ju-
deţeni era corelat cu populaţia ju-
deţului, instituirea unor alte criterii,
pentru „a avea pace sub pruni”,
este de-a dreptul utopică. Deşi, pe
lângă alte nemulţumiri care pân-
desc, cu siguranţă, gata să izbuc-
nească, asta e o floare la ureche. Şi
o ultimă observaţie: nu se clamea-
ză exagerat, ca raţiune a regionali-
zării, mai buna absorbţie a fonduri-
lor europene? Şi se va rezolva, sau
cel puţin ameliora, acest deziderat?
Trecem, prin hipertrofierea unui
sector public ros de contra selecţie,
peste noile suprastructuri adminis-
trative ce vor fi create şi raporturile
acestora, de bună seamă instituite
prin lege, cu cele existente.

La Primăria Şimnicu de Sus, la fel
ca la toate celelalte, sunt probleme
legate de legalitate gestiuni econo-
mico-finaciare, constituirea bugetu-
lui local sau nerespectarea normelor

Primăria Şimnicu de Sus sau cum se patentează
o metodă de scurgere a banului public

Depunere de jurământ la sediul
Batalionului „Fraţii Buzeşti”

Astăzi, începând cu ora 8.00, o nouă serie de soldaţi profesionişti depune
jurământul militar la sediul Batalionului instrucţie comunicaţii şi informatică
„Fraţii Buzeşti” din Craiova. Este vorba de 84 de soldaţi profesionişti, care s-
au instruit timp de opt săptămâni în cadrul unităţii, în prima etapă a pregătirii
lor, cea a modulului instrucţiei individuale. La ceremonie sunt aşteptaţi să
participe, pe lângă rudele militarile, reprezentanţi ai eşaloanelor superioare,
cadre militare în activitate şi în rezervă sau retragere, reprezentanţi ai autorită-
ţilor publice locale şi ai cultelor religioase. De asemenea, tot cu acest prilej, în
cazarma batalionului instrucţie, comunicaţii şi informatică „Fraţii Buzeşti” se
va desfăşura, între orele 9.00 şi 11.00, „Ziua Porţilor Deschise”.

RADU ILICEANU

La data de 5 aprilie a.c., la primele ore ale dimineţii,
la Primăria Şimnicu de Sus descindeau poliţiştii Servi-
ciului de Investigarea Fraudelor Dolj. Aceştia au căutat
documente vizând contracte de achiziţii publice făcute
de administraţia locală. Oamenii legii au plecat de la

Primăria Şimnicu de Sus cu maşinile încărcate de acte
şi înscrisuri oficiale. Nici până astăzi nu am aflat ce do-
cumente au fost ridicate şi ce contracte sunt vizate. În
schimb mai ştim câte ceva despre neregulile care s-au
făcut la Primăria Şimnicu de Sus.

de colectare a taxelor şi impozitelor.
Dar în acelaşi timp sunt şi unele ches-
tiuni mult mai grave, legate de chel-
tuielile efectuate la anumite obiecti-
ve de investiţii. Cum ar fi la Primăria

Şimnicu de Sus proiectul „Comple-
tarea sistemelor clasice de produce-
re a apei de consum cu sisteme care
conduc la îmbunătăţirea aerului, apei
şi solului”. Continuarea acestei in-
vestiţii a fost cuprinsă în programul
din anul 2011, şi a fost implementat
la sediul Primăriei Şimnicu de Sus,
şcolile generale d in satele Albeşti,
Dudoviceşti, Izvor, Şimnic, Mileşti şi
Leşile. Lucrarea s-a derulat în baza
programului de înlocuire sau comple-
mentare a s istemelor
clasice de încălzire cu
sis teme care u tilizează
energia solară, geoter-
mală, eoliană ori alte sis-
teme care conduc la îm-
bunătăţirea calităţii ae-
rului, apei şi solului.
Dincolo
era mai ieftin

Proiectul a fost finan-
ţat cu fonduri nerambur-
sabile de la Agenţia Fon-
dului pentru Mediu, în
sumă de 534.712,32 lei,
reprezentând 80% d in
valoarea totală a cheltuielilor eligibile
de 668.390,40 lei, conform contractu-
lui pentru finanţare nerambursabilă nr.
237/17.12.2009. Pentru execuţia lucră-
rilor, Primăria Şimnicu de Sus a înche-
iat contractul nr. 2720/16.04.2010 cu
asocierea SC POLYSTART CLIMA
SISTEM SRL – SC ROMANOR, pri-
ma firmă fiind lider de proiect, în va-
loare de 594.260 lei fără TVA. În urma
efectuării unor controale, a rezultat că
s-a plătit în plus suma de 7.214 lei,
reprezentând diferenţe preţ la achizi-
ţionarea unui boiler solar pentru aport

la încălzire cu o ca-
pacitate de 1000 l.
Cum s -au  întâm-
plat mai exact lucru-
rile? În anul 2010 au
fost executate lucrări, conform situa-
ţiilor de plată şi facturilor întocmite
de const ructor, în  valoare de
737.882,40 lei. Din suma total factura-
tă, în 2010 s-a plătit 514.524 lei, dife-
renţa de 22.357 lei fiind achitată în
2011, când Primăria Şimnicu de Sus a

primit  a doua tranşă de bani de la
Agenţia Fondului pentru Mediu. În
oferta financiară depusă de SC PO-
LYSTART CLIMA SISTEM SRL s-a
făcut una şi pentru procurarea şi mon-
tarea echipamentelor tehnologice.
Chiar dacă la toate unităţile unde au
fost montate echipamentele sunt ace-
leaşi, cu aceeaşi parametri tehnici,
constructivi şi funcţionali, sumele plă-
tite pentru achiziţii sunt diferite. Iar
culmea este că aceste preţuri au fost
acceptate. De exemplu: la Primăria Şim-

nicu de Sus şi şcolile din satele Al-
beşti, Dudoviceşti, Izvor, Şimnic, Mi-
leşti s-au achiziţionat, montat şi de-
contat boilere solare pentru aport la
încălzire, cu două serpentine şi cu un
volum de 1000 l la preţul de 5.729 lei/
buc, iar la Şcoala Generală Leşile, ace-

laşi boiler, cu 11.547 lei. De re-
marcat că situaţia de plată în-
tocmită de constructor a fost
confirmată şi de Agenţia Fon-
dului de Mediu printr-o notă
de constatare.
Suma nu este mare.
Dar metoda?

Poate că suma de 7.214 lei,
încasată în mod necuvenit de
către SC POLYSTART CLIMA
SISTEM SRL cu acordul au-
torităţilor locale, implicit a pri-
marului Jana Fulga, nu pare
una extraordinar de mare, dar
nu t rebuie neglijată metoda

prin care s-a ajuns ca suma să fie în-
casată. Nu ştim dacă pentru această
afacere au descins poliţiştii doljeni
la Primăria Şimnicu de Sus, la înce-
putul lunii aprilie, dar cu siguranţă
astfel de proceduri trebuie să atragă
atenţia mai mult organelor de con-
trol, pentru că în mod cert ea nu a
fost aplicată doar la această unitate
administrativ teritorială. Şi cu sigu-
ranţă pe la alte primării astfel de şme-
cherii au fost făcute pe sume de bani
semnificative.

MARIN TURCITU
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Cu ocazia acestei prime întâlniri
a fost constituit Comitetului Local
al proiectului, care este format din
reprezentanþi ai Tribunalului Dolj,
Judecãtoriei Craiova, Parchetului
de pe lângã Curtea de Apel Dolj,
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, Inspectoratului Judeþean de
Poliþie (IPJ) Dolj, Brigãzii de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova, Agenþiei  Naþio-
nale Împotriva Traficului de Per-
soane (ANITP) - Centrul Regional
Craiova, Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, DGASPC Dolj
ºi ai organizaþiilor neguvernamen-

tale „World Vision” ºi „Terre Des
Hommes”. Apoi, cei prezenþi la în-
tâlnire au trecut la evaluarea nece-
sitãþilor/nevoilor sãlii de audiere
minori care urmeazã sã fie amena-
jatã în cadrul DGASPC  Dolj, astfel
încât sã promoveze audierea mino-
rilor victime ºi a minorilor în con-
flict cu legea în conformitate cu
standardele internaþionale în dome-
niul justiþiei juvenile. Reuniunea a
fost ºi o bunã ocazie pentru insti-
tuþiile ºi specialiºtii din judeþul Dolj
care au responsabilitãþi în ceea ce
priveºte audierea minorilor sã se
cunoascã ºi sã identifice, din rân-

dul acestor specialiºti, participan-
þii la sesiunea de formare pluridis-
ciplinarã, în tehnici de audiere a mi-
norului, care va fi organizatã în
septembrie 2013.

Un spaþiu intim, luminos
ºi cu dotãri la nivel european

Totodatã, s-a discutat ºi elabo-
rarea unui protocol interinstituþio-
nal pentru sala de audiere din ca-
drul DGASPC Dolj, protocol care
urmeazã sã fie încheiat între Direc-
þia de Asistenþã Socialã ºi Protec-
þia Copilului Dolj, în calitate de co-
ordonator proiect, ºi toate institu-
þiile invitate sã participe la aceastã
reuniune, în calitate de parteneri,
desemnându-se, de asemenea,  ºi
un coordonator  local  al proiect la
nivelul judeþului Dolj, care este din
cadrul DGASPC, în scopul utilizãrii
în conformitate cu legislaþia în vi-
goare a materiei de audiere. Referi-
tor la dotarea camerei de audiere a
minorilor, s-a stabilit cã aceasta va
fi un spaþiu special amenajat, sepa-
rat, intim, luminos, cu aparaturã de
înregistrare audio-video, mobilier
adecvat pentru copii, securizat, am-
bianþã plãcutã, perete cu oglindã,
izolare fonicã, cu geam-oglindã, ju-
cãrii, cu posibilitate de lucru în echi-

pã – cu sprijin din exterior (audie-
rea se realizeazã de echipã, chiar
dacã interfaþa este asiguratã de o
persoanã), un spaþiu care sã nu co-
munice cu alte încãperi, cât mai
puþin vizibil, conform standardelor
unui cabinet de psihologie, o masã
rotundã, zugravitã în culori paste-
late, fãrã robe, o bibliotecã cu cãrþi
pentru toate vârstele, un TV, care
sã asigure confidenþialitate, protec-
þie, un climat de încredere pentru
minor, o camerã aerisitã, care sã
acorde minorului posibilitatea de a
se exprima altfel decât verbal (prin
scris, desen, etc).

Se doreºte ca efectul
psihologic negativ al audierii

sã fie cât mai mic
Proiectul îºi propune sã constru-

iascã ºi sã consolideze, într-o perspec-
tivã sustenabilã, capacitãþi umane ºi
logistice, precum ºi un cadru legal
conform cu standardele europene ºi
internaþionale în domeniul audierii mi-
norilor victime ale unor violenþe/in-
fracþiuni ºi/sau minori în conflict cu
legea. Prin schimburi de bune practici
regionale ºi prin expertiza tehnicã a
consultanþilor proiectului se încearcã
ameliorarea cunoºtinþele ºi practicile
din România în ceea ce priveºte audi-
erea minorilor victime ale unor vio-
lenþe/infracþiuni ºi/sau minori în con-
flict cu legea. Se doreºte, de aseme-
nea, reducerea impactului psihologic
negativ al audierii asupra minorilor
victime ale unor violenþe/infracþiuni
ºi/sau minori în conflict cu legea prin
amenajarea unor sãli specializate, care
sã asigure condiþii optime pentru
audierea acestora.

Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului (DGASPC) Dolj a gãzduit
joi, 6 iunie, prima reuniune de lucru din ca-
drul proiectului «Audis: pentru o mai bunã
audiere a minorilor!». Derulat în colaborare
cu Federaþia Organizaþiilor Neguvernamen-
tale pentru Copil (FONPC), organizaþia fran-

cezã «La Voix de L’Enfant» ºi Ambasada Fran-
þei în România, proiectul îºi propune amena-
jarea, în premierã în România, a douã sãli de
audiere a minorilor victime ale unor violenþe
sau infracþiuni ºi/sau minori aflaþi în conflict
cu legea. Una dintre sãli va fi la Cluj ºi una la
Craiova, în cadrul DGASPC Dolj.

Minorii victime ale unor violenþe sau infracþiuni ºi cei certaþi
cu legea vor avea, în curând, o salã specialã pentru audiere

Pe lângã momentul festiv, Zilele
Universitãþii de Medicinã ºi Farma-
cie din Craiova au reprezentat ºi un
moment prielnic pentru rector, prof.
univ. dr. Ion Rogoveanu, de a trece
în revistã activitatea instituþiei din
ultimul an. Acesta a expus aspecte
legate de situaþia financiarã, de pro-
gramele de studiu, resursele uma-
ne, activitatea de cercetare, ºcoala
doctoralã, asigurarea calitãþii proce-
sului educaþional ºi inserþia profe-
sionalã a studenþilor.

La nivelul Universitãþii de Me-
dicinã ºi Farmacie din Craiova func-
þioneazã opt programe de studiu.
Este vorba de Medicinã, Medicinã
Dentarã, Farmacie, Asistenþã Me-
dicalã, Moaºe, Balneofiziokinetote-
rapie ºi recuperare medicalã, Teh-
nicã dentarã ºi Medicinã în limba
englezã. În plus, din toamna aces-
tui an, mai precis de la 1 octombrie,
la UMF Craiova s-ar putea derula
un program de studiu nou, este
vorba de Farmacie în limba engle-
zã, un pas în plus pe care Universi-
tatea îl face în cadrul eforturilor de
internaþionalizare a instituþiei.

