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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Cu nesimţiţi ăia, Popescu-
le, care aruncă orice pe oriun-
de, nu mai ajungem noi capi-
tală culturală europeană.

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
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Următorul număr al cotidianului nostru

va apărea marţi, 25 iunie 2013

Şi anul acesta Baroul Dolj a sărbătorit Ziua
avocatului român. Avocaţi activi, pensionari,
invitaţi din Justiţie, reprezentanţi ai Primă-
riei Craiova, sau directorii unor instituţii de
cultură din Craiova au luat parte la acest
eveniment, deschis de decanul Baroului Dolj,
prof. univ. dr. av. Ion Turculeanu, urmat la
cuvânt de av. Ion Ştefan Diaconu. În fiecare
an este evocată o personalitate a Baroului
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Dolj, de data aceasta fiind sărbătorit Toma
Mar-Ocneanu, decan al acestei instituţii în
perioada 1879 – 1883. Despre omul politic şi
avocatul Toma-Mar Ocneanu a vorbit cerce-
tătorul dr. Toma Rădulescu, fost şef al Secţiei
de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei.
Asistenţa a fost încântată  cu recital al nou
înfiinţatului cor al Baroului Dolj, iar apoi avo-
caţii s-au bucurat de o expoziţie de carte.

„Credem cu tărie în
ideea de parteneriat”
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MIRCEA CANÞÃR

Sã precizãm mai întâi contextul: în Brazilia – þara
cafelei, sambei ºi a fotbalului, dar enumerarea poa-
te fi ºi alta – se desfãºoarã în aceste zile Cupa Con-
federaþiilor la fotbal. Chiar dacã echipa þãrii gazdã –
Selecao – a repurtat douã victorii consecutive, în
faþa reprezentativelor Mexicului ºi Japoniei, moti-
vele au fost realmente insuficiente, dacã nu insig-
nifiante, pentru a stinge nemulþumirea protesta-
tarilor ieºiþi în stradã, în multe oraºe ale þãrii, cum
nu s-a mai întâmplat în ultimii 20 de ani. Joi, 20
iunie a.c., Brazilia a cunoscut o zi a manifestãri-
lor nu de amploare, ci excepþionale, peste un
milion de persoane exprimându-ºi nemuþumirile
de sorginte socialã, încât preºedintele þãrii, Dil-
ma Rousseff, ºi-a contramandat o vizitã oficialã
de douã zile în Japonia, convocând o reuniune
de urgenþã cu miniºtrii sãi cei mai apropiaþi, toþi

din acelaºi partid de stânga, al muncitorilor. Moti-
vul? Calitatea precarã a serviciilor publice – sãnãta-
te ºi educaþie – factura încãrcatã a pregãtirilor pre-
mergãtoare Cupei Mondiale la fotbal de anul viitor
ºi Jocurilor Olimpice din 2016. Sã ieºim din context.
Ciocnirile cu poliþia s-au soldat cu zeci de rãniþi ºi un
decedat – Marcos Delefrate (18 ani) – dupã ce auto-
turismul acestuia a fost rãsturnat de manifestanþi la
Ribeiro Preto, o localitate aflatã la 300 de km de Sao
Paolo. În Brasilia, ca sã dãm un exemplu, 30.000 de
persoane s-au confruntat cu forþele de poliþie, acestea
utilizând gaze lacrimogene ºi gloanþe de cauciuc, în
momentul în care a fost asaltat sediul Ministerului de
Externe. ªi asta dupã ce primarul oraºului, Eduardo
Paes, a anunþat scãderea tarifelor la transportul în co-
mun. În apropierea miticului stadion Maracana s-au

înregistrat scene de violenþã fãrã precedent. La Sao
Paolo, pe bulevardul Paulista, vitrina miracolului eco-
nomic brazilian, peste 100.000 de manifestanþi, cei mai
mulþi drapaþi în culorile auriverde (verde ºi galben au-
riu), ale echipei naþionale de fotbal, au cerut mai multã
justiþie socialã, proferând insulte contra decidenþilor
politici. „Noi vrem sã schimbãm þara. Viaþa este foarte

confortabilã pentru politicieni ºi deloc pentru oameni”.
Pe unele pancarte se putea citi „Cupa manifestanþilor”
ºi „Mâine va fi o zi mai bunã”. Cupa Confederaþiilor la
fotbal, conceputã de FIFA ca o repetiþie premergãtoa-
re Cupei Mondiale de anul viitor, se dovedeºte un
prilej al exprimãrii nemulþumirilor crescânde, chiar în...
Brazilia. O þarã a fotbalului. Cine ºi-ar fi imaginat aºa
ceva? Fosta vedetã a Selecao, Romario, devenit depu-
tat, denunþã într-un lung interviu acordat „L’Equipe

Magazine” corupþia din fotbalul brazilian, prezentând
o imagine apocalipticã: „Nu va fi o Cupã Mondialã a
poporului brazilian, pentru cã poporul n-are bani sã
cumpere bilete. Oamenii vor plãti factura dupã Cam-
pionatul Mondial”. Dupã ce-l acuzã pe fostul preºe-
dinte al Federaþiei Braziliene de Fotbal (CBF), Ricardo
Teixeira (n.r. – ginerele lui Joao Havelange, fost preºe-

dinte FIFA), pentru comisioanele ilegale primite
între 1992 ºi 1997, de la o societate elveþianã de
marketing sportiv, în vizor este luat actualul preºe-
dinte, Jose Maria Marin (79 de ani), care, în calitate
de guvernator al provinciei Sao Paolo, a avut legã-
turi cu dictatura militarã aflatã la putere pânã în
1985, fiind acuzat de jurnalistul Vladimir Herzog de
responsabilitatea uciderii tatãlui sãu. Marin este
nu doar preºedintele CBF, dar ºi în fruntea comite-
tului de organizare a Mondialului din 2014. Când
se clameazã cã „profesorii au tot atâta valoare cât
are Neymar”, referire la noua stea a fotbalului bra-
zilian, lucrurile trebuie interpretate într-o altã che-
ie. Brazilia a înregistrat în ultimul deceniu un con-
sistent boom economic. Asta este o realitate. Nu-
mai cã nivelul de trai al populaþiei a continuat sã
scadã, factura preparativelor Cupei Mondiale la

fotbal de anul viitor fiind consideratã una greu supor-
tabilã. Manifestãrile din Brazilia sunt, între altele, un
afront, fãrã precedent la adresa FIFA, care a impus, din
megalomanie, standarde costisitoare pentru þara or-
ganizatoare a unei competiþii, care o pot duce în impas
economic. Iar faptul cã FIFA se conduce dupã legi
proprii, fãrã a da cuiva socotealã, conteazã prea puþin
în faþa brazilienilor, cãrora nu li se poate pune la îndo-
ialã dragostea pentru sportul rege.
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Preþul electricitatãþii
livrate populaþiei scade
de la 1 iulie