În ceea ce priveºte aspectele eco-
nomice, rectorul UMF Craiova, prof.
univ. dr. Ion Rogoveanu a subliniat
faptul cã Universitatea se bucurã de
o situaþie financiarã stabilã.

Reacreditare, anul viitor
Referitor la programele de stu-

Respectând o tradiþie împãmântenitã de
ani buni, la începutul lunii iunie, profesorii
ºi studenþii sãrbãtoresc Zilele Universitãþii
de Medicinã ºi  Farmacie (UMF) din Craio-
va. Ieri, s-a marcat împlinirea a 43 de ani de

43 de ani de învãþãmânt medical la Craiova43 de ani de învãþãmânt medical la Craiova43 de ani de învãþãmânt medical la Craiova43 de ani de învãþãmânt medical la Craiova43 de ani de învãþãmânt medical la Craiova
Zilele Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie,

diu, Medicina, spre exemplu, a fost
acreditatã ultima datã în urma vizi-
tei de evaluare efectuatã de ARA-
CIS în anul 2009. Urmãtoarea vizitã
de evaluare va avea loc anul viitor.
În prezent, la Medicinã, studiazã
1.690 de studenþi din care, în anul
întâi 322 de studenþi. Medicina în
limba englezã a demarat ca program
în toamna anului trecut ºi pânã la
ora actualã se dovedeºte a fi un
succes, în cadrul acestui domeniu
studiind 64 de studenþi din toate
colþurile lumii.

ªi Medicina dentarã a fost acre-
ditatã în urmã cu patru ani, numã-

rând, în momentul de faþã, 440 de
studenþi. În privinþa numãrului de
studenþi cuprinºi în celelalte progra-
me de studiu, la Farmacie sunt 527,
programul de Moaºe numãrã 75 de
studenþi, cel pentru asistenþi medi-
cali 370, iar la balneofiziokinetote-
rapie ºi recuperare medicalã figurea-
zã 84 de studenþi. „Ca o noutate, in-
tenþionãm ca de la 1 octombrie sã
introducem ºi farmacie în limba en-
glezã. În acest fel, conducerea fa-
cultãþii, consiliul facultãþii au lucrat
ºi au depus la ARACIS dosarul pen-
tru evaluare. Aºteptãm în cursul
sãptãmânii viitoare reprezentanþii ARACIS. Sperãm ca raportul sã fie

favorabil astfel încât de la 1 octom-
brie a.c. sã putem derula ºi la farma-
cie programul în limba englezã”, a
precizat prof. univ. dr. Ion Rogovea-
nu, rectorul Universitãþii de Medi-
cinã ºi Farmacie din Craiova.

Prof. univ. dr. Ion Rogoveanu:
„Lucrãm la o strategie de

internaþionalizare a instituþiei”
Pe lângã punctele prezentate în

bilanþ, rectorul UMF Craiova a
anunþat ºi câteva din obiectivele
pentru anul universitar 2013-2014.
Dintre acestea, poate cel mai im-
portant aspect este legat de pregã-
tirea rapoartelor de autoevaluare ale
programelor de studiu Medicinã,
Medicinã Dentarã ºi Farmacie pre-
cum ºi a raportului instituþional în

vederea reacreditãrii de cãtre ARA-
CIS a întregii Universitãþi în anul
2014 cu calificativ maxim.

„Este o aniversare pe care o sãr-
bãtorim ca în fiecare an la începutul
lunii iunie. Un prilej bun de întâlnire
pentru cadrele didactice ºi studenþi.
Pe ansamblu, bilanþul este unul po-
zitiv atât din punct de vedere al ac-
tivitãþii ºtiinþifice de cercetare, al ac-
tivitãþii didactice sau al performan-
þelor obþinute de studenþi. Ne do-
rim o mai bunã vizibilitate ºi, în acest
sens, lucrãm la o strategie de inter-
naþionalizare a instituþiei. În acest
moment, în cadrul UMF Craiova, stu-
diazã peste 3.000 de studenþi, pe cele
opt programe de studiu”, a mai spus
prof. univ. dr. Ion Rogoveanu, recto-
rul UMF Craiova.

RADU ILICEANU

învãþãmânt medical superior craiovean ºi 16
ani de la înfiinþarea instituþiei. Aºa cum era
de aºteptat, Zilele Universitãþii au reunit în
Aula Magna numeroase personalitãþi din lu-
mea medicalã craioveanã, dar ºi studenþi.
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Proiectul „Parteneriat
trans-naþional universitãþi –
întreprinderi pentru practi-
ca studenþilor” este finanþat

din Fondul Social European,
Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resur-
selor Umane 2007 – 2013,
Axa prioritarã 2 “Corelarea
învãþãrii pe tot parcursul vieþii
cu piaþa muncii”, Domeniul
major de intervenþie 2.1
“Tranziþia de la scoalã la
viaþa activã”, are o valoare
totalã de 13.329.621,00 lei,
din care asistenþã financiarã
nerambursabilã este de
13.063.029,00 lei (valoarea
eligibilã nerambursabilã din
FSE este de 11.477.177,28 lei,
valoarea eligibilã nerambursa-
bilã din bugetul naþional este
de 1.585.851,72 lei) ºi este
implementat în perioada
2010-2013, în parteneriat cu
Universitatea Transilvania din
Braºov, Universitatea din
Craiova, Asociaþia Internaþio-
nalã MAC-Team aisbl –
Bruxelles ºi Asociaþia Ama-
deus – Viena.

Valorificarea oportunitãþilor
de formare

Obiectivul general al
proiectului este creºterea
relevanþei stagiilor de practi-
cã, prin promovarea unor
reþele de colaborare între
universitãþi ºi întreprinderi din
UE, valorificarea oportunitãþi-
lor de formare în cadrul
acestor reþele prin stagii de
practicã de calitate, în spriji-
nul tranziþiei de la scoalã la
viaþa activã. Astfel, studenþii

români au avut posibilitatea
efectuãrii unor stagii de
practicã - 450 de studenþi în
întreprinderi din Uniunea

Europeanã ºi 90
de studenþi în
întreprinderi din
România. Doru
Talaba, manage-
rul de proiect a
precizat cã pe
termen mediu ºi
lung se antici-
peazã cã proiec-
tul va contribui
la promovarea
unei culturi
naþionale privind
organizarea ºi
evaluarea
practicii studen-
þeºti, oferind un
model de reþea
naþionalã inte-
gratã în reþelele
omoloage la
nivel european,
ca referinþã la
nivel naþional
pentru organiza-
rea practicii

studenþeºti în colaborare cu
întreprinderi din þarã ºi
strãinãtate.

Stabilirea unei comunicãri
îm ambele sensuri

Practica studenþilor în
întreprinderi este o compo-

nentã a curriculum-ului care
contribuie în mod esenþial la
creºterea ºanselor de angaja-
re a viitorului absolvent,
deoarece, este singura activi-
tate didacticã care expune
studentul la un mediu de lucru
concret, similar cu cel pe
care îl va avea dupã absolvi-
rea facultãþii, formând astfel
abilitãþile fundamentale de
lucru ale studenþilor ºi facili-
tând inserþia profesionalã a
acestora. „Practica studenþi-
lor permite stabilirea unei
comunicãri îm ambele sen-

suri, cu beneficii reciproce :
pe de o parte, mediul acade-
mic poate vedea cerinþele
reale care se impun absolven-
þilor într-un mediu de lucru
profesional ºi astfel poate lua
din timp mãsurile necesare
pentru adaptarea curicularã a
cerinþelor pieþei muncii. Pe de
altã parte, instituþiile gazdã au
ocazia sã îºi organizeze
sisteme de identificare
timpurie a resurselor umane
potrivite, în vederea recrutãrii
ulterioare”, a mai spus
managerul de proiect.

Familiarizarea cu universul
muncii

Pe parcursul stagiului de
practicã studentul desfãºoarã
activitãþi practice pentru
consolidarea cunoºtinþelor
teoretice ºi formarea abilitãþi-
lor practice, pentru a le aplica
în concordonþã cu specializa-
rea pentru care se instruieºte,
subîndrumarea directã a
tutorelui din instituþie gazdã.
Managerul de proiect a mai
þinut sã sublinieze ºi faptul cã
stagiul de practicã se organi-
zeazã ºi se desfãºoarã pe
baza unui contract-cadru de
colaborare sau a unei con-
venþii, dupã caz, încheiatã
între stagiar, instituþia gazdã
ºi instituþia de învãþãmânt.
„Aºadar, pe parcursul stagiu-

lui de practicã, tutorele are
misiunea de a asigura utiliza-
rea de cãtre student a cunoº-
tinþelor teoretice într-un cadru
profesional, facilitarea trecerii
de la cadrul învãþãmântului la
cel al instituþiei gazdã, asigu-
rând studentului familiariza-
rea cu universul muncii”, a
mai spus Doru Talaba.

450 de studenþi au efectuat
practicã la Veneþia

În cadrul proiectului „Par-
teneriat trans-naþional univer-
sitãþi – întreprinderi pentru

practica studenþilor” a fost
elaborat un Caiet de practicã
care cuprinde toate documen-
tele necesare pentru practicã.

„Caietul de practicã reuneºte
setul complet de documente
formale întocmite pe parcur-
sul procesului de organizare

ºi desfãºurare a
stagiului de practicã al
studenþilor. Caietul
este personalizat de
cãtre fiecare student
practicant prin înscrie-
rea manualã a datelor
personale ºi completa-
rea cu informaþii
relevante prin ataºa-
rea documentelor
solicitate în spaþiile
indicate”, a completat
managerul de proiect.
De la demararea
proiectului pânã în
prezent, au efectuat
practicã la Viena, la
INNOC, în jur de 450
de studenþi români, în
stagii de 3 sãptãmâni,
pe domenii diverse, în
firme ºi instituþii de
prestigiu. De aseme-
nea, au fost instruite

30 de persoane cu atribuþii de
tutori, din cadrul unor firme
din România la care au fost
organizate stagii de practicã
pentru 90 de studenti romani.
Tutorii au participat la sesiuni
de instruire, vizite de studiu ºi
schimburi de experienþã la
Bruxelles, Belgia, pentru
diseminarea ºi identificarea
de bune practici privind
stagiile de pregãtire practicã
a studenþilor.

Asociaþia Miºcarea Româna pentru Ca-
litate a organizat ieri, conferinþa inter-
naþionalã de informare privind metode-
le de transfer de bune practici, formare
profesionala si cerintele UE in acest sens.
Evenimentul s-a desfãºurat în Aula Buia

din cadrul Facultãþii de Agronomie din
Craiova. La conferinþã au participat re-
prezentanþi ai mediului universitar ºi ai
mediului de afaceri, studenþi, reprezen-
tanþi ai beneficiarului ºi ai partenerilor
proiectului, reprezentanþi ai presei.

“Parteneriat trans - naþional universitãþi -“Parteneriat trans - naþional universitãþi -“Parteneriat trans - naþional universitãþi -“Parteneriat trans - naþional universitãþi -“Parteneriat trans - naþional universitãþi -
întreprinderi pentru practica studenþilor”întreprinderi pentru practica studenþilor”întreprinderi pentru practica studenþilor”întreprinderi pentru practica studenþilor”întreprinderi pentru practica studenþilor”

Conferinþã internaþionalã de-o înaltã þinutã...

Mocanu Alexandra,
stagiu de practicã JK Events :

„Aceastã perioadã a stagiu-
lui a însemnat o experienþã plã-
cutã dincare am avut de învã-
þat câte ceva din fiecare acti-
vitate fãcutã la JK Events. Am
cunoscut oameni plãcuþi ºi in-
teresaþi cu care am reuºit sã
leg prietenii ºi cu care am for-
mat o echipã bunã la eveni-
mentele la care am participat”.

INNOC este un centru de cercetare independent, fondat în 2005,
în Viena, Austria. Compania conduce cercetãri la nivel internaþional,
în special în domeniul roboticii ºi al inteligenþei artificiale.
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Potrivit calendarului de
desfãºurare a examenului
aprobat de Ministerul
Educaþiei Naþionale, în
perioada 10-12 iunie,
candidaþii vor susþine
evaluarea competenþelor
lingvistice de comunicare
oralã în limba românã, care
se desfãºoarã pânã pe 12
iunie, Cea de-a doua probã,
de evaluare a competenþe-
lor lingvistice de comunica-
re oralã la limba maternã
pentru elevii aparþinând
minoritãþilor naþionale, se
va susþine între 12 ºi 14
iunie, iar evaluarea compe-
tenþelor digitale între 17 ºi
21 iunie. Proba de evaluare
a competenþelor lingvistice
într-o limbã de circulaþie
internaþionalã se va desfã-
ºura între 25 ºi 28 iunie.

Prima sesiune a bacalaureatului
începe luni, la nivelul judeþului Dolj
fiind înscriºi sã susþinã examenul
maturãtãþii 6.831 de elevi, 5.172
dintre ei fiind absolvenþi din seria

curentã.Anul trecut în judeþul Dolj,
promovabilitatea la examenul de ba-
calaureat a fost de 40.9% dintr-un
total de peste 7.000 de absolvenþi
înscriºi.

În total, aproximativ 6.000
de tineri vor pleca gratuit,
vara acesta, la mare sau la
munte, timp de cinci zile, pe
locurile puse la bãtaie de Mi-
nisterul Tineretului ºi Spor-
tului. Taberele studenþeºti
includ cazare ºi masã. Douã
categorii de studenþi se pot
bucura de aceste tabere: ca-
zurile sociale ºi tinerii cu
medii foarte mari.

Condiþia este sã fie inte-

Ministerul Tineretului ºi Sportului
pune la bãtaie locuri gratuite

în taberele studenþeºti

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Pentru probele de compe-
tenþã, al nivelul judeþului
Dolj au fost organizate 43
de centre de evaluare.

Subiectele
la Limba
ºi Literatura
Românã, concepute
în funcþie de fielierã

Absolvenþii de liceu care
susþin examenul de baca-
laureat au avut parte de o
surprizã tocmai din partea
reprezentanþilor Ministeru-
lui Educaþiei.  Prima schim-
bare anunþatã se referã
chiar la prima probã scrisã,
cea la Limba ºi Literatura
Românã. Subiectele la
proba amintitã vor fi con-
cepute þinând cont de

filiera terminatã de elevi.
Spre exemplu, absolvenþii
de uman sau pedagogic vor
avea de rezolvat subiecte
mai solicitante decât cei de
la real sau tehnologic.
Motivaþia constã în faptul
cã, în funcþie de profil,
numãrul orelor de românã
este diferit. Tot la limba ºi
literatura românã, subiectul
al doilea a fost exclus.
Acesta viza argumentarea
unui text însã reprezentanþii
ministerului spun cã mulþi
elevi nu înþelegeau cerinþa.
Probele scrise vor începe
în data de 1 iulie cu limba
ºi literatura românã, care
va fi urmatã în 2 iulie de
proba la limba maternã ºi în
3 iulie de proba obligatorie
a profilului. Proba scrisã la
alegere a profilului ºi
specializãrii se va da pe 5
iulie, iar rezultatele vor fi
afiºate pe 8 iulie, pânã la
ora 12.00. Tot în aceeaºi zi,
pânã la ora 16.00, se vor
putea depune contestaþiile.
Rezolvarea acestora se va
face între 9 ºi 11 iulie, iar
afiºarea rezultatelor finale
pe data de 12 iulie. Accesul
candidaþilor în centrul de
examen la probele scrise
se face în intervalul 7:30 -
8:30. Candidatul care are
asupra sa materiale neper-
mise în sala de examen
(telefoane mobile, culegeri,
manuale, notiþe, însemnãri
etc., precum ºi orice
mijloace electronice de
calcul sau de comunicare,
poºeta, etc.) va primi o
pungã sau un plic în care
sã le introducã, împreunã
cu o declaraþie tip în care

se menþioneazã numele ºi
prenumele ºi obiectele
personale care vor fi
depozitate ºi va fi îndrumat
de cãtre un membru al
echipei de control spre sala
de depozitare a obiectelor
personale.

Sesiunea
de toamnã

Cea de-a doua sesiune a
examenului de Bacalaureat
2013 va începe în perioada
15 - 19 iulie cu înscrierea
candidaþilor. În zilele de 19
ºi 20 august vor fi evaluate
competenþele lingvistice de
comunicare oralã a limbii
române, iar între 19 ºi 21
august va avea loc evalua-
rea competenþelor lingvisti-
ce de comunicare oralã în
limba maternã. În zilele de
20 ºi 21 august se vor
desfãºura evaluãrile compe-

tenþelor lingvistice într-o
limbã de circulaþie internaþi-
onalã, iar pe 22 ºi 23 august
cele ale competenþelor
digitale. Prima probã scrisã
- cea la Limba ºi Literatura
Românã - va avea loc în 26
august, fiind urmatã de
proba scrisã la Limba ºi
Literatura Românã pentru
elevii aparþinând minoritãþi-
lor naþionale în 27 august.
Proba obligatorie a profilului
se va susþine în 28 august,
iar cea la alegere a profilu-
lui ºi specializãrii în 30
august. Afiºarea rezultate-
lor va avea loc pe 2 sep-
tembrie, pânã la ora 12,00,
iar depunerea contestaþiilor
în aceeaºi zi pânã la ora
16.00. Contestaþiile vor
putea fi rezolvate în zilele
de 3 ºi 4 septembrie, ur-
mând ca afiºarea rezultate-
lor finale sã se facã pe 5
septembrie.

Candidaþii au dreptul sã susþinã examenul de bacalaureat, farã taxã,
de cel mult douã ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt condiþio-
nate de achitarea unor taxe. Cei care au participat, dar nu au promo-
vat examenul de bacalaureat în sesiunile organizate începând cu anul
2003, pot solicita recunoaºterea unora dintre probele promovate în anii
menþionati, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Elevii care, în una din clasele a IX-a – a XII-a, au obþinut premii
individuale la concursuri sau olimpiade ºcolare internaþionale recunos-
cute de catre Ministerul Educaþiei Naþionale, au posibilitatea de a-ºi
echivala, la cerere, proba scrisã de examen la disciplina la care au
obþinut premiul. Echivalarea se face cu nota maximã.

graliºti.  De asemenea, nu
trebuie decât sã complete-
ze o cerere, la secretariatul
f acu l t ã þ i i ,  u rmând  sã - º i
aleagã unde doresc sã ple-
ce. Aproxiamativ 70% din
locuri sunt la mare, în staþi-
uni precum Costineºti sau
Vama Veche ,  i a r  30% la
munte. Potrivit unui raport
recent publicat de Alianþa
Naþionalã a Organizaþiilor
Studenþeº t i  d in  România

(ANOSR), 80% din studen-
þii plecaþi în tabãrã în 2012,
se declarã mulþumiþi de con-
diþii ºi spun cã nu ar schim-
ba acest privilegiu cu o bur-
sã de studii.

Deºi metodologia de or-
ganizare a taberelor nu a
fost încã publicatã, repre-
zentanþii ANOSR estimeazã
cã studenþii vor putea depu-
ne cererile în intervalul 18-
24 iunie.
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La Galeriile de Artă „Cromatic”
ale Centrului Judeţean pentru Con-
servarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Dolj (strada „Alexan-
dru Macedonski” nr. 28) se va des-
chide marţi, 11 iunie, ora 12.00, ex-
poziţia in titulată „Ornamentul
grafic”. Aceasta cuprinde creaţii
ale elevilor de la şase instituţii de
învăţământ din Craiova şi judeţul
Dolj: Colegiul Naţional „Ştefan Ve-
lovan”, Colegiul Naţional „Elena
Cuza”, Colegiul „Ştefan Odobleja”,

Şcoala Gimnazială nr. 1 Moţăţei, Şcoala Gimnazială „Constantin Gerota” şi Liceul
Teoretic „Independenţa” din Calafat. Copiii expun ceramică pictată, sticlă pictată,
dar şi alte lucrări realizate de ei. După cum a precizat Amelia Etegan, manager al
Centrului Culturii Tradiţionale Dolj, evenimentul va avea loc în cadrul unui parte-
neriat educaţional pe care instituţia îl are de câţiva ani cu mai multe unităţi şcolare.

Se lansează volumul „Opera
poetică” de Virgil Mazilescu
Grupul Edito rial

„Aius” vă invită joi, 13
iunie, la lansarea volu-
mulu i „Opera poet i-
că” de Virgil Maziles-
cu – Prefaţă ş i ediţie
îngrijită de Gabriel Ne-
delea. Evenimentul va
avea loc la ora 17.00, la
Big Ben Pub  (s trada
„Mircea Vodă” nr. 1).
Invitaţi sun t scriitorii
Constan tin M. Popa,
Nicolae Coande şi Ga-

briel Nedelea, iar moderator va fi Petrişor Militaru.
«Virgil Mazilescu a reinventat poezia în marile vecină--

tăţi ale singurătăţii, ale somnului şi poate ale sentimente-

lor: „tu dormi dragostea mea. sunt singur am inventat po-
ezia şi nu mai am inimă”. A inventat poezia în contempora-
nei-tatea unor mari poeţi, ca Nichita Stănescu, Marin So-
rescu, Mircea Ivănescu, Gellu Naum, Leonid Dimov. El nu
a fost niciodată oniric sadea şi nici suprarealist, cum nu a
fost neomodernist sau postmodernist. Membrane subţiri
şi transparente îl vor ţine întotdeauna de partea cea mai
lucidă a visului şi va coborî „în adâncul pământurilor ster-
pe” de câte ori este nevoie pentru ctitorirea realităţilor
rostite mai apoi în poezie», scrie Gabriel Nedelea.

Născut  la 30 iunie 1987, acesta es te, din 2011, doc-
to rand  al Facu ltăţ ii de Litere din cadrul Univers ităţ ii
din Bucureşti, cu lucrarea „Evolu ţia poeziei româneş ti
din deceniile şap te ş i op t ale s ecolului XX”, coordo-
nată de prof. univ. dr. Eugen Negrici şi p rof. univ. d r.
Ion Bogdan  Lefter. Es te redactor la revista „Mozaicu l”
şi coordonatorul Colecţiei „Poesii” la Editu ra „Aius ”.

Alexandru Ciutureanu
este considerat unul din-
tre puţinii sculptori tradi-
ţionali din România. S-a
născut la Bârca, în 1951,
iar în  1982 a abs o lv it
curs urile Institutului de
Arte Plastice „Nicolae Gri-
gorescu” din Bucureşti. A
fost membru al Uniunii Ar-
tiştilor Plastici din Româ-
nia şi are lucrări în muzee,
dar şi în colecţii particulare
din Austria, Canada, Ger-
mania, Italia ş.a.

Chiar în perioada 22 mai – 3 iunie
a.c., în Bucureşti, lângă parcul Gră-
dina Icoanei, a fost deschisă expozi-
ţia „In memoriam Alexandru Ciutu-
reanu”. Cele 25 de sculpturi cu pre-
dilecţie în lemn, atât din colecţia fa-
miliei, cât şi din colecţii private, ală-
turi de o parte din uneltele tradiţio-
nale folosite de artist, au fost pre-
zentate publicului în cadrul unui eve-
niment comemorativ.

«Originar dintr-o zonă cu îndelun-
gată tradiţie a prelucrării lemnului,
Alexandru Ciutureanu s-a lăsat pă-
truns de taina acestei materii, s-a stră-
duit să o cunoască, s ă-i înţeleagă
tainele şi să o cioplească în spiritul
ei, exclusiv cu  unelte trad iţionale.
Opera sa face posibilă, în ansamblu,
fericita conjuncţie dintre metodele de
lucru ale unui cioplitor tradiţional şi
viziunea unui artist modern, stăpân
peste o lume de forme ce emoţionea-

Pentru că are câteva importante personalităţi, care i-au dus
renumele dincolo de graniţe – aici, după cum se ştie, copilărind
şi poetul Adrian Păunescu –, comuna doljeană Bârca le va cinsti
memoria aşa cum se cuvine cu prilejul unui eveniment care se
va desfăşura mâine, 9 iunie, începând cu ora 10.00. Cu acest
prilej, Primăria şi Consiliul Local Bârca vor acorda titlul de ce-
tăţean de onoare al localităţii, post-mortem, pictorului naiv Ghiţă
Mitrăchiţă (29 februarie 1904 – 30 august 1982) şi sculptorului
Alexandru Ciutureanu (24 martie 1951 – 19 martie 2013).

De asemenea, o sală a Căminului Cultural va purta, de-acum
încolo, numele lui Ghiţă Mitrăchiţă, tot aici urmând să fie dez-
velită o placă comemorativă. Totodată, în memoria celor doi ar-
tişti vor fi deschise o expoziţie cuprinzând aproape 30 de picturi
naive semnate de Ghiţă Mitrăchiţă, aflate până acum în custo-
dia Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Cul-

turii Tradiţionale Dolj, şi alta de fotografie după lucrări de sculp-
tură realizate de Alexandru Ciutureanu.

«Ghiţă Mitrăchiţă a fost popularizat foarte mult. Era un tip
foarte isteţ, ştia vreo sută şi ceva de poezii, ale lui, dar fără să le
fi scris. A realizat multe picturi naive, căci el era ţăran-ţăran. Tot
din comuna noastră a plecat un mare sculptor, Alexandru Ciutu-
reanu, care, din păcate, în urmă cu puţin timp a murit. Foarte
bun artist şi foarte apreciat în străinătate… De aceea am hotărât
în Consiliul Local ca străzile pe care au locuit, „Revoluţiei”, res-
pectiv „Garoafelor”, să poarte numele lor. Şi, de asemenea, post-
mortem să le acordăm titlul de cetăţean de onoare al comunei
Bârca», a precizat Marin Popa, primarul localităţii. Edilul a adău-
gat că la evenimentul de duminică sunt aşteptaţi reprezentanţi ai
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Dolj, dar şi ai Consiliului Judeţean Dolj.

Ghiţă Mitrăchiţă, unul dintre cei mai originali şi
interesanţi pictori populari

Ghiţă Mitrăchiţă s-a născut  în comuna Bârca, fiind al
treilea copil, din cei zece, al Ioanei şi lui Dumitru Po tbă-
niceanu (Mit rache) – poreclit Mitrăchiţă pentru că era
mic de statură, poreclă ce s-a transmis şi fiului. Aici a
urmat  şi curs urile primare. Mai târziu, s-a dus să înveţe
cizmărie la consăteanu l său Ştefan Costeliu, dar acesta,
căsătorindu-se cu o fată bogată, a renunţat  la meserie,
aşa că Mitrăchiţă a fost nevoit s ă meargă alături de
părinţi – ţărani săraci – la muncile câmpului.