Preþul reglementat al energiei elec-
trice livrate populaþiei va scãdea de
la 1 iulie, a decis ieri Autoritatea Na-
þionalã de Reglementare în Dome-
niul Energiei (ANRE). „Începând cu
1 iulie 2013, preþul la energia elec-
tricã livratã consumatorilor finali se
va micºora, în medie, cu 1,3%”, se
aratã într-un comunicat transmis de
ANRE. Decizia a fost luatã în urma
unei analize semestriale realizatã de
Comitetul de reglementare din insti-
tuþie ºi se va aplica atât consumato-
rilor casnici, cât ºi consumatorilor
non-casnici care nu au optat pentru
schimbarea furnizorului de energie.
În România sunt peste 8 milioane de
consumatori casnici, categorie în
care intrã ºi populaþia.
UE a încetat procedura
de deficit excesiv
împotriva României

Consiliul Uniunii Europene a în-
cheiat ieri procedura de deficit exce-
siv împotriva României, apreciind cã
deficitul bugetar excesiv a fost corec-
tat ºi va continua sã scadã în 2013 ºi
2014. Tot ieri, Consiliul a încetat pro-
cedura de deficit excesiv ºi împotriva
Italiei, Letoniei, Lituaniei ºi Ungariei,
confirmând cã cele cinci state ºi-au
redus deficitele sub pragul de 3% din
PIB, nivelul de referinþã recomandat
de UE în privinþa deficitului bugetar,
se aratã într-un comunicat transmis
de instituþia europeanã ieri. Numã-
rul statelor aflate în procedurã de
deficit excesiv a scãzut, astfel, la 16
din totalul de 27 de þãri membre UE.
Majoritatea procedurilor de deficit
excesiv au fost deschise în urma crizei
financiare din perioada 2008-2009.
În cazul României, procedura a fost
iniþiatã în luna iulie a anului 2009,
când Consiliul a recomandat mãsuri
pentru reducerea deficitului, ajuns la
5,4% din PIB în 2008.

Ministrul Transporturilor, Relu
Fenechiu (foto), a fost audiat în
calitate de martor, ieri dimineaþã, la
Direcþia Naþionalã Anticorupþie
(DNA), în dosarul fostului secretar
de stat Valentin Preda. „Mi se pare
puþin deplasat, nu în ceea ce mã
priveºte, ci în ceea ce priveºte
poziþia unui ministru, sã fie chemat
pânã la DNA pentru a da o astfel de
declaraþie. Dar, fiind un om ca toþi
oamenii, am venit ºi am dat aceastã
declaraþie. I-am spus ºi domnului
procuror cã se putea face asta ºi
fãrã sã chemi un demnitar al
statului român la DNA, mai ales cã
ºtiþi ºi dumneavoastrã ce înseamnã
asta ca imagine publicã ºi ca aspect
în media”, a spus ministrul Trans-
porturilor, la ieºirea de la DNA, în
jurul orei 9.45, dupã o orã ºi un
sfert de la sosire. În privinþa celor
declarate anchetatorilor, Fenechiu a
spus cã „procurorii au vrut sã ºtie
anumite atribuþii (n.r. - ale lui Preda)
ºi dacã la un moment dat
era normal sã se gãseascã
într-un anumit loc”, însã a
subliniat cã nu poate da
mai multe detalii, „pentru
cã mã cheamã iar bãieþii
ãºtia ºi mã întreabã de ce
v-am dat mai multe
detalii”. Fostul secretar
de stat din Ministerul
Transporturilor Valentin
Preda este urmãrit penal
într-un dosar de corupþie
legat de scurgeri de
informaþii din dosare
penale. Alãturi de Preda,
în acest caz este urmãrit
penal ºi Dan Emil
Manolachi, ofiþer de

Relu Fenechiu, audiat la DNA
în dosarul fostului secretar

de stat Valentin Preda
Institutul Naþional de Hidrologie ºi

Gospodãrire a Apelor (INHGA) a ac-
tualizat atenþionarea de cod galben pe
Dunãre, intervalul 20 iunie, ora 06.00 -
23 iunie, ora 06.00, pe sectorul în aval
Gruia-Calafat, judeþele Mehedinþi ºi
Dolj. „Având în vedere situaþia hidro-
logicã actualã ºi prognoza evoluþiei si-
tuaþiei hidrometeorologice din Bazinul
Dunãrii, în amonte de intrarea în þarã
(secþiunea Baziaº), se actualizeazã aten-
þionarea hidrologicã din 14 iunie 2013

INHGA a actualizat
atenþionarea de cod galben
pe Dunãre pânã pe 23 iunie

ora 14.30, cu cod galben (Faza I-a de
apãrare) pe sectorul în aval Gruia-Ca-
lafat, judeþele Mehedinþi ºi Dolj, pe sec-
torul în aval Calafat - Zimnicea, pe toa-
tã durata intervalului (20.06.2013 ora
06.00 - 26.06.2013 ora 06.00), judeþele
Dolj, Olt ºi Teleorman, pe sectorul Cer-
navodã - Hârºova, începând cu 21 iu-
nie, ora 06.00, judeþul Constanta, la Isac-
cea, pe toatã durata intervalului ºi pe
braþele Dunãrii începând cu data de 20
iunie, ora 06.00, în judeþul Tulcea.

poliþie judiciarã în DNA. Potrivit
anchetatorilor, în perioada noiem-
brie 2012 - 18 februarie 2013,
Manolachi a transmis unor
persoane neautorizate informaþii
confidenþiale ºi date care constituie
secrete de stat din dosare penale la
care avea acces în virtutea atribuþii-
lor de serviciu, în acest fel zãdãrni-
cind cursul unor anchete penale
aflate în instrumentare la Direcþie.
În acelaºi interval de timp, a arãtat
DNA, cu ajutorul lui Manolachi,
Valentin Preda a beneficiat de o
serie de informaþii confidenþiale ºi
secrete de stat conþinute în dosare
penale aflate în instrumentare, pe
care le-a valorificat în scop
personal sau în folosul unor alte
persoane din anturajul sãu. În 19
februarie, premierul Victor Ponta l-a
demis pe Preda din postul de
secretar de stat în Ministerul
Transporturilor, dupã ce acesta a
fost ridicat de procurorii DNA.