Prin 1965 a văzut  la o nepoată din Craiova, profe-
soara Gabi Cioc, pentru prima dată un  tab lou pictat
în  ulei, intitulat  „Peisaj cu  căprioare”. La rugămintea
fiului acesteia, Marian Cioc, elev –  căruia Mitrăchiţă
îi spusese că îi p lace foarte mult  şi că l-ar putea face
şi el –, a încercat să îl reproducă în acuarelă. Şi-a
cumpărat apoi de la librăria din comună o cu tie de
cu lori şi a pictat  câteva tab louri: „Ciobănaş  cu oile”,
„Capra cu trei iezi”, „Horia, Cloşca şi Criş an”, „Vlad
Ţepeş şi turcii”, „Ştefan  cel Mare şi răzeşii”.

În  1968, p rofesoru l de desen George Crăciunoiu,
de la liceul d in Bârca, i-a văzut  lucrările şi l-a înscris
la cercu l de pictură pe care îl conducea în cadrul
Căminului Cultural Bârca. „Aici a deprins Mitrăchiţă
să picteze în culori de ulei. Atât de mult îi p lăcea
încât îşi lua hrană de acasă (aceasta în  zilele în care nu
se putea merge la muncile câmpulu i) ş i rămânea până
seara târziu în compania culorilo r ş i a şevaletu lui în
atelierul de p ictură al Căminulu i Cultural. Era o p lăcere
să lucrezi ştiindu-l pe Mitrăchiţă prezent în atelier. (…)
Şi multe d in gândurile şi frământările s ale, de cum a
fost ş i cum este azi, le-a t ranspus  pe carton sau pe
pânză într-o cromatică vie, aş a cum a putu t şi ştiut el,
pentru  a fi admirate atât de consătenii lui, cât  şi de

Expoziţia „Ornamentul grafic”,
la Galeria de Artă „Cromatic”

publicu l iubito r de artă din  ţară şi din străinătate, la
expoziţiile  unde au  figurat tab lourile sale”, no ta
George Crăciunoiu într-un album ded icat  lui Ghiţă
Mit răchiţă şi editat în anii ‘70 de –  pe-atunci – Cen-
trul de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării
Art istice de Masă.

Din 1969 Ghiţă Mitrăchiţă a început s ă îşi prezin-
te picturile la expoziţii de artă naivă naţionale, la  bie-
nale de artă plastică ale amatorilor, iar mai apo i să
part icipe cu  lucrări la expoziţii organizate în străină-
tate – Republica Federală Germania, Cehoslovacia,
Elveţia, Argentina etc. Prima expoziţie personală îi
era organizată la Slatina, în mart ie 1970, de Centrul
Creaţiei Populare Dolj, o alta fiindu-i găzduită, în
februarie 1972, de Galeriile „Cromatic” ale aces tei

instituţii din Craiova. În aceeaşi perioadă, Ghiţă Mitră-
chiţă a fost prezentat în două filme-portret realizate de
Televiziunea Română: „Acuarele de 5 lei şi 60 de bani”,
realizat de Horia Păt raşcu, în cadrul emisiun ii „Viaţa sa-
tului” (iulie  1970), şi „Pasiune”, de Catinca Ralea, în
cadrul emisiunii „Studioul N” (octombrie 1971).

«Pe Mit răch iţă nu l-a deran jat termenul de „artă nai-
vă”, cum au defin it s pecialiş tii pictura sa. Lu i îi place

să picteze. Atât. Pe spatele unui tablou, în  toamna anu-
lu i 1969, a scris  cu cărbune, cu  litere mari, s ă se poată
citi: „Nu pictez că nu  am ce face, pictez că p ictu ra îmi
place”», mai nota George Crăciunoiu, care a devenit,
mai apoi, muzeograf la Muzeul de Artă din  Craiova.
„Incontes tab il, prin p reocupările ş i factura pânzelor
sale, Gheorghe Mit răchiţă este unul din cei mai orig i-
nali ş i in teresan ţi p icto ri populari români con tempo-
rani”, adăuga, în  1972, cris ticu l de artă Ion Tătaru.

Alexandru Ciutureanu - între
puţinii sculptori tradiţionali din România

ză prin bogăţia şi rafinamentul ei.
Universul vizual al lui Alexandru

Ciutureanu absoarbe cu aviditate su-
gestii din multe culturi ale lumii, con-
topindu-le într-o viziune în care ri-
goarea geometrului consonează cu
sensibilitatea poetului. În mâinile lui,
pe care nimeni din cine le-a văzut cio-
plind nu le poate uita, lemnul şi pia-
tra şi-au primit o nouă viaţă, trecând
prin metamorfoza creaţiei.

Lucrările sale, cele ce ne vor aminti
mereu de acest artist unic în felul său,
îmbină într-o adevărată magie a for-
melor, simbolurile străvechi, proveni-
te din principalele spiritualităţi ale lu-
mii, cu viziunea sa proprie. Lucrările
lui Ciutureanu sunt, în egală măsură,
clasice şi moderne, expresii ale unei
trăiri artistice autentice, purtătoare ale
unui mesaj artistic şi spiritual pe care
suntem datori să-l păstrăm nealterat».
(Luiza Barcan, critic de artă)

Comuna Bârca îi declară cetăţeni de onoare, post-mortem,
pe pictorul Ghiţă Mitrăchiţă şi sculptorul Alexandru Ciutureanu
Comuna Bârca îi declară cetăţeni de onoare, post-mortem,
pe pictorul Ghiţă Mitrăchiţă şi sculptorul Alexandru Ciutureanu
Comuna Bârca îi declară cetăţeni de onoare, post-mortem,
pe pictorul Ghiţă Mitrăchiţă şi sculptorul Alexandru Ciutureanu
Comuna Bârca îi declară cetăţeni de onoare, post-mortem,
pe pictorul Ghiţă Mitrăchiţă şi sculptorul Alexandru Ciutureanu
Comuna Bârca îi declară cetăţeni de onoare, post-mortem,
pe pictorul Ghiţă Mitrăchiţă şi sculptorul Alexandru Ciutureanu
Comuna Bârca îi declară cetăţeni de onoare, post-mortem,
pe pictorul Ghiţă Mitrăchiţă şi sculptorul Alexandru Ciutureanu
Comuna Bârca îi declară cetăţeni de onoare, post-mortem,
pe pictorul Ghiţă Mitrăchiţă şi sculptorul Alexandru Ciutureanu
Comuna Bârca îi declară cetăţeni de onoare, post-mortem,
pe pictorul Ghiţă Mitrăchiţă şi sculptorul Alexandru Ciutureanu
Comuna Bârca îi declară cetăţeni de onoare, post-mortem,
pe pictorul Ghiţă Mitrăchiţă şi sculptorul Alexandru Ciutureanu



ªTIRI

ªTIRI

10/ cuvântul libertãþii sâmbãtã, 8 iunie 2013externe
COMENTAR IU

Premierul turc, Recep Tayyip
Erdogan (foto), a fost ovaþionat, ieri
dimineaþã, de simpatizanþii sîãi, la
întoarcereaîn Turcia, dupã un tur-
neu de trei zile în Maghreb. În faþa
câtorva mii de militanþi AKP, omul
forte al Turciei a cerut oprirea „ime-
diatã” a protestelor, care reclamã
demisia sa, dupã opt zile, denun-
þând „anarhiºtii” ºi „extremiºtii”
care se manifestã în stradã, în prin-
cipalele oraºe. „Fac apel la înceta-
rea imediatã a protestelor, care ºi-
au pierdut caracterul democratic,
derapând în vandalisme”, a spus
el mulþimii, care agita drapele turce
ºi scanda „Noi suntem gata sã mu-
rim pentru tine Tayyip”. Urcat într-
un autobuz, flancat de soþia sa ºi o
bunã parte din membrii guvernu-
lui, Recep Tayyip Erdogan a dat asi-

gurãri cã n-a fost „stãpânul, ci slu-
jitorul” Turciei, mulþumind partiza-
nilor sãi pentru reþinerea probatã de
la începutul crizei. „Aþi rãmas calmi,
responsabili ºi aveþi bun simþ”, a
mai spus el. Apãrãtorii lui Erdogan,
pânã acum discreþi, au fost lãudaþi
repetat de acesta, excesiv de con-
vins de sprijinul unei mari pãrþi a
populaþie, reiterând cã partidul Jus-
tiþie ºi Dezvoltare (AKP) a obþinut
50% din sufragii la legislativele din
2011. Cu aceastã primã mobilzare
masivã în favoarea guvernului, cri-
za basculeazã într-o confruntare în-
tre partizanii ºi adversarii lui Erdo-
gan. Fiindcã în momentul în care era
aºteptat la aeroportul din Istanbul,
zeci de mii de protestatari erau adu-
naþi în Piaþa Taksim, la circa 20 de
km distanþã, unde scandau „Tayyip

demisioneazã”. Mii de persoane s-
au strâns ºi în capitala Ankara. Câ-
teva ore mai devreme, premierul
turc repetase la Tunis refuzul de a
ceda protestatarilor, excluzând re-
venirea asupra proiectului de ame-
najare a parcului Gezi, aflatã la ori-
ginea frondei. „Vom duce proiectul
la final. (...) Nu vom permite unei
minoritãþi sã dicteze legea majori-
tãþii”. Cum deja a mai fãcut-o, a de-
nunþat prezenþa extremiºtilor, unii
implicaþi în terorism, printre protes-
tatari. Aluzie la grupul turc de ex-
tremã-stângã, DHKP-C (partid/
front revoluþionar de eliberare a
poporului), care a revendicat în fe-
bruarie un atentat contra ambasa-
dei SUA. Þarã care a denunþat „re-
torica inutilã”, cum a declarat pur-
tãtorul de cuvânt al Departamen-
tului de Stat, Jennifer Psaki, ce „nu
contribuie la calmarea situaþiei”. O
democraþie supravegheatã cu po-
liþia, inclusiv cea politicã, unde de-
lictul de opinie duce direct la în-
chisoare, nu prea e... democraþie.
În orice caz, un deficit de democra-
þie cu siguranþã este. Intransigen-
þa ºefului guvernului alimenteazã
furia protestatarilor, care denunþã
deriva sa autoritarã ºi dorinþa de a
islamiza societatea turcã. Semnele
tensiunii care creºte sunt inciden-
tele din ultimele zile, în Rize, pe
malul Mãrii Negre (nord-est), între
contestatarii ºi partizanii AKP.
ªapte strãini „implicaþi în tulburãri”
au fost arestaþi, a indicat joi ºeful
guvernului, fãrã a da alte detalii.

Ministrul de Interne, Muammer
Guler, a indicat mai târziu cã douã
din cele ºapte persoane – 2 fran-
cezi, 2 iranieni, un grec, un german
ºi un american – au eliberaþi. La
Adana, în sudul þãrii, un poliþist a
murit din cauza rãnilor în urma cã-
derii de pe un pod, în timpul mani-
festãrilor, a anunþat canalul de tele-
viziune privat NTV. Este primul de-
ces în rândul poliþiºtilor dupã de-
butul contestaþiilor. Se vorbeºte de
3 morþi, 4.355 de persoane rãnite, din
care 47 foarte grav, a declarat joi sin-
dicatul medicilor turci. Ultimul bilanþ
oficial vorbea de doar peste 300 de
rãniþi. Parisul ºi Berlinul au denun-
þat din nou brutalitatea represiunii
poliþieneºti. „Nici o democraþie nu
se poate construi prin represiune”,
a declarat ministrul francez delegat
pentru Afaceri Europene, Thierry
Repentin. Turcia ºi-a triplat PIB-ul
per capita în ultimii zece ani, ceea ce
spune mult despre dinamismul me-
diului economic ºi despre interesul
ºi încrederea investitorilor în eco-
nomia turcã. Este a 18-a economie a
lumii ca PIB. Acesta era tabloul pânã
acum câteva zile. Recunoscutã ca o
economie cu potenþial foarte ridicat
ºi o creºtere economicã ce ar fi tre-
buit sã depãºeascã 5% pe termen
mediu, aceastã þarã, cu 74,6 milioa-
ne consumatori ºi un PIB pe cap de
locuitor estimat la 11.489 dolari în
acest an, are probleme prin intran-
sigenþa ºefului sãu de guvern ºi deja
Bursa din Istanbul dã semne de per-
turbare economicã.

Apple ºi alþi giganþi americani în domeniul
Internetului au negat cã au permis serviciilor de
informaþii americane sã acceadã la serverele lor,
cu scopul de a colecta date despre utilizatori, în
cadrul unui program de supraveghere aprobat
de administraþia lui Barack Obama. Reacþiile lor
au loc dupã ce „Washington Post” ºi „The Guar-
dian” a dezvãluit cã FBI ºi Agenþia Naþionalã
pentru Securitate (NSA) utilizeazã porþi de in-
trare ascunse în programe produse de principa-
lele companii informatice americane, cu scopul
de a supraveghea navigatori pe Internet, în ca-
drul unui program secret numit PRISM. „Nu am
auzit niciodatã vorbindu-se despre PRISM. Nu

Giganþii americani în domeniul Internetului neagã cã au
permis autoritãþilor din SUA sã le spioneze utilizatorii

Nivelul apelor Dunãrii a
continuat sã creascã în Ungaria
în noaptea de joi spre vineri,
depãºind douã recorduri istorice
în vestul þãrii, în contextul în care
nivelul maxim la Budapesta este
aºteptat luni. La Rajka, la frontie-
ra cu Austria, serviciile hidrologi-
ce au relevat cã apa ajunsese la
6,46 metri la ora 4.00 GMT (7.00,
ora României) - recordul prece-
dent dateazã din 2002 ºi era de
6,42 metri -, iar la Nagybajcs, în
apropiere de oraºul Györ, la
aproximativ 100 de kilometri vest
de Budapesta, Dunãrea a atins
8,86 de metri ieri dimineaþã la ora
4.00 GMT, faþã de 8,75 metri în
2002. Györujfalu, un sat cu
aproximativ 1.500 de locuitori, în
apropiere de Györ, se confruntã
cu situaþia cea mai criticã, o
alunecare de teren slãbind digul
de protecþie. Armata ungarã a
trimis aproximativ 400 de militari
sã ajute la stabilizarea digului.
Premierul Viktor Orban a petrecut
noaptea de joi spre vineri într-o

Mii de persoane s-au refugiat din calea apelor în Germania ºi Ungaria

furnizãm nici un acces direct la serverele noas-
tre unor agenþii guvernamentale, iar orice agen-
þie de acest tip care cautã date despre un client
este necesar sã obþinã un mandat judiciar”, a
declarat Steve Dowling, un purtãtor de cuvânt
al Apple. Contactatã de AFP, reþeaua de sociali-
zarea Facebook a dezminþit, de asemenea, aces-
te acuzaþii. „Nu furnizãm vreunei organizaþii gu-
vernamentale un acces direct la serverele Face-
book”, a declarat Joe Sullivan, însãrcinat cu se-
curitatea grupului. Google a rãspuns, într-un
comunicat pentru cele douã ziare, cã nu existã
vreo „poartã de intrare ascunsã” cãtre serverele
sale pentru serviciile federale. Microsoft a de-

clarat, la rândul sãu, cã în cazul în care Guvernul
efectueazã un asemenea program „voluntar pen-
tru culegere de date despre utilizatori, noi nu
participãm la el”. NSA ºi FBI au acces la servere-
le a nouã giganþi americani în domeniul Interne-
tului, între care Microsoft, Yahoo!, Google ºi Fa-
cebook, cu scopul de a supraveghea activitãþi în
strãinãtate, au dezvãluit „Washington Post” ºi
„The Guardian” joi. Cotidianul american „Wa-
shington Post” a fost contactat de un fost anga-
jat în domeniul informaþiilor care a furnizat docu-
mente, inclusiv o prezentare PowerPoint ce de-
scrie parteneriatul dintre agenþia de spionaj NSA
ºi societãþi în domeniul Internetului.

Greºelile premierului ErdoganGreºelile premierului ErdoganGreºelile premierului ErdoganGreºelile premierului ErdoganGreºelile premierului Erdogan

cazarmã din Györ, unde a fost
opritã circulaþia pe Podul Petöfi.
Autoritãþile aºteaptã în continua-
re, pentru luni, nivelul maxim al
viiturii la Budapesta, care ar urma
sã „batã” toate recordurile
înregistrate. Ultimul dateazã din
2006, când a atins un nivel de
8,60 metri, însã autoritãþile se
aºteaptã ca Dunãrea sã atingã
8,85 metri de aceastã datã, cu o
marjã de eroare de aproximativ 20
de centimetri. Ieri dimineaþã,
nivelul fluviului era de 7,81 metri
în capitala ungarã. Aproximativ
10.000 de unguri au petrecut
noaptea muncind la diguri de
protecþie pe o porþiune de
aproximativ 700 de kilometri a
fluviului. Pentru moment, aproxi-
mativ 500 de persoane au fost
evacuate, dar numãrul ar putea
atinge câteva zeci de mii, potrivit
celui mai pesimist scenariu.

Mii de persoane ºi-au pãrãsit
locuinþele de teama inundaþiilor ºi
în estul Germaniei, refugiindu-se
la membri de familie sau prieteni.

Alþii s-au refugiat în adãposturi
amenajate în ºcoli sau în corturi.
Situaþia era deosebit de tensiona-
tã în Bavaria (în special în oraºul
Deggendorf, situat în apropiere
de frontiera cu Cehia ºi Austria,
care era aproape izolat de restul
lumii, potrivit presei locale,
locuitorii fiind evacuaþi cu
elicopterul din case) ºi pe
teritoriul fostei Republici Demo-
cratice Germane (RDG), unde mai
multe oraºe erau deja sub ape sau
în pericol de a fi inundate. Aflatã
în campanie electora-
lã, cancelarul Angela
Merkel s-a deplasat
joi dupã-amiaza la
Bitterfeld, dupã ce a
efectuat marþi vizite
în alte regiuni
afectate. Purtând o
vestã kaki, aceasta a
discutat cu militarii ºi
voluntarii care au
consolidat un dig cu
saci de nisip. Ea a
apreciat „formidabilã

solidaritatea între oameni”, în faþa
catastrofei ºi a subliniat cã suma
de aproximativ 100 de milioane de
euro, un ajutor de urgenþã deja
promis de cãtre Guvern, ar putea
sã creascã, în funcþie de bilanþul
pagubelor. La Passau însã,
locuitorii începeau sã cureþe tone
de noroi ºi sã descopere extinde-
rea pagubelor, dupã retragerea
apelor. Locuitori din Dresda, un
oraº baroc aflat pe malul Elbei,
încercau sã salveze centrul vechi
cu ajutorul unor saci de nisip.

Austria se retrage
din Platoul Golan

Austria îºi va retrage cei 378 de
militari prezenþi în regiunea Golan,
în cadrul Forþei ONU pentru
Observarea Dezangajãrii (FNU-
OD), au anunþat cancelarul ºi vice-
cancelarul austrieci, Werner
Faymann ºi Michael Spindelegger.
„Evenimentele din aceastã (joi)
dimineaþa au arãtat cã o aºteptare
prelungitã nu mai poate fi susþinu-
tã. Securitatea militarilor noºtri este
prioritarã, aceastã decizia este
aºadar necesarã. Ministrul Apãrãrii
ne-a explicat, dupã întâlniri cu
oficiali de la faþa locului, cã
participarea militarilor din cadrul
armatei austriece la misiunea ONU
nu mai poate fi menþinutã”, au
declarat cancelarul ºi vicecancela-
rul, care este ºi ministrul de
Externe, într-un comunicat comun.
Joi, armata sirianã a preluat
controlul asupra punctului de
trecere de la Qouneitram, pe linia
de armistiþiu, asupra cãruia rebelii
preluaserã controlul în aceeaºi zi,
dimineaþa. Austria este una dintre
cele trei þãri care compun FNUOD,
alãturi de Filipine ºi India.
Preºedintele Rusiei, Vladimir Putin,
a propus ieri trimiterea unei forþe de
pace rusã în Platoul Golan, pentru
înlocuirea contingentului austriac.

Doi jurnaliºti ai postului
Europe 1, daþi dispãruþi
în Siria

Preºedintele francez, François
Hollande, a cerut, ieri, eliberarea
imediatã a doi jurnaliºti francezi
daþi dispãruþi în Siria, rãspunzând
unei întrebãri pe acest subiect într-
o conferinþã de presã la Tokyo.
Jurnaliºtii „nu sunt reprezentanþi
ai vreunui stat, sunt persoane care
lucreazã pentru ca lumea sã poatã
sã primeascã informaþii. Este
necesar ca ei sã fie trataþi ca
jurnaliºti ºi în nici un fel ca
elemente asupra cãrora (sã se
exercite) o ameninþare cu scopul de
a acþiona în detrimentul unui
stat”, a subliniat Hollande. Postul
francez Europe 1 a confirmat, ieri
dimineaþã, cã nu are informaþii
despre doi dintre jurnaliºtii sãi care
se aflau în drum spre Alep, în
Siria. „Este vorba despre Didier
François, un reporter obiºnuit cu
zone sensibile, ºi Edouard Elias,
un fotograf”, a precizat postul de
radio într-un comunicat citit
pentru AFP.

O primã reuniune a celor
douã Corei ar putea
avea loc mâine

Coreea de Nord a restabilit, ieri,
linia telefonicã de urgenþã cu
Coreea de Sud, întreruptã de
Phenian în martie, iar cele douã
pãrþi ar putea sã se reuneascã
mâine pentru un prim contact, dupã
luni de tensiuni în Peninsula
Coreea, relateazã AFP. Coreea de
Sud a acceptat sã participe la
discuþii de lucru cu Coreea de Nord
la sfârºitul sãptãmânii, propunând
ca loc de întrevedere Panmunjom,
supranumit „oraºul pãcii”, în timp
ce Phenianul a evocat complexul
industrial intercoreean de la
Kaesong, la câþiva kilometri de
graniþã. Complexul Kaesong a fost
închis în aprilie, când tensiunile
intercoreene au escaladat periculos.
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Filmele din perioada 7.06 - 13.06.2013

JOI - 23 iunie
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

6,55 Imnul României;
7,00 Telejurnal;
9,00  Legendele palatului:

Concubina regelui;
10,20 Ora de business (r);
11,10 Legendele palatului:

Tãrâmul dintre vânturi (r);
12,30 Tribuna partidelor

parlamentare;
13,00 De joi pânã joi;
14,00 Telejurnal;
15,00 Teleshopping;
15,30 Akenze;
16,45 Lozul cel mare * Tragerile

Loto;
17,40 Legendele palatului:

Tãrâmul dintre vânturi;
19,00 Ora de business;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,00 Prim – plan;
22,00 Dosar România;
23,00 Corpul uman;
0,00 Ora de business (r);
0,45 Filmoteca veselã (r);
2,15 Dosar România (r);
3,25Telejurnal (r);
4,15 Prim-plan (r);
5,05 Legendele palatului:

Concubina regelui (r).

6,00 Ora de ºtiri (r);
7,00 Teleshopping;
7,30 O poveste... cu cântec!;
8,00 România frumoasã (r);
9,00 Polonia braconierilor (r);
10,00 Confesiuni (r);
11,10 Atenþie, se cântã! (r);
13,00 Concertele DP 2;
14,00 Teleshopping;
14,30 Maghiara de pe unu;
15,00 Cu 2 treci BAC-ul;
16,00 Caterina ºi fiicele ei;
17,00 Confesiuni;
18,00 Telejurnal;
19,00 România frumoasã;
20,00 Dr. House;
21,00 Pescarii din Muritania;
22,00 Ora de ºtiri;
23,10 În lumea bunã;
1,00 Cu 2 treci BAC-ul (r);
1,50 Caterina ºi fiicele ei (r);
2,40 România frumoasã (r);
3,35 Ferma (r);
4,30 Confesiuni (r).

6,00 Cum sã te îndragosteºti?;
7,25 Scooby Doo! Muzica

vampirului;
8,45 Furia titanilor;
10,25 Bursa;
11,50 În viaþã mai ºi câºtigi;
13,35 Cãlãtoria 2: Insula

misterioasã;
15,10 Deºtepþii;
16,40 În timp;
18,30 Suflet neliniºtit;
20,00 Anul dragonului;
21,20 Cronici;
22,45 Familia Borogia;
1,25 Lumina rece a dimineþii.

7,00 ªtirile Pro TV ;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Tânãra Victoria (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Tânãr ºi neliniºtit;
15,00 O loviturã îndrãzneaþã;
17,00 ªtirile Pro TV;
17,30 Happy Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Schimb de prizionieri;
22,30 ªtirile Pro Tv;
23,00 CSI: New York (r);
0,00 Pariu cu viaþa (r);
1,00 ªtirile Pro TV;
2,30 Schimb de prizionieri (r).

8,00 Doamne de poveste;
8,05 Reþeta de acasã (r);
8,15 Poveºtiri adevãrate (r);
9,15 Teleshopping;
9,45 Que bonto amor (r);
10,45 Teleshopping;
11,00 Intrigi ºi seducþie (r);
12,30 Doamne de poveste;
12,35 Iubiri vinovate (r);
13,30 Teleshopping;
13,45 Regina (r);
15,15 Reþeta de Acasã;
15,25 Doamne de poveste;
15,30 Eva Luna;
16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Que bonito amor;
18,30 Intrigi ºi seducþie;
19,30 Iubiri vinovate;
20,30 Regina;
22,00 Poveºtiri de noapte;
22,30 Cancan.ro;
23,00 Teresa;
0,00 Doamne de poveste;
0,05 Poveºtiri adevãrate (r);
1,00 Regina(r);
2,15 Poveºtiri de noapte (r);
2,45 Cancan.ro (r);
3,15 Iubiri vionate (r);
4,00 Poveºtiri adevãrate (r).

9,00 Acasã în bucãtãrie (r);
10,00 Teleshopping;
10,30 Captain Planet (r);
11,30 Români de succes;
12,00 Teleshopping;
12,15 Zoom în 10;
12,30 Happy Hour;
14,00 Teleshopping;
14,30 Smallville;
15,30 La Bloc (r);
16,00 Smallvile (r);
17,00 La Bloc (r);
18,00 Teoria Big Bang;
19,00 La Bloc;
20,00 Micuþele mincionase;
21,00 Tepria Big Bang;
22,00 Misiunea;
0,00 Micuþele mincioase (r);
1,30 Liniºtea din adâncuri;
3,00 Misiunea (r);
5,00 Lumea Pro Cinema (r).

6,00 Observator;

8,00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani;

11,10 FamiliaDA;

11,50 Mireasã pentru fiul meu;

13,00 Observator;

14,00 Mireasã pentru fiul meu;

16,00 Observator;

17,00 Acces direct;

19,00 Observator;

20,00 Observator special;

20,30 Next Star;

23,00 Un show  pãcãtos;

1,00 Observator (r);

2,00 Smokey ºi baditul 3;

3,00 Acces direct (r).