Numãrul experþilor angajaþi pentru
verificarea cererilor de finanþare ºi ram-
bursare pentru proiecte UE va fi astfel
dimensionat încât proiectele neevalua-
te sã fie finalizate pânã cel târziu la ju-
mãtatea lunii august, a afirmat, ieri, mi-
nistrul Fondurilor Europene, Eugen
Teodorovici. „Vrem sã încheiem aceas-
tã restanþã a noastrã, a statului, faþã de
beneficiari, fie cã vorbim de proiecte
neevaluate, fie cã vorbim de cereri de
rambursare. Deci, numãrul de experþi se
va dimensiona în funcþie de termenul
impus de noi, final de iulie - maximum
jumãtatea lunii august, ºi de volumul
de muncã”, a precizat Teodorovici. El a
fost întrebat de premierul Victor Ponta,
într-o reuniune la Guvern pe tema ab-
sorþiei fondurilor UE, dacã „faimoºii ex-
perþi de care vorbeºte presa” sunt plã-
tiþi din banii alocaþi prin Programul Ope-
raþional Asistenþã Tehnicã, iar ministrul
i-a confirmat. Agenþia Mediafax a anun-
þat, miercuri, cã cererile de aprobare a
proiectelor pentru fonduri europene ºi

„Faimoºi i  experþ i” privaþi  angajaþi
pentru evaluarea proiectelor

europene vor fi plãtiþi din banii UE
solicitãrile de rambursare a banilor vor
fi verificate de cãtre experþi privaþi, pe
care Guvernul îi va plãti, conform docu-
mentaþiei oficiale, timp de doi ani, cu
280 euro pe zi, atât din surse UE, dar ºi
de la buget, motivând numãrul mic de
personal de care dispune statul. Auto-
ritãþile aºteaptã de la aceºti experþi sã
verifice o cerere de rambursare în cel
mult 5 zile lucrãtoare ºi o cerere de fi-
nanþare în maximum 15 zile lucrãtoare,
prelungirea fiind posibilã doar în cazuri
excepþionale ºi temeinic justificate.

Dupã cum reiese din cele prezentate
de secretarul de stat din Ministerul Eco-
nomiei Adrian Ciocãnea ieri, la reuniu-
nea de la Guvern pe tema absorþiei fon-
durilor UE, peste 5.000 de proiecte trans-
mise în trecut autoritãþilor de manage-
ment din ministerele Economiei ºi So-
cietãþii Informaþionale, cu scopul de a fi
obþinute finanþãri din fonduri UE, nu au
fost deschise, ci au rãmas sigilate, fãrã
sã se „atingã” nimeni de acestea, a afir-
mat premierul Victor Ponta.
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Nici din întâmplare nu s-a pome-
nit de vreo conferinţă de presă a
lor, ca să afle lumea cine sunt şi
ce vor. Contând pe un consistent
sprijin mediatic, conservatorii de
la centru se înfoaie precum un
curcan prin bătătură la liberali.
Care, bineînţeles, merită ce li se
întâmplă,  nefiind cu nimic mai
breji în planul corectitudinii politi-
ce, numai că toată gâlceava lor nu
interesează pe nimeni. Şi dacă ci-
neva ţine ca ACD să nu moară,
acela este Crin Antonescu, preşe-
dintele PNL, convins că ar fi sin-
gurul şi marele perdant al întregii
tevaturi, din perspectiva alegerilor
prezidenţiale de anul viitor.

Probabil şi din cauza c anic u-
lei, c onservatorii lui Dan Voic u-
lescu s-au supărat pe liberalii lui
Crin Antonescu, cu care formea-
ză din ianuarie 2010 Alianţa de
Centru Dreapta (ACD) şi vic e-
preşedintele partidului,  Bogdan
Ciucă,  a anunţat,  în spiritul de-
plinei transparenţe, nemulţumi-
rea. Anunţul făcut public a sunat
aşa: protoc olul ACD nu mai
func ţionează. Motivele reale sunt
la c entru, dar ş i în ter itoriu.
Clientela fiind mare. Mai exac t,
conservatorii n-au primit tot c e-
au cerut, printre altele un loc în
Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciară (ASF), funcţia de vic e-

MIRCEA CANŢĂR

Gâlceava
conservatorilor  cu liberalii

preşedinte la Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, c um se c onvenise,
şi... altele,  rezultate din faptul că
liberalii n-au încheiat protocoale
de c olaborare c u c onservatorii
decât în 28 din c ele 41 de judeţe
ale ţării.  Până acum,  exc eptând
alegerile loc ale,  parcă din 2004,
conservatorii n-au mers de sine
stătători în nici un scrutin elec-
toral,  dar  o vor face la alegerile
europarlamentare de anul viitor.
Cum au anunţat. Liberalii nu s-
au impacientat de belicoasa de-
claraţie a lui Bogdan Ciucă, la
Palatul Parlamentului, ş i nici de
adiţionalul, mult mai nuanţat, al
lui Daniel Constantin, preşedin-

tele partidului, într-o conferinţă
de presă.  Unde,  bineînţeles , a
introdus în discuţie bazac onia cu
problemele de c omunicare. Con-
servatorii formează un partid
mic,  foarte mic, c u veleităţi mari.
Au fos t alături de PSD la alege-
rile legis lative din 2004, c ând se
numeau umaniş ti, apoi în 2008,
când au devenit conservatori, în
2012 aflându-se sub umbrela
USL, c a parte a ACD. Aşadar, de
sine stătători nu şi-au prea înc er-
cat puterile,  ceea ce nu i-a îm-
piedic at să se arate vocali, de dată
rec entă exprimându-şi „regretul”
că n-au putut să fac ă „să funcţi-
oneze un proiect politic impor-

tant”.  Probabil de ACD este vor-
ba. Liberalii rec unosc ş i ei, neo-
ficial, c ă relaţiile cu conservato-
rii s-au răcit în ultima vreme. Şi
marginalizarea aceasta, de bună
seamă i-a iritat. În realitate, con-
servatorii n-au fost prinşi pe pi-
cior greşit. Ei au colectat, în ulti-
ma vreme, parlamentari PPDD şi
PDL, la concurenţă cu PSD, în-
cât de la începutul sesiunii au ajuns
la Camera Deputaţilor la 18 parla-
mentari, iar la Senat la 8 mandate.
Notabili în Parlament, prin aportul
traseiştilor, conservatorii sunt ine-
xistenţi în teritoriu, unde, de pildă
la Dolj, au mai mulţi directori de
deconc entrate dec ât. .. membri.