7,00 ªtirile   B1  TV;

10,15 Talk B1;

12,00 ªtirile B1 TV;

14,00 Butonul de panicã;

15,00 ªtirile B1 TV;

16,00 Talk B1;

17,00 ªtirile B1 TV;

18,30 Aktualitatea B1;

20,00 Stirile B1TV;

21,00  Sub semnul întrebãrii;

23,00 Lumea lui Banciu;

0,00 ªtirile B1 TV;

1,00 Sub semnul întrebãrii (r);

2,40 ªtirile B1 TV.

7,30 Flavours, 3 bucãtari (r);

8,00 Focus monden (r);

8,30 Totul despre mame (r);

9,00 Teleshopping;

9,30 Familia Reagan (II) (r);

11,30 Teleshopping  ;

11,45 Frumoasa Ceci;

13,00 Teleshopping;

13,30 Iubiri secrete (r);

14,30 Teleshopping;

15,00 Dragul de Raymond

(r);

15,30 Totul despre mame;

16,00 Cireaºa de pe tort (r);

17,00 Trãsniþii (r);

18,00 Focus 18;

19,00 Focus sport;

19,30 Cireaºa de pe tort;

20,30 Dupã faptã ºi rãsplatã;

21,30 Mondenii;

22,15 Trãsniþii;

23,00Focus monden;

23,30 Iubiri secrete (r);

0,30 Focus (r);

1,30 Trãdaþi în dragoste (r);

3,00 Nimeni nu-i perfect (r);

3,30 Iubiri secrete (r);

5,00 Trãsniþii (r);

5,30 Cireaºa de pe tort (r).

7,30 Taxi Driver (r);
8,30 Clipuri;
8,45 Destine împlinite (r);
9,45 Suflete pereche (r);
11,00 Culoarea fericirii;
12,00 Destinul regelui;
13,15 Pastila vouã (r);
13,45 Profetul (r);
15,00 Copii contra pãrinþi (r);
16,40 Aventurile lui Sinbad;
17,30 Dragoste dulce-amarã;
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 Suflete pereche;
21,15 Profetul;
22,30 Fosta mea iubire (r);
0,15 Aventurile lui Sindabad;
1,15 Destinul regelui (r);
2,15 Dragoste dulce-amarã (r).

6,00 Hercule Poirot;
8,00 Soþia perfectã;
9,00 Haven;
10,00 Hercule Poirot;
12,00 Soþii de militari ;
13,00 Neveste disperate;
14,00 Haven;
15,00 Toþi prietenii mei pleacã

din Brisbane;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Neveste diasperate;
21,00 În mintea criminalului;
23,00 Paradisul Michelle;
0,00 Aproape legal;
1,00 Victimele nopþii.

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

1.000 POST TERRA

AMANÞII PASAGERI

Ore de spectacol:
14; 19; 21:30
Proiecþie: 2D
Gen film: Acþiune,
Aventuri, SF
Cu: Will Smith, Jaden
Smith
Regizor: M. Night
Shyamalan

Funeralii fericite
Ore de spectacol:
16:30
Proiecþie: 2D
Gen film: Comedie
Cu: Horaþiu Mãlãele,
Crina Semciuc
Regizor: Horaþiu Mãlãele

Ore de spectacol: 16:00; 18:00;
20:00
Proiecþie digitalã 2D - BLU RAY
Tarif întreg: 8 lei;
Tarif redus: 6 lei
Gen film: Comedie
Cu: Penélope Cruz, Javier
Cámara,  Antonio Banderas

Hotel

Transilvania

Ore de spectacol: 14:00
Proiecþie digitalã 2D - BLU RAY
Tarif: 8 lei;
Gen film: Animaþie, Comedie
Cu: Adam Sandler, Selena Gomez
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Anunþul tãu!
S.C YUKO GROUP SRL solicita
aviz de gospodarire a apelor pen-
tru investitia: “Instalatie descarca-
re, incarcare, distributie produse
petroliere,lucrari hidrotehnice afe-
rente cheului si platformei, cu im-
prejmuire in Port Bechet, jud. Dolj”.
Persoanele interesate se pot adre-
sa la sediul Primaria Bechet, sau
la telefon contact 0732707099.

CERERI SERVICIU
Caut sã fac menaj, pro-
gram 8-16. Telefon:
0751/911.417.
Solicit angajare, secre-
tariat, administraþie. Te-
lefon: 0763/17.23.63.
Absolvent al Facultãþii de
Ingineria Mediului în Horticul-
turã, cu experienþã în dome-
niul vânzãrii de materiale de
construcþii, caut loc de mun-
cã în aceste domenii. Tele-
fon: 0351/802.028.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Tele-
fon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut restaurator mobi-
lã veche lemn masiv.
Telefon: 0745/602.422.
Atelier de creaþie ºi croito-
rie la comandã angajea-
zã modelieri cu experien-
þã. Telefon: 0760/652.522.
Angajez femeie internã
pentru îngrijirea unei bãtrâ-
ne. Telefon: 0749/780.751

MEDITAÞII
Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon:
0754/031.894.
Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
Meditez matematicã orice
nivel. Telefon: 0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
TRANSPORT persoane,
pachete, Franþa, Anglia.
Telefon: 0761/832.906.
EXECUTÃM dulgherii, înve-
litor toate tipurile de tablã, cu-
rãþãm jgheaburi ºi reparãm.
Telefon: 0748/417.501.

Înfiinþare societãþi ºi asocia-
þii. Telefon: 0761/633.118;
0766/000.580.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabili-
tate presteazã servicii
de calitate la preþ avan-
tajos. Telefon: 0766/
379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Brazdã,
etaj 3. Telefon: 0765/
610.457.
VÂND garsonierã Tg. Jiu,
str. Zambilelor, bl. 12, et. 1,
70.000 Euro/neg. Telefon:
0767/276.584.
Vând/schimb garsonierã,
Brazdã, bl. G7, et.  3, cu
apartament 2 camere +
diferenþa. Telefon: 0729/
368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 ca-
mere, Brazda lui Novac.
Telefon: 0762/307.962.

VÂND APARTAMENT 2
CAMERE, DRÃGÃNEªTI-
OLT. TELEFON: 0763/
265.251.
Schimb (vând) în Con-
stanþa apartament 2 ca-
mere decomandate
confort l cu similar Cra-
iova. Telefon: 0251/
547.907. 0241/ 616.736.
Vând apartament 2 ca-
mere, etaj 2/4, Craiova
central. Telefon: 0351/
429.144.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, cart.
Rovine zona J-uri, 47 mii
Euro negociabil. Telefon:
0766/360.302, 0763/
679.696.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,su-
perb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.
Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa Poligra-
fie). 56.000 Euro negocia-
bil. Telefon: 0721/218.871.
Vând apartament 3 ca-
mere, Filiaºi, mobilat.
Telefon: 0762/243.539.
Particular, 4 camere, 4
balcoane, ultracentral.
Telefon: 0724/804.875.
La Filiaºi vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate ºi casã + teren.
Telefon: 0766/577.828.
Vând apartament 3 ca-
mere, Slatina, zona ACR,
parter, cu toate dotãrile,
preþ negociabil. Telefon:
0762/620.432.
Vând apartament 4 ca-
mere decomandate.
Zonã centralã (Ciufulici).
Telefon: 0351/809.765.
Vând apartament 4 ca-
mere, Lãpuº sau
schimb cu o casã lân-
gã Craiova. Telefon:
0766/483.542.

CASE
Vând casã Malu Mare, la
stradã. Telefon: 0727/
159.492.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

Casã Craiova 5 camere,
2 bãi, bucãtãrie, încãlzire
centralã, anvelopatã ter-
mic, eventual schimb 2
apartamente, 2 camere
sau variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând CRAMA ªI GRÃDI-
NA DE VARÃ «MINERVA».
Telefon: 0731/866.929.
Vând HOTELUL ºi SALA
«MAURÃ» MINERVA. Te-
lefon: 0731/866.929.
Vând casã Mofleni. Tele-
fon: 0769/669.364.
Vând casã bãtrâneascã de
locuit + 2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de Craiova.
Telefon: 0251/454.016.
Vãnd casã cu  dependin-
þe,  livadã, vie, în Fratoºtiþa
Filiaºi. Telefon: 0720/
929.024.
La 8 km de Craiova, vând
casã 6 camere cu puþ ame-
rican ºi 4000 mp, pomi, în
Livezi, com. Podari. Telefon:
0251/522.579.
Vând casã Gherceºti.
4300 m2, pomi fructiferi,
viþã-de-vie. Telefon: 0768/
710.866.
Vând casã cu etaj, pod,
subsol, construcþie solidã,
zonã centralã, Agronomie,
6 camere, 2 bãi, bucãtãrie,
teren 462 m2, garaj. Tele-
fon: 0726/275.943.
Vând casa D+P 6 came-
re, 2 bãi, pivniþã, utilitãþi, te-
ren 1300 mp, garaj. Tele-
fon: 0761/824.947.

TERENURI
Vând teren Leamna, 800
mp, preþ avantajos. Tele-
fon: 0762/109.556.
Teren Cârcea, 1500 mp,
bilateral, (str. Poºtei/Pelinu-
lui), utilitãþi. Telefon: 0726/
271.641; 0723/591.673.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grãdi-
nari, nr. 34. Preþ nego-
ciabil, 600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa, 2500
mp, cu posibilitate de
construire lângã reþea
gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, paralel
cu drumul european.
Telefon: 0766/440.456.

Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti
la 16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vând 4300mp teren in-
travilan la 10 km de Cra-
iova – cedez 4500mp
pentru renovarea unei
case + anexe. Telefon:
0727/884.205.
Teren zona Tribunal
Judeþean, strada Iancu
Jianu. Telefon: 0746/
660.001.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren centura
Nord 600 mp, 35 euro/
mp, negociabil. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren intravilan
Pieleºti (Peugeot), cer-
tificat urbanism, 3000
mp, 10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
Cedez 4300 mp teren
intravilan în schimbul –
garsonierã + diferenþã
bani – la 10 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
Vând teren 1275 mp cu
viþã-de-vie la Cârcea, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
809.765.
Vând 2 ha pãdure comu-
na Borãscu, judeþul Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Schimb 450 m2 teren
(cãpºunãrie) între case,
cu casã la þarã în comu-
nele învecinate sau
vând. Telefon: 0763/
616.711.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren Albeºti, intra-
vilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.

Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimni-
cu de Sus (600 mp de La-
cul Tanchiºtilor), negociabil.
Telefon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova,
an 2002, ITP 2014, 3.500
lei. Telefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon: 0767/
153.551.
Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Citroen C3, albas-
tru, 2007, 23500 km, 5
uºi, 1400 cm3, airbags,
ABS, ca nouã + cauciu-
curi iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo Diesel,
90 C.P., fabricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ: 650 euro.
Telefon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta impe-
cabil, înmatriculat. Telefon:
0745/043.152.
Vând camion Iveco, turbo
diesel, an fabricaþie 2008,
39000 km, nerulat în Ro-
mânia, motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5 tone,
preþ negociabil sau alte
variante. Telefon: 0748/
995.594.
Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
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Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE
Putinã nouã salcâm 50
vedre, douã uºi noi pentru
casã – magazii. Cilindru de
cupru cu þeavã ºi butoi gal-
vanizat pentru þuicã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor, ara-
gaz voiaj cu butelie, maºi-
nã de cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã (0,50-
1 leu), husã automobil.
Telefon: 0720/929.024.
Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condiþi-
onat, mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante, co-
voare. Telefon: 0752/
142.493.
Vând loc de veci Cimitirul
Nord. Telefon: 0741/
473.338.
Vând cal semigreu. Tele-
fon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie, bi-
bliotecã Dana, maºinã de
cusut, lustrã, canapea,
covor. Telefon: 0720/
929.024.
Vând chiuvetã bucãtãrie
din fontã 20 lei, jaluzele
diferite mãrimi, lustre 2 ºi
3 braþe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez construcþie
cu spaþii separate 500 mp
cu teren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu gard be-
ton. Telefon: 0721/152.832.
Vând familii albine. Tele-
fon: 0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi hrã-
nitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Telefon:
0728/381.894.
2 morminte Cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0351/
437.906.
VÂND Combinã Class
Consul, stare impecabilã,
meritã vãzutã. Telefon:
0746/015.958.

Vând aparat de ozonat
apa, eliminã  pesticidele
din legume ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi antibio-
ticele din carne. Telefon:
0729/033.903.
Albine – Familii puternice,
cu 5-6 rame cu puiet –
Podari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte suprapu-
se ºi douã pe o parte. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor bu-
cãtãrie, 2 radio casetofoa-
ne (30 Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.
Vând araci roºii, fasole,
vie 0,30-1-2  lei/buc. Tele-
fon: 0251/415.863; 0765/
027.337.
Albine – familii puternice
– cu 4-5 rame cu puiet.
Podari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând perucã pentru
dame tunsã scurt, pãr
negru. Telefon: 0251/
531.294.
Vând puieþi de viºin al-
toiþi, fructe mari puieþi
de pruni, 2 lei bucata.
Telefon: 0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi
- se vinde restaurantul
DIVERTIS. Telefon:
0743/055.225; 0760/
653.355.
Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cauciu-
curi noi, Cehia schimbã-
tor în torpedou pantã. Te-
lefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bicicletã,
telefon, feliator, costum
Giudo copii, cearceaf
medicinal. Telefon: 0785/
634.748; 0351/461.140.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Te-
lefon: 0762/559.132.
Vând þiglã – Jimbolia ºi
cãrãmidã. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
Vând þuicã de 40 grade.
Telefon: 0745/751.558.

Vând jaluzele verticale
pentru sufragerie, culoare
portocaliu, preþ foarte bun.
Telefon: 0744/325.836;
0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând frigider Electrostar,
combinã muzicalã CMS
205, piese Dacia noi, piei
bovinã argãsite, calculator
instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând faianþã micã albã –
faianþã micã roz, negocia-
bil. Telefon: 0770/334.168.
Vând maºinã de spãlat,
televizor color, frigider cla-
sa A. Telefon: 0742/
884.839; 0351/463.661.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC
DE MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând butelii aragaz pentru
voiaj, arcuri spirale pentru
suspensii dublurã la Mer-
cedes 190D, de epocã.
Telefon: 0251/598.518.
Vând masã lemn masiv –
ext.12 persoane, fotolii
sculptate gen jilþ; dozator
bere + tub CO2, frigidere,
scaun ergonomic, balan-
þã Berkel, cuier pom, apa-
rat telefon-fax. Telefon:
0746/660.001.
Vând set 16 piese pentru
gãtit etajat, economic, rapid,
fãrã ulei. Cadou nuntã de-
osebit. Telefon: 0251/
415.863; 0765/027.337.
Vând 100 baniþe grâu,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând grâu, comuna Ter-
peziþa, 1 leu/kg. Telefon:
0760/191.641.
Vând canistrã aluminiu 20
litri, ansamblu ax volan cu
pedaliere ºi contact cu
cheie Dacia 1310 nou, ar-
zãtor încãlzire la gaze sau
butelie, arzãtoare gaze
sobã, reductor tub oxigen.
Telefon: 0251/427.583.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Tele-
fon: 0757/624.843.

Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4
gãuri pt. Opel Astra F Ca-
ravan, montate cauciucuri
de iarnã mãrimea 175/
65R 14. Preþ 100 lei/buc.
Telefon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã inte-
rior, telescop spate pt.
Opel Astra F Caravan ºi 2
oglinzi exterioare, 1 interi-
or pt. Dacia 1300. Preþ
negociabil. Telefon: 0767/
517.023.
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi terapeu-
tice, sterilizator rufe, tacâ-
muri, frigider. Telefon:
0724/512.304.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini ouã-
toare. Telefon: 0251/
285.145; 0762/278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând centralã Vaillant 26
kw, membranã, apã cal-
dã, defectã. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 1 set cauciucuri iar-
nã 175/65 R14(82T)
M+S pneumant R cu jenþi
la 4 gãuri, preþ 700 Ron,
negociabil. Telefon:
0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50
vedre nouã – douã uºi
cu toc noi pentru casã, ci-
lindru de cupru cu þeavã
ºi butoi galvanizat pentru
þuicã. Telefon: 0749/
536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu
ferestre 3 canate lemn,
uºã apartament din lemn.
Telefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier,
vitrinã, maºini de cusut,
covoare, încãlzitor pe
gaze, instant apã pe
gaze, haine din piele. Te-
lefon: 0745/753.524.

Vând bufet stil neoclasic
ºi pianinã. Telefon:
0737/265.196.
Vând maºinã de nervu-
rat tablã, barã inox rotun-
dã, diametru 38 mm ºi
lungã de 300 mm. Tele-
fon: 0351/800.654.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi
broascã 40 lei; douã
bidoane 60 litri largi la
gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã ju-
biliarã argint 25 gr, Carol
I 1881, 300 euro. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze, mar-
ca Anca – Pocket – Ita-
lia, în funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne –
cãrbuni, stare bunã. Te-
lefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Telefon:
0761/270.365.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24
F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu plu-
titor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X 2
m, tãblii nou – nouþ, sal-
tea, alain delone 42-44-
46 bãrbat- fermoar- nas-
turi-tineret, excepþional.
Telefon: 0725/533.042.

Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dor-
mitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon:
0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas
foarte vechi (peste 100
ani) în stare de funcþio-
nare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur, con-
venabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2
camere parter cu apar-
tament 2 camere etaj 1
+ diferenþa. Rãsteanu
Gheorghe, Craiova, bl.
131B, sc. 3, Craioviþa
Nouã, ap. 1.
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Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua Bãlceºti
nr. 54, vinde lapte inte-
gral la dozatoarele din
Piaþa Gãrii ºi Piaþa din

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188

Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2
camere parter- etaj 2 cu
balcon. Telefon: 0760/
548.459.

GARSONIERE
Vând camerã cãmin Cra-
ioviþa Nouã. Telefon:
0736/429.876;  0758/
937.083.
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

CASE
Cumpãr casã modestã
cu gaze ºi curte în Con-
stanþa – ICIL. Telefon:
0351/429.144.
Cumpãr urgent casã 4 -
5 camere + curte mini-
mum 1000 mp, utilitãþi. Te-
lefon: 0723/466.154.

DIVERSE
Cumpãr maºinã de trico-
tat, fineþea 6-7. Telefon:
0745/589.825.
Cumpãr pisic persan, alb,
mic. Telefon: 0726/154.235.
Cumpãr maºinã de trico-
tat marca Dubet sau Dia-
mant. Telefon: 0745/
589.825.
Cumpãr convenabil bate-
rie maºinã 12V x 55 AH,
ROMBAT sau MONBAT.
Telefon: 0722/382.970.

Cumpãr tablou mare peste
1,5 m, CAR CU BOI sau al-
tul mai mare ºi mai frumos.
Telefon: 0766/304.708.
CUMPÃR SPAÞIU CO-
MERCIAL, 70-80 MP. TE-
LEFON: 0729/033.903.
Cumpãr dormitor sculptat,
canapea, fotolii mãsuþã hol.
Telefon: 0761/824.947.
Cumpãr tablouri, mone-
de, timbre, ceasuri, icoa-
ne, cãrþi poºtale, medalii,
argintãrii, sãbii, obiecte re-
galiste, acte, antichitãþi.
Telefon: 0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã. Tele-
fon: 0785/080.928.
Închiriez apartament.
Telefon: 0741/ 252.102.
Închiriez apartament cu 3
camere, decomandat, mo-
bilat, Randez-vous Brazdã.
Telefon: 0747/896.616.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Te-
lefon: 0351/437.906.
Închiriez la bloc, Calea
Bucureºti. Telefon:
0762/047.095
ÎNCHIRIEZ casã Fãcãi,
fãrã chirie, doar costu-
rile întreþinerii. Telefon:
0760/428.582.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.

Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez spaþiu comer-
cial 148 mp la demisol
pretabil bar, discotecã,
casino, birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/784.998.
Doresc sã închiriez sau
sã cumpãr garsonierã –
Brazdã în blocurile G4,
G5, sau G6. Telefon:
0762/109.595.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Te-
lefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bila-
teral, pretabil firmã. Te-
lefon: 0744/541.452.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mobi-
latã ºi utilatã. Telefon:
0764/855.169.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular vând sau
închiriez pe termen
lung apartament ul-
tracentral, 4 camere, 2
bãi, mobilat, centralã
termicã, tot confortul,
250 euro. Rog seriozi-
tate! Telefon: 0720/
001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsumator
de bãuturi alcoolice, caut
camerã cu chirie, prefera-
bil la casã, zona Brestei.
Preþ convenabil. Telefon:
0740/895.691.

Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
Intelectual craiovean cu
vilã, pensionar, sãnãtos,
altruist, caut partenerã
compatibilã. Telefon:
0251/458.192.
Salariat, 50 de ani, nefu-
mãtor, neconsumator de
bãuturi alcoolice, caut
doamnã serioasã, fãrã
obligaþii, apropiatã de
vârstã. Telefon: 0740/
895.691.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã
copii. Telefon: 0747/
072.472.

DIVERSE
Pensionar singur caut
familie pentru întreþinere
la þarã. Telefon: 0762/
603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.

Profesor universitar pensi-
onar, doresc, contra retri-
buþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.

PIERDERI
Pierdut certificat de indentifi-
care DJ/F/00034/2001 cu
nr. certificatului 0003534, pe
numele Bulls Preajba. Se
declarã nul.
CONDOLEANÞE
Familia Constantines-
cu Cristi ºi Ana-Maria
sunt alãturi de colegul
Robert Piticu la greaua
durere pricinuitã de tre-
cerea în nefiinþã a ma-
mei. Sincere condo-
leanþe ºi Dumnezeu s-
o odihneascã în pace!
Colectivul Sucursalei nr.
1, Craiova din cadrul S.C.
TCIF. S.A. regretã trece-
rea în nefiinþã a celui care
a fost un coleg de nãdej-
de CIUCÃ GEORGE.
Dumnezeu sã-l odih-
neascã în pazã!

Colectivul S.C. TCIF
S.A. Craiova, regretã
pierderea prematurã
a celui ce a fost un
bun coleg CIUCÃ
GEORGE ºi transmi-
tem sincere condo-
leanþe familiei îndure-
reate. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
COMEMORÃRI

Costel Bazãverdefiu,
Elena ºi Doina nurori,
Bagi ginere, Andra ºi
Claudiu nepoþi, rea-
mintesc împlinirea a 18
ani de la plecarea din-
tre noi a lui FLOAREA
BAZÃVERDE din Verbi-
cioara. Nu te vom uita
niciodatã!
Familiile Ion Crãciu-
noiu ºi Costel Bazã-
verde anunþã împlini-
rea a 13 ani de la de-
cesul tatãlui respectiv
socrului GHEORGHE
(GICU) CRÃCIUNOIU
din Ghidici. Nu te vom
uita în veci!
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Open-ul Francez are parte
în acest an de o finalã de vis,
la feminin. Pe zgura parizia-
nã, americanca Serena
Williams, numãrul 1 mondial
o va întâlni, astãzi, pe cea
de-a doua jucãtoare a lumii,
Maria ªarapova. Rusoaica a
ajuns în ultimul act dupã ce a
trecut în semifinale, joi, de
Victoria Azarenka (Belarus,
favoritã 3), într-un meci cu
multe rãsturnãri de situaþie,
scor 6-1, 2-6, 6-4. În
schimb, americanca Serena
Williams a defilat în faþa
italiencei Sara Errani, cap de

Serena Williams ºi Maria ªarapovaSerena Williams ºi Maria ªarapovaSerena Williams ºi Maria ªarapovaSerena Williams ºi Maria ªarapovaSerena Williams ºi Maria ªarapova
vor disputa finala de la Roland Garrosvor disputa finala de la Roland Garrosvor disputa finala de la Roland Garrosvor disputa finala de la Roland Garrosvor disputa finala de la Roland Garros

Sâmbãtã

Digi Sport 1
18:00 – HANDBAL (F) – Baraj

pentru Cupa Mondialã, manºa se-
cundã: România – Slovacia (în tur
23-21) / 20:00 – FORMULA 1 – Ca-
lificãri Marele Premiu al Canadei /
22:20 – FOTBAL – Camp. Braziliei:
Criciuma – Flamengo.

Digi Sport 2
17:00 – FORMULA 1 – Antre-

namente Marele Premiu al Canadei /
19:00 – ATLETISM: IAAF World
Challenge FBK Games 2013 Henge-
lo (Olanda).

Dolce Sport 2
18:00 – NATAÞIE: Turneul

FINA Mare Nostrum (Monte Carlo)
/ 19:30 – HANDBAL (M) – Spania:
All Star Game.

Sport.ro
19:00 – LOCAL KOMBAT –

Gala Glory Tokyo (Japonia).
GSP TV
14:00 – BOX – Campionatul Eu-

ropean: finale / 3:00 – UFC Brazilia.
Eurosport
10:00 – SNOOKER – Circuitul

European de la Sofia (Bulgaria): eta-
pa a doua / 14:00 – TENIS – Ro-
land Garros, finala femininã: Serena

serie numãrul 5, triumfând în
douã seturi, la 0 ºi la 1.

ªarapova ºi Williams s-au
întâlnit pânã acum de 15 ori
iar palmaresul este net
favorabil americancei: 13-2.
Mai grav pentru rusoaicã
este faptul cã aceste douã
victorii dateazã tocmai din
2004, din acel moment
venind alte 12 succese ale
Serenei. Totuºi, din totalul
acestor confruntãri, doar trei
au avut loc pe zgurã.

Williams a învins-o pe
ªarapova de trei numai în
acest an, la Doha, Miami ºi

Madrid.
Ambele jucãtoare s-au

impus o singurã datã în
capitala Franþei. ªarapova
este deþinãtoarea en-titre a
trofeului, în timp ce Serena
s-a încoronat tocmai în
2002.

Finala la masculin s-a
decis ieri dupã închiderea
ediþiei, odatã cu disputarea
partidelor Novak Djokovici
(Serbia, cap de serie nr.1) –
Rafael Nadal (Spania, nr.6)
ºi Jo-Wilfried Tsonga
(Franþa, nr. 6) – David
Ferrer (Spania, nr. 4).

Jose Mourinho a revenit la
Chelsea în aceastã varã, iar
portughezul plãnuieºte sã schim-
be din temelii compartimentul
ofensiv al clubului.

Daily Mail a scris, ieri, cã nu

Mourinho, oferte
pentru trei super-atacanþi

Jucãtorul american de golf Tiger Woods s-a reîn-
tors pe prima poziþie în topul celor mai bine plãtiþi
sportivi din lume, conform unui clasament publicat
de revista Forbes.

Cu suma totalã de 78,1 milioane
de dolari obþinutã în intervalul 1 iunie
2012 – 1 iunie 2013, Woods l-a de-
pãºit clar pe liderul de anul trecut,
pugilistul american Floyd Mayweat-
her, care a înregistrat câºtiguri de 34
milioane de dolari.