În deschiderea evenimentului de la sediul
Baroului Dolj, decanul Ion Turc uleanu a
vorbit despre condiţia avocatului în societa-
tea românească, şi despre schimbările în bine
care ar putea fi făcute pentru că lucrurile să
se desfăşoare într-un mod normal, într-o
societate democratică, cu experienţa unor
ani de tranziţie. Acesta a evidenţiat faptul că
Baroul Dolj este un punct de referinţă în
România şi este luat în seamă la nivel naţio-
nal, dar în acelaşi timp a scos în evidenţă

Baroul Dolj a sărbătorit
Ziua avocatului român

Şi anul acesta B aroul Dolj a s ărbătorit Ziua avo-
catului român. Avocaţi activi, pensionari, invitaţi
din Justiţie, repreze ntanţi ai Primăriei Craiova, sau
directorii unor ins tituţii de  cultură din Craiova au
luat parte la acest eve niment, de schis de decanul
Baroului Dolj, prof. univ. dr. av. Ion Turculeanu,
urmat la cuvânt de av. Ion Ştefan Diaconu. În fie-
care an este evocată o pe rsonalitate  a Baroului

încercarea unei limitări continuă a sferei de
activitatea a avocaţilor, prin apariţia unor
profesii noi. „Aş putea vorbi de o fiscalitate
exagerată sau un TVA care se aplică servi-
ciilor intelectuale pe care le face avocatul,
de parcă ar vinde cartofi. Aş putea să vor-
besc despre apariţia unor coduri care nu fac
decât să limiteze dreptul la apărare. Sunt mul-
te probleme despre care am putea discuta,
dar cu toate acestea facem faţă vremurilor”,
a spus prof. univ. dr. av Ion Turculeanu.

„De ziua noastră,
să credem într-o schimbare
în mai bine”

Mesajul final al decanului
Baroului Dolj către avocaţii
doljeni a fost unul de îmbăr-
bătare, spunând că această zi
le oferă ocazia să reflecte asu-
pra „rolului istoric şi fundamental pe care
avocaţii români l-au avut pentru protejarea
drepturilor ş i libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor într-o lume aflată în permanentă
schimbare”. „Este o mare bucurie pentru noi
toţi să sărbătorim în fiecare an Ziua Avoca-
tului, la data de 24 iunie, zi în care credin-
cioşii ortodocşi şi catolici sărbătoresc Naş-
terea Sfântului Ioan Botezatorul, Sânzienele
sau Drăgaica, după cum e cunoscută sarba-
toarea în tradiţia populară. Ziua Avocatului
are o semnificaţie deosebită pentru identita-
tea noastră profesională, pentru că ne oferă
prilejul de a reflecta asupra rolului istoric şi
fundamental pe care avocaţii români l-au avut
pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor într-o lume afla-
tă în permanentă schimbare. Trecutul apro-
piat demonstrează că schimbarea se găseşte
aproape în tot şi în toate, de la legislaţie la
tehnologie şi de la oameni la tradiţii. În cele
mai multe cazuri, avocaţii sunt foarte aproape
de miezul schimbărilor sau, dacă nu, sunt
implicaţi în procesul de gestionare a conse-
cinţelor provocate de acestea. Chiar şi pro-
fesia noastră trece prin schimbări substanţi-
ale, incluzând aici spaţiul fizic de exercitare
a profesiei, percepţia trecerii timpului, nu-

mărul de avocaţi,  dimens iunea serviciilor
avocaţiale solicitate de piaţă, cunoaşterea ca-
leidoscopică a avocatului care excede cu
mult cunoştinţele din domeniul juridic, rolul
activ al avocatului în comunitate şi multe,
multe altele. Iată de ce este cu atât mai im-
portantă Ziua Avocatului. Ea ne face să pri-
vim cu multă atenţie la trecut pentru a-l în-
ţelege şi pentru a alege viitorul care prote-
jează pe cât posibil valorile, tradiţia şi identi-
tatea profesiei de avocat. Azi este un bun
prilej de sărbătoare prin care noi, avocaţii din
Baroul Dolj, să ne amintim de avocatul Toma
Mar-Ocneanu, decan al Baroului Dolj în pe-
rioada 1879 - 1883, să aflăm mai multe de-
spre preocupările literare ale colegilor noştri
şi să ascultăm cântecele interpretate de Corul
Baroului Dolj. De ziua noastră, să credem într-
o schimbare în mai bine, care să se bazeze pe
modernizarea avocatului şi integrarea sa prac-
tică în realităţile europene şi internaţionale ale
profesiei. Transmit tuturor colegilor un gând
bun, multă sănătate şi La mulţi ani !”, a spus
decanul Baroului Dolj, prof. univ. av. Ion Tur-
culeanu. Evenimentul s-a încheiat cu un
cocktail la care au luat parte avocaţi ac-
tivi, pensionarii şi ceilalţi invitaţi.

MARIN TURCITU
 

Dolj, de data aceas ta fiind s ărbătorit Toma Mar-
Ocne anu, de can al acestei instituţii în pe rioada
1879 – 1883. Despre omul politic şi avocatul Toma-
M ar Ocneanu a vorbi t cercetãt orul  dr. Toma Ră-
dulescu, fost şef al Secţiei de Istorie-Arheologie a
Muzeului Olteniei.  Asistenţa a fost încântată  cu re-
cital al nou înfiinţatului corul al Baroului Dolj, iar
apoi avocaţii s-au bucurat de  o expoziţie de carte.
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Primarul Alexandru Dicu, aflat la
al treilea mandat, spune cã cel mai
bun lucru pe care crede el cã l-a fã-
cut pentru oamenii din localitate
este cã a reuºit sã dea valoare pã-
mântului, ca sã nu îl vândã pe ni-
mic. În primul mandat, mai exact pe
25 octombrie 2005, a fost finalizat
Planul Urbanistic General al comu-
nei Malu Mare, pliat pe perspecti-
va dezvoltãrii zonei adiacente a
municipiului Craiova. Astfel de la
370 de hectare, terenul intravilan al
comunei Malu Mare mãsoarã acum
1.570 hectare. ªi de atunci autoritã-
þile au început lupta pentru moder-
nizarea localitãþii, pentru dezvolta-
rea infrastructurii, ca sã devinã
atrãgãtoare. Bine plasatã, comuna
„gãzduieºte” ºi marile centre comer-
ciale Dedeman ºi Selgros. De altfel,
în zona celui din urmã s-a dezvoltat
un cartier de mai mare frumuseþea,
aºa cã bugetul local are încasãri
consistente. ªi tocmai datoritã aces-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Comuna Malu Mare înfloreºte pe zi ce
trece, iar reprezentanþii administraþiei
publice din localitate spun cu mândrie
cã la ei vin oamenii, nu pleacã. Se con-
struieºte pe fiecare stradã, fie cã este
vorba despre locuinþe, fie sedii de fir-
me, infrastructura s-a dezvoltat galopant
în ultimii ani, pentru cã autoritãþile au

dorit sã le punã la dispoziþie localnici-
lor toate utilitãþile, iar pe lângã toate
realizãrile – care înseamnã o mulþime
de fonduri europene atrase pe toate pro-
gramele – alte ºi alte proiecte sunt gata
pregãtite, numai sã aparã oportunitate
de finanþare. Toate astea pentru a face din
Malu Mare un mic orãºel...

tor bani, autoritãþile au putut asi-
gura cofinanþare necesarã unui nu-
mãr mare de proiecte, prin care s-
au atras fonduri externe. Ca o recu-
noaºtere a acestui lucru, pentru
merite deosebite în dezvoltarea lo-
calã, Primãria Malu Mare a fost pre-
miatã la a doua ediþie a Târgului
Internaþional de Investiþii „Împreu-
nã Reconstruim România” ce s-a
desfãºurat în Bucureºti, în perioa-
da 28 – 30 mai a.c.

„Când am venit aici, infrastruc-
tura era sub orice criticã. ªi nu nu-
mai asta. Într-o comunã ca a noas-
trã sunt multe de fãcut ºi multe ne-
cesitãþi. Cel mai bun lucru pe care
l-am fãcut a fost realizarea PUG-
ului ºi extinderea suprafeþei intra-
vilanului. Recunosc, ºi faptul cã
suntem bine plasaþi, le-a permis
oamenilor sã-ºi vândã din terenuri
pe sume destul de mari, nu degea-
ba, i-a atras pe cei care au vrut sã
construiascã, ºi toatã lumea a fost

mulþumitã. Din banii pe care i-au
luat, cei mai mulþi localnici ºi-au
mai construit câte ceva, ºi-au re-
novat locuinþele ºi acum se poate
spune cã avem condiþii ca la oraº.
A fost însã greu sã ajungem aici ºi
suntem departe de finalizare. Pãi
vã daþi seama cam ce înseamnã sã
facem infrastructura necesarã pen-
tru asemenea suprafaþã, în condi-
þiile în care în alte localitãþi intra-
vilanul este de câteva ori mai mic?
Am început cu reþea de alimentare
cu apã, reþea stradalã de iluminat
public, proiectul pentru canalizare
este fãcut...”, povesteºte Alexan-
dru Dicu, primarul comunei.

Primãrie modernã,
cu angajaþi pe mãsurã

De altfel, aerul de nou
ºi modern te întâmpinã
încã de la oprirea în faþa
sediului Primãriei Malu
Mare. Clãdirea nou ºi co-
chetã, amplasatã strategic
ºi împrejmuitã de un pãr-
culeþ fãcut tot cu fonduri
europene, este primitoare,
aerisitã ºi surprinzãtor de...
goalã. Nu sunt oameni
care sã stea la rând în faþa
vreunei uºi sau la ghiºee.
„Eeee.....asta este o altã
treabã la care eu am þinut
foarte mult. Pãi administra-
þia lucreazã în folosul ce-
tãþeanului. Am luptat mult
sã schimb mentalitatea an-
gajaþilor, însã am reuºit. Acum vine
omu’ cu o problemã, vedem ce tre-
buie fãcut ºi se rezolvã. Nu-mi pla-
ce sã-i vãd pe la uºi. ªi nici n-o sã-
i vedeþi”, mai spune primarul. De
altfel, acesta ne-a mai explicat fap-
tul cã, tocmai pentru a veni în în-
tâmpinarea celor mai noi localnici,
din cartierul din zona Selgros,
unde au „înflorit” peste 600 de
case, s-a luat decizia înfiinþãrii
unui sediu secundar de primãrie.
„Ne-am gândit sã-l dotãm cu tot
ce trebuie, calculatoarele sã fie le-
gate în reþea cu cele de aici ºi, douã
zile pe sãptãmânã, sã lucrãm aco-
lo. Încasãm impozitele, eliberãm
adeverinþe ºi ce mai au oamenii ne-
voie”, mai spune Sandu Dicu, cum
îl ºtie lumea.

Fostul internat
devine cãmin de bãtrâni

Grãdiniþa a fost modernizatã,
ºcoala la fel, gãseºti farmacii ºi
dispensare atât în Malu Mare cât
ºi în satul Preajba, ºi s-a ridicat
ºi o bisericã în comunã, tot din
bani de la buget. Acum sunt aº-
teptaþi pictorii, iar anul viitor, de
Sfinþii Constantin ºi Elena, când
se va sãrbãtori ºi hramul lãcaºu-
lui de cult, sunt promisiuni cã va
fi finalizatã.

Despre actualul liceu, primarul
nu vrea sã vorbeascã. Povesteºte
însã cu plãcere de vremea când a
fost ºi el pedagog la Liceul Agri-
col din comunã, un reper al învã-

þãmântului de specialitate pe
atunci. Tot de dragul acelor tim-
puri, când peste 90 la sutã din ab-
solvenþii liceului ajungeau la facul-

tãþi din þarã ºi asta într-o vreme
când erau examene ºi concurenþã,
acum, Liceul Tehnologic din Malu
Mare poartã numele directorului din
vremurile bune, Ionete Aurelian,

care ºi-a pus amprenta asupra mul-
tor generaþii de elevi. A fost o de-
cizie aprobatã în unanimitate în
ºedinþa consiliului local, dupã cum

mai spune primarul, supã-
rat cã odatã cu prãbuºirea
învãþãmântului agricol s-a
dus ºi gloria unitãþii de în-
vãþãmânt din comunã.

În plus, tocmai pentru
cã internatul liceului, care
în vremurile bune era plin,
ajunsese sã se degradeze,
s-a gãsit o soluþie de valo-
rificare a clãdirii: s-a fãcut
un proiect, s-au obþinut
fonduri prin POR, s-a rea-
bilitat clãdirea ºi acum este
pe cale sã devinã Centrul
de bãtrâni „Sfântul Andrei”,
cu 73 de camere în care vor
putea locui câte doi bã-
trâni. A fost deja lansatã
procedura achiziþiei dotãri-
lor ºi mobilierului necesar
ºi adaptat nevoilor viitori-

lor locatari, s-a construit ºi un lift,
iar autoritãþile ºi-au propus sã fie
totul gata la 1 august. Însã prima-
rul promite cã nu va fi singurul ob-
iectiv inaugurat anul acesta.