Tiger Woods este urmat în clasa-
ment de tenismanul elveþian Roger
Federer (71,5 milioane de dolari) ºi
de baschetbalistul american Kobe
Bryant (LA Lakers, 61,9 milioane de
dolari). Poziþia a patra este ocupatã
tot de un baschetbalist, LeBron Ja-
mes (Miami Heat), cu 59,8 milioane
de dolari.

La fel ca anul trecut, cel mai bine
recompensat fotbalist din lume este

A redevenit lider!

Tiger Woods, cel mai bine plãtit sportiv
din lume în decursul ultimului an

Astãzi
România – Slovacia (în tur 23-21)
Danemarca – Turcia (42-24)
Cehia – Islanda (29-17)
Polonia – Suedia (26-23)
Mâine
Rusia – Olanda (27-26)
Ucraina – Germania (16-24)
Croaþia – Franþa (18-18)
Partida Spania – Macedonia, în prima manºã 27-21, s-a disputat

asearã.
Celelalte 16 echipe se cunosc deja.
EUROPA: Serbia (þara gazdã), Norvegia (campioana mondialã en-ti-

tre), Muntenegru, Ungaria (finalistele ediþiei trecute a CE).
AFRICA: Angola, Algeria, Congo, Tunisia.
ASIA: China, Japonia, Coreea de Sud.
OCEANIA: Australia.
AMERICILE: Argentina, Brazilia, Republica Dominicanã, Paraguay.

mai puþin de trei atacanþi ar pu-
tea ajunge pe “Stamford Bridge”
în zilele ce urmeazã. Astfel, pe
adresa lui Napoli a sosit o ofertã
de circa 60 de milioane de euro
pentru Edinson Cavani la puþin

timp dupã ce londonezii l-
au abordat pe Hulk (Ze-
nit), pentru care au pus la
bãtaie aproape 45 de mili-
oane de euro. Mourinho
nu se opreºte însã aici ºi
este sigur cã 30 de mili-
oane de euro este preþul
corect pentru aducerea lui
Stevan Jovetici de la Fio-
rentina.

Dacã toate cele trei
transferuri se vor realiza,
viitorul unor jucãtori pre-
cum Fernando Torres,
Demba Ba sau Juan Mata
ar deveni brusc incert.

englezul David Beckham (retras recent din activita-
te), locul 8 în clasamentul Forbes, cu 47,2 milioane
de dolari. Portughezul Cristiano Ronaldo (Real Ma-

drid) se aflã pe poziþia a noua, cu 44
de milioane de dolari, iar argentinia-
nul Lionel Messi (FC Barcelona) este
pe locul 10, cu 41,3 milioane.

În ierarhia ce cuprinde 100 de
nume sunt incluse doar trei sporti-
ve, toate trei jucãtoare de tenis: Ma-
ria ªarapova (Rusia, locul 22, cu 29
de milioane de dolari), Serena Wil-
liams (SUA, locul 68, cu 20,5 mili-
oane) ºi Na Li (China, locul 85, cu
18,2 milioane).

Ultimul de pe listã este fotbalistul
camerunez Samuel Eto’o (Anji Ma-
hacikala), care a câºtigat în ultimele
12 luni 16,4 milioane de dolari.

Sumele prezentate iau în calcul ºi
remuneraþiile din contractele de pu-
blicitate.

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
Williams – Maria ªarapova / 20:00
– SPEEDWAY – Cele mai bune pe-
rechi.

Eurosport 2
9:30 – FOTBAL AUSTRALIAN:

Adelaide Crows – Sydney Swans /
12:00 – TENIS – Roland Garros, fi-
nala la dublu masculin: Bob Bryan /
Mark Bryan (SUA) – Michael Llo-
dra / Nicolas Mahut (Franþa) / 14:00
– SNOOKER – Circuitul European
de la Sofia (Bulgaria): etapa a doua.

TVR 1
18:00 – RUGBY – IRB Nation

Cup: România – Rusia.
TVR 2
20:00 – RUGBY – IRB Nation

Cup: Argentina Jaguars – Emerging
Italy.

Duminicã

Digi Sport 1
21:00 – FORMULA 1 – Marele

Premiu al Canadei / 0:30 – FOTBAL
– Camp. Braziliei: Fluminense –
Goias.

Dolce Sport 1
22:00 – FOTBAL – Meci amical:

Brazilia – Franþa / 3:00 – BASCHET
NBA, finala (meci 2): Miami Heat –
San Antonio Spurs (scor 0-1).

Dolce Sport 2
18:00 – NATAÞIE: Turneul

FINA Mare Nostrum (Monte
Carlo).

GSP TV
6:30 – BOX – Titlul mondial la

semi-mijlocie: Marcos Maidana –
Josesito Lopez / 10:00 – KARATE –
Campionatul Mondial de la Bucu-
reºti.

Eurosport
9:00, 12:00, 13:00 – TURISME

– Campionatul Mondial Fia By LG /
14:00 – SUPERBIKE – Campiona-
tul Mondial de la Portimao (Portu-
galia): manºa întâi / 15:00 – CI-
CLISM – Criteriul Dauphine (Fran-
þa) / 16:00 – TENIS – Roland Gar-
ros: finala masculinã / 20:00 – SNO-
OKER – Circuitul European de la
Sofia (Bulgaria): finala.

Eurosport 2
10:00 – SNOOKER – Circuitul

European de la Sofia (Bulgaria): sfer-
turi de finalã / 12:30 – SUPER-
STOCK – Campionatul Mondial de
la Portimao / 13:00 – TENIS – Ro-
land Garros: finala de dublu feminin
/ 15:30 – SUPERSPORT – Campio-
natul Mondial de la Portimao / 17:30
– SUPERBIKE – Campionatul Mon-
dial de la Portimao.

Grupa B, rezultate consem-
nate joi searã în runda inau-
guralã:

Spania – Rusia 1-0 (Morata 82),
Olanda – Germania 3-2 (Maher 24,
Wijnaldum 38, Fer 90 / Rudy 47
pen., Holtby 84).

Program urmãtoarele jocuri:
Grupa A (astãzi): Anglia (0p) –

Norvegia (1p), Italia (3p) – Isra-
el (1p).

Grupa B (mâine): Olanda (3p)
– Rusia (0p), Germania (0p) –
Spania (3p).

FOTBAL – CE UNDER 21 (ISRAEL)

HANDBAL (F) – PLAY-OFF CM 2013 –
MANªA SECUNDÃ
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)Podariul a găzduit cel mai impor-

tant meci al Doljului, judeţul rămas
fără vreo reprezentantă în ligile naţi-
onale. Peste 1.500 de spectatori, in-
clus iv  două galerii generoas e cu
scandările, au vrut  să urmăreas că
echipele de frunte ale Ligii a IV-a, care
şi-au disputat titlul de campioană şi
dreptu l de a juca barajul tocmai în
ultima rundă. Podariul avea avanta-
jul terenului propriu şi ascendentul
victoriei din deplasare, însă totodată
avea nevoie de un succes şi de aceas-
tă dată, în timp ce Dunărea era „aco-
perită” şi cu un egal. Pentru a se crea
tensiune, atât înainte de meci, cât şi
pe teren, AJF Dolj a trimis un ecuson
FIFA să liniştească spiritele, iar Col-
ţescu nu a avut probleme în a gestio-
na un asemenea joc. Pe un teren foar-
te bun, care te îndeamnă să pui min-
gea jos, partida a fost una peste ni-
velul Ligii a IV-a, cu accente dramati-
ce, îndeosebi spre
final, când ambele
echipe au  fos t
aproape de titlul ju-
deţean. Podariu l a
avut iniţiativa în pri-
ma repriză, dând
senzaţia că antreno-
rul Naicu  a avu t
dreptate când afir-
ma că echipa sa este
mult superioară Ca-
lafatului. Ţenovici a
deschis s corul de-
vreme, iar Boroiban
a avut două execu-
ţii spectaculoas e,
cu  călcăiu l şi d in
foarfecă, ambele ra-

AS Podari – Dunărea Calafat 4-2
Au marcat: Ţenovici (16, 55-pen.), Stoica (88) şi Preda (90+3) / A.

Sârbu (48), Pişleag (82-pen.).
AS Podari: Barbu - Stoian, Istudor (75 Sodoleanu), Preduţ, Mateiţă -

Niţă, Ţenovici, Pârvan (68 Crângoiu), Tâmplaru (71 A. Stoica) - Boroi-
ban, Preda. Antrenor: Victor Naicu.

Dunărea Calafat: Purcea – Roşianu, Uşurelu, Chiva (66 Riza), V.
Sârbu – Popa (33 Brebenel), Corneanu, Drăguşin (42 Pişleag), A. Sârbu
– M. Ilie (60 N. Sârbu), Bârsan. Antrenor: Claudiu Oncică.

Arbitri: Sebastian Colţescu – Adrian Popescu, Daniel Mitruţi. Rezer-
vă: Cătălin Găman.

Observatori: Aurică Beldeanu, Ciry Mayer, Marian Ezaru.

Podari a luat
titlul în Dolj

Podari a luat
titlul în Dolj

Podari a luat
titlul în Dolj

Podari a luat
titlul în Dolj

Podari a luat
titlul în Dolj

Podari a luat
titlul în Dolj

Podari a luat
titlul în Dolj

Podari a luat
titlul în Dolj

Podari a luat
titlul în Dolj

Echipa antrenată de Victor Naicu va disputa barajul
pentru Liga a III-a cu Recolta Dănceu

Clasamentul play-off-ului Ligii a IV-a
1. Podari 12 7 3 2 23-14 24
2. Calafat 12 7 1 4 19-13 22
3. Filiaşi 1 2 4 2 6 14-18 14
4. Prometeu 12 2 2 8 14-27 8

tând la centimetru poarta. Oaspeţii
au operat două schimbări din prima
repriză, iar efectul s-a văzut, în spe-
cial prin introducerea lui Pişleag. Ală-
turi de veteranul Bârsan, acesta a dus
de două ori Calafatul în situaţia de a
juca barajul. Alin Sârbu avea să ega-
leze imediat după pauză, cu un voleu
puternic în colţul scurt, dar Podariul
a revenit la pupitru, fiindcă Ţenovici
a reuşit dubla, după un penalty obţi-
nut de Preda. Mijlocaşul venit de la
Işalniţa avea să-i dedice „doppietta”
bunicului recent dispărut.

Fiul lui „Mourinho” Stoica
a punctat decisiv

Gazdele s-au retras şi au trăit peri-
culos finalul, iar Pişleag a trimis 3 tra-
soare de la peste 25 de metri care au
creat panică la poarta gazdelor, unul

nimerind bara. Antrenorii Calafatului
au fost eliminaţi după ce i-au imputat
agresiv lui Colţescu neacordarea unui
penalty, dar centralul avea să le acor-
de această şansă, după un fault asu-
pra lui Costel Bârsan. Pişleag şi-a în-
cununat prestaţia cu transformarea lo-
viturii şi cu zece minute înainte de fi-
nal Calafatul era din nou campioana
Doljului, în timp ce Podariul se vedea
pentru al patrulea an consecutiv în
postura de a rata prezenţa în baraj.
După ce-şi pusese propria poartă în
pericol acordând un corner, Alexan-
dru Stoica avea să aducă golul de ti-
tlu Podariului. Fiul lui Fane „Mourin-
ho” Stoica, fostul tehnician al Ştiinţei
care a antrenat şi Podariul acum un
an, a apărut inspirat la o centrarea care
a traversat careul şi a trrimis mingea
în colţul lung şi tribunele în delir. Ca-
lafatul a forţat a treia egalare cu porta-
rul la centru, dar acestuia nu i-a ieşit
driblingul în faţa lui Preda, căpitanul
gazdelor conducând liniştit mingea în
poarta rămasă la discreţia sa. Podariul
a bătut a treia oară pe parcursul
acestui sezon Calafatul căpătân-
du-şi dreptul de a disputa bara-
jul interjudeţean.

Podariul dă-n „ceu”?
Noua campioană a Doljului

a sărbătorit pe ritmurile „Cân-
tecului pentru Oltenia”, versi-
unea interpretată chiar de unul
dint re obs ervatorii partidei,
Ciry Mayer. Antrenorul Poda-
riului, Victor Naicu, fostul sto-
per al Ştiinţei din anii 90, a câş-
tigat a doua oară la rând Liga a
IV-a Dolj, anul trecut fiind cam-
pion cu CS Apă Craiova tocmai
în detrimentul Podariului. Blon-
dul tehnician de 40 de ani ar pu-
tea avea parte de un nou baraj

la Rovinari, după cel ad-
judecat acum un an aco-
lo cu „Apa” în faţa Posa-
dei Perişani. De această
dată, pe 19 iunie, la Rovi-
nari sau Motru, Podariul
lui Naicu se va înfrunta cu
campioana Mehedinţiu-
lui, Recolta Dănceu. Până
atunci, Naicu îşi doreşte
eventul, Podariul urmând
să dispute şi finala Cupei
României, faza judeţeană,
cu CS Işalniţa. „Îmi doresc
a doua promovare conse-
cutivă, suntem capabili să
ajungem în Liga a III-a” a
spus Naicu la final. Dacă
Podariul va promova şi
Universitatea nu va re-

veni în vara aceasta, comuna
de lângă Craiova va avea sin-
gura reprezentantă a Doljului
într-un eşalon naţional, după ce
Apă Craiova, viitoarea FC Mu-
nicipal Craiova, a ret rogradat
din Liga a III-a.