Pentru cã cerinþele europenilor se schimbã ºi pentru cã se pot obþine fonduri
mai mari, reprezentanþii comunelor învecinate s-au gândit sã se asocieze. „Sun-
tem aproape de final cu toatã documentaþia necesarã sã înfiinþãm un Grup de
Acþiune Local (GAL). Am purtat deja discuþii, ºi preºedinte al GAL-ului voi fi eu,
sediul va fi la malu mare ºi va cuprinde comunele Malu Mare, Cârcea, Pieleºti,
gherceºti, Robãneºti, Coºoveni, Leu, ºi mai aºteptãm confirmarea de la Podari.
Vrem sã obþinem cât mai multe fonduri, pentru cã sunt destule lucruri care mai
trebuie fãcute”, a mai spus primarul comunei Malu Mare.

ªi pentru cã oamenii mai au nevoie sã se mai ºi destindã din când în când,
autoritãþile au fãcut tot ce au putut ºi pentru a revigora viaþa artisticã ºi
sportivã a comunei. Pe lângã construirea unui nou cãmin cultural, între pro-
iectele de viitor se numãrã ºi ridicare unei sãli de sport la standarde europene.
În plus, stadionul de fotbal a fost modernizat, este o echipã de fotbal cu care
comuna se mândreºte ºi tot aici funcþioneazã ºi Clubul de Fotbal ªtiinþa Malu
Mare unde se pregãtesc copii ºi juniori, iar primarul spune cã ambiþia lui este
sã revigoreze sportul de salã, pentru cã sunt localnici campioni la lupte ºi
tenis de masã ºi meritã un loc în care sã se pregãteascã corespunzãtor.
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Obiectivul general îl constituie
consolidarea capacitãþii instituþionale
a Consorþiului Regional pentru educa-
þie ºi formare profesionalã, în vede-
rea realizãrii unei mai bune corelãri a
ofertei educaþionale a IPT ºi a
învãþãmântului superior cu cererea
pieþei muncii, în scopul creºterii
gradului de ocupare ºi a asigurãrii
coeziunii economice ºi sociale.
Marilena Bogheanu, director ADR
SV Oltenia a precizat cã acest
proiect a fost finanþat din Fondul
Social European, prin POSDRU, Axa
3, DMI 3.2. „În primul rând vreau sã
mulþumesc gazdei noastre de astãzi,

Universitatea din Craiova, Facultatea
de Drept, pentru cã ne-a pus la
dispoziþie aceastã minunatã locaþie,
de care eu persobal sunt foarte
mândrã pentru cã a fost finanþatã în
integralitate de Programul Operaþio-
nal Regional, Axa 3, DMI 3.4. Cred
eu cã este o infrastructurã de învãþã-
mânt ce poate rivaliza cu foarte
multe centre universitare din afarã.
Universitate din Craiova are calitate
de partener, iar în calitate de partener
transnaþional îl avem alãturi de noi pe
Giovani Mastrandrea, preºedintele
Lattanzio e Associati. În cadrul
proiectului am organizat câteva vizite
de studiu, în patru state, în Marea
Britanie, Spania, Estonia ºi Italia,

Ieri, la sediul Facultãþii de Drept ºi ªtiinþe Administrative
„Nicolae Titulescu” din Craiova, Agenþia pentru Dezvoltare Re-
gionalã Sud-Vest Oltenia (ADR SVO) s-a desfãºurat Conferinþa
finalã a proiectului „Consolidarea capacitãþii instituþionale a
Consorþiului Regional pentru educaþie ºi formare profesionalã”.
Proiectul a fost derulat de ADR SV Oltenia, în calitate de benefi-
ciar, în parteneriat cu Lattanzio e Associati din Italia, Universita-
tea din Craiova ºi Universitatea Petrol-Gaze din Ploieºti.

„Credem cu tãrie în ideea de parteneriat”„Credem cu tãrie în ideea de parteneriat”„Credem cu tãrie în ideea de parteneriat”„Credem cu tãrie în ideea de parteneriat”„Credem cu tãrie în ideea de parteneriat”
Marilena Bogheanu, directorul ADR SV Oltenia :

„Am pornit de la ideea cã odatã cu privatizãrilor marilor agenþi industriali
s-a pierdut aceastã tradiþie a ºcolilor profesionale, ne confruntãm cu migraþia
forþei de muncã, au plecat foarte mulþi specialiºti. Tinerii nu mai vor sã se
orienteze cãtre aceste forme de pregãtire profesionalã ºi încercãm ca ºi prin
intermediul unor astfel de finanþãri sã capacitãm atenþia unor consorþii, sã
definim strategii, astfel ca România sã se poatã alãtura unor state care
pregãtesc cu succes tineri, care sã se ducã cãtre piaþa forþei de muncã. De
aceea printre formele de pregãtire teoreticã, învãþãmântul vocaþional trebuie
sã ocupe un loc foarte important, persoanele ce se calificã într-o meserie
trebuie sã-ºi dobândeascã acel respect ºi aceea onorabilitate a meseriaºului
ºi eu cred cu tãrie în acest concept. Aºa cum spuneam în cadrul acestui
proiect s-a pus accent pe formarea specialiºtilor din domeniul educaþiei,
reprezentanþi de la inspectoratele ºcolare judeþene, de la sindicate ºi patrona-
te au elaborat împreunã documente ce definesc forma învãþãmântului în
acest domeniu, documente care pot fi articulate pe nevoile forþei de muncã”.

Marilena Bogheanu, directorul ADR SV Oltenia :

unde am vizitat mai multe instituþii
importante, universitãþi, sedii adminis-
trative. Noi avem foarte multe acþiuni
în comun cu Universitatea din
Craiova. În prezent, ne aflãm într-o
etapã în care definitivãm documente-
le de programare pentru perioada
2014-2020 ºi chiar credem cu tãrie
în idee de parteneriat. În acest sens,
ieri am fost prezenþi la înfiinþarea
unui nou claster agricol”, a subliniat
directorul ADR SV Oltenia, Marilena
Bogheanu.

„Lumea astãzi este una globalizatã”

Giovani Mastrandrea, preºedintele
Lattanzio e Associati,
din Italia, partener al
ADR SV Oltenia, a
precizat cã nu numai
acest proiect a benefi-
ciat de un partener
transnaþionalã, ci toate
proiectele beneficiazã
de parteneri transnaþio-
nal ºi asta pentru cã
þãrile au devenit des-
chise ºi niciu stat nu îºi
mai permite sã se
închidã în el. „Astãzi (
n.r ieri) pentru mine
este o onoare sã mã
aflu aici, este o onoare
pentru mine de altfel sã
particip la un proiect pe

care îl consider foarte important.
ªtim cu toþii despre momentul de
crizã pe care-l traversãm atât la nivel
mondial, cât ºi la nivel european ºi
formarea profesionalã este una dintre
acele chei care ne va ajuta sã ieºim
din aceastã crizã.  Mã bucur sã vãd
cã sunt foarte mulþi tineri în salã care
ar trebui sã fie principalii beneficiari
ai unui sistem de formare ºi educare
eficient. De ce este nevoie de un
partener transnaþional în acest pro-
iect? Dupã pãrerea mea toate aceste
proiecte beneficiazã de un partener
transnaþional. Lumea astãzi este una
globalizatã, este o lume deschisã,
deci este foarte important sã ºtim ce
fac ºi ceilalþi. Nicio þarã nu îºi poate

permite sã se închidã în ea, atâta
timp cât celelalte þãri progreseazã ºi
avanseazã. Bineînþeles cã trebuie sã
fim deschiºi, sã analizãm ce au fãcut
ceilalþi, sã vedem unde au greºit
ceilalþi. Aceastã experienþã este un
schimb dublu, bineînþeles cã lucrurile
care au fost fãcute în România,
inclusiv dezbaterile ce s-au þinut
aici pot fi considerate ca sursã
pentru ceilalþi parteneri”, Giovani
Mastrandrea, preºedintele Lattanzio
e Associati.

O creºtere a nivelului
de informare ºi publicitate

În cadrul acestui eveniment, au
fost prezentate în detaliu, de cãtre
Silvia Trancã, coordonatorul regional
al CNIDPT, rezultatele obþinute în
urma implementãrii activitãþilor
proiectului, precum ºi acþiunile
viitoare care vor avea loc în scopul
de a asigura corelarea dintre oferta
învãþãmântului ºi nevoile de dezvolta-
re socio-economicã la nivel regional.
„Reþelele sunt astfel constituite  încât
sã conducã la creºterea transparenþei
procesului de planificare strategicã a
educaþiei ºi formãrii profesionale
precum ºi la creºterea vizibilitãþii
parteneriatului social la nivel local ºi
regional. De asemenea, prin interme-
diul membrilor Reþelelor se va obþine
o creºtere a nivelului de informare ºi
publicitate pentru activitãþile ºi
rezultatele proiectului, diseminarea
informaþiilor la un public mai larg cu

privire la documentele de planificare
strategicã a educaþiei ºi formãrii
profesionale, Planul Regional de
Acþiune pentru Învãþãmânt – PRAI –
ºi Planul Local de Acþiune pentru
Învãþãmânt – PLAI)”, a subliniat
Silvia Trancã.

Contribuþia vizitelor
de studiu transnaþionale

Evenimentul s-a desfãºurat cu
participarea reprezentanþilor Ministe-
rului Educaþiei Naþionale, Centrului
Naþional de Dezvoltare a Învãþãmân-
tului Profesional ºi Tehnic, reprezen-
tanþilor administraþiei publice locale ºi
regionale, a echipei de proiect, a
membrilor grupului þintã ºi a repre-
zentanþilor mass-media. Universitate
din Craiova a fost reprezentatã de
prof.univ.dr Dan Popescu, prorecto-
rul Universitãþii din Craiova, coordo-
natorul activitãþii informare, publicita-
te, diseminare ºi prof.univ.dr Gabriel
Olteanu, de asemenea, prorector al
Universitãþii din Craiova. De la ISJ
Olt a fost prezentã Felicia Man,
inspector general care a prezentat
tema legatã de contribuþia vizitelor de
studiu transnaþionale în dezvoltarea
instituþionalã a structurilor parteneria-
le pentru educaþie ºi formare profesi-
onalã, iar de la ISJ Dolj, profesorul
Constantin Rada, secretar general al
FSLI, fiind reprezentantul sindicatelor
ºi care a expus rolul sindicatelor în
dezvoltarea parteneriatelor în învãþã-
mântul profesional ºi tehnic.
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În Duminica Rusaliilor – numitã Dumi-
nica Mare sau Duminica Cincizecimii –
prãznuim minunea Pogorârii Duhului Sfânt
peste Apostolii Domnului ºi, de asemenea,
ziua întemeierii Bisericii creºtine în lume.
Rusaliile sunt cea mai veche sãrbãtoare
creºtinã împreunã cu cea a Paºtilor, fiind
prãznuitã încã din vremea Sfinþilor Apos-
toli, ca o încreºtinare a sãrbãtorii iudaice
corespunzãtoare. Despre ea amintesc ºi Sf.
Apostol Pavel (1 Corinteni XVI, 8) ºi Sf.
Luca (Fapte XX, 16). Înainte de înãlþarea
Sa la cer, Mântuitorul a poruncit ucenicilor
Sãi sã nu se despartã de Ierusalim, ci sã
aºtepte împlinirea fãgãduinþei Tatãlui ceresc,
adicã primirea Duhului Sfânt. ªi li s-a spus
cã atunci vor fi îmbrãcaþi cu putere de Sus,
vor fi luminaþi ºi întãriþi sã predice Evan-
ghelia în toatã lumea, sã înveþe toate nea-
murile ºi sã le boteze în numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh ºi astfel sã-I fie
martori pânã la marginea pãmântului (Fap-
tele Apostolilor 1, 8) ºi pânã la sfârºitul
veacului. Fãgãduinþa s-a împlinit în Dumi-
nica Cincizecimii, când, într-adevãr, S-a
coborât Duhul Sfânt peste Sfinþii Apostoli
“ca o suflare” de vânt, sub chipul limbilor
“ca de foc”, ºi a revãrsat în ei o putere
nouã, necunoscutã lumii pânã atunci, care
a fãcut din pescarii simpli ºi fricoºi, cei mai
devotaþi Apostoli ºi cei mai neînfricaþi mi-
sionari, cum n-a mai avut lumea niciodatã.

Împotriva tuturor vitregiilor lumii ºi împo-
triva tuturor pãcatelor ei îndãtinate, Sfinþii
Apostoli au izbutit sã resãdeascã în inimile
oamenilor cea mai curatã ºi cea mai lumi-
noasã învãþãturã – Evanghelia dragostei ºi
a pãcii – ºi sã producã, cu cele mai simple
mijloace, cea mai mare revoluþie moralã ºi
religioasã cunoscutã în istoria lumii prin
rãspândirea creºtinismului. Atunci, pentru
prima datã în istoria lumii, S-a arãtat cu
putere, în public, Sfântul Duh – Duhul
Adevãrului, pe Care lumea, prin simþurile,
prin puterile ºi prin luminile ei, nu-L poate
primi, deoarece nu-L vede ºi nu-L cunoaº-
te, pentru cã nu ºtie de unde vine ºi unde
merge (Ioan 3, 8), cum spune însuºi Mân-
tuitorul Hristos. De-a lungul istoriei zbu-
ciumate a Vechiului Testament Duhul Sfânt
a grãit prin Prooroci, pregãtind omenirea
pentru venirea Mântuitorului în lume. Noul
Testament adevereºte cã Sfântul Duh este
mereu prezent în viaþã pãmânteascã a Mân-
tuitorului. Astfel, când Iisus Hristos se în-
trupeazã, Duhul Sfânt îi este premergãtor
la Buna Vestire a Fecioarei. Când Domnul
Hristos se boteazã, Duhul îi este mãrturisi-
tor. Când Iisus Domnul învaþã pe oameni
ºi sãvârºeºte minuni, Duhul Sfânt îl înso-
þeºte. Dupã Înviere ºi mai ales dupã Înãlþa-
re, Duhul Sfânt îi este urmaº, continuând
în lume lucrarea de luminare, de sfinþire ºi
de îndumnezeire a oamenilor. Duhul Sfânt

ne renaºte prin Taina Sfântului Botez; prin
El devenim, din oameni trupeºti, oameni
duhovniceºti. Prin El, Care este Duhul în-
fierii, devenim fiii lui Dumnezeu prin har.
Prin Sfântul Duh ne iartã Dumnezeu pãca-
tele când ne mãrturisim. Prin Sfântul Duh
pâinea ºi vinul din Sfântul Potir devin Tru-
pul ºi Sângele Mântuitorului nostru, cu care
ne împãrtãºim. Prin Sfântul Duh, trupurile
noastre împreunã cu sufletele devin bise-
rici ale Dumnezeului Celui viu. El mângâie,
lumineazã, inspirã, învaþã, însufleþeºte, în-
tãreºte ºi sfinþeºte pe toþi credincioºii. El
este Sfânt ºi sfinþeºte viaþa noastrã prin cele
ºapte Sfinte Taine. El este atotînþelept ºi
bun ºi ne cãlãuzeºte viaþa prin cele ªapte
daruri ale Sale, care sunt: înþelepciunea,
înþelegerea, sfatul, puterea, cunoºtinþã,
evlavia ºi fricã de Dumnezeu (Isaia 11, 1).
Duhul Sfânt are în viaþa Bisericii un rol ase-
mãnãtor cu acela al sufletului în organiza-
rea vieþii noastre omeneºti. Dupã cum su-
fletul da viaþã ºi miºcare trupului omenesc,
tot aºa Duhul Sfânt dã viaþã ºi miºcare, spre
binele tuturor creºtinilor Sfintei Biserici. Prin
lucrarea tainicã a Duhului Sfânt, oamenii lumii
acesteia, bãrbaþi, femei ºi copii, atât de dife-
riþi ca neam, ca rasã ºi ca stare socialã, pot
deveni o comuniune sfântã. Pot deveni fii ai
Sfintei Biserici, care este Trupul tainic al
Mântuitorului Hristos, unit prin legãtura dra-
gostei, a pãcii ºi a sfinþeniei. Sã ne rugam,

aºadar, ca toþi sã primim lumina înþelepciu-
nii ce S-a pogorât între noi: “Împãrate ce-
resc, Mângâietorule, Duhul Adevãrului, Care
pretutindenea eºti ºi toate le plineºti, Vistie-
rul bunãtãþilor ºi Dãtãtorule de viaþã, vino ºi
Te sãlãºluieºte întru noi ºi ne curãþeºte pe
noi de toatã întinãciunea ºi mântuieºte,
Bunule, sufletelenoastre”. Amin!

Preot LIVIU SÃNDOI

Tot mai mulþi bolnavi sau rude
ale acestora i-au acuzat pe doctori
de comiterea unor greºeli în efec-
tuarea actului medical. Din pãca-
te, în unele cazuri, aceste erori s-
au soldat cu decesul pacientului,
în altele a fost vorba de prejudicii
grave aduse asupra stãrii de sãnã-
tate. Cum în cele mai multe situaþii
nu a fost gãsit vreun vinovat, asu-
pra personalului sanitar, mai ales
asupra medicilor ce lucreazã în
spitale, planeazã suspiciuni, uneori
justificate, alteori nu.

Taxa plãtitã de pacienþi
va fi eliminatã

Tocmai din acest motiv, repre-
zentanþii Ministerului Sãnãtãþii au
anunþat cã pun în dezbatere publicã
un nou proiect de lege privind mal-
praxisul. Aceastã iniþiativã porneºte
de la ideea cã legislaþia actualã pri-
vind rezolvarea cazurilor de
culpã medicalã trebuie revizui-
tã de urgenþã având în vedere
situaþiile tot mai dese în care
medicii români sunt suspectaþi
sau acuzaþi de malpraxis.

Noile prevederi ar urma sã
introducã noþiuni ºi criterii cla-
re pentru o mai bunã gestio-
nare a situaþiilor de culpã me-
dicalã sau a suspiciunilor de
culpã medicalã, inclusiv a mo-

Numãrul tot mai mare de plângeri formulate
împotriva medicilor a determinat autoritãþile sa-
nitare sã se gândeascã serios la elaborarea unei
noi legi a malpraxisului. La fel de adevãrat este
însã cã noul pachet legislativ ar urma sã clarifice,
acolo unde se impune, suspiciunile ce planeazã
asupra personalui medical în astfel de cazuri.     

dului de stabilire ºi
aplicare a sancþiunilor.
Spre exemplu, se do-
reºte introducerea unei
proceduri obligatorii
de soluþionare amiabi-

lã cu asiguratorul ce va fi anterioarã
demersurilor juridice, urmând ca
aceasta sã se desfãºoare între ca-
drul medical, pacient ºi asigurator.
Foarte important, mai ales pentru
pacienþii lipsiþi de posibilitãþi finan-
ciare, este cã nu vor mai fi nevoiþi
sã plãteascã nimic în cursul pro-
cedurii, taxa ce trebuia plãtitã pen-
tru experþi fiind eliminatã.

ªase luni pentru înþelegerea
pe cale amiabilã

O altã noutate o reprezintã limi-
tarea intervalului de timp în care
cazul se poate rezolva pe cale amia-
bilã, la ºase luni. Dacã în aceastã
perioadã nu se ajunge la o înþelege-
re, urmãtorul pas se face în justiþie.
În plus, personalul medical va fi
obligat sã se asigure atât pentru dau-
ne materiale, cât ºi morale, pânã în
prezent fiind prevãzutã plata doar

pentru daune morale. Noul proiect
de act normativ mai prevede ºi li-
mitarea cuantumului de despãgubiri
pentru daunele morale aferente ca-
zurilor de malpraxis, stabilindu-se
un plafon care va fi actualizat. În
noua formã, legea malpraxisului ar
putea prevede ca pacienþii sã nu mai
fie obligaþi sã plãteascã în soluþio-
nare amiabilã, nu mai plãtesc ex-
pertul, vor beneficia de o procedu-
rã predictibilã ºi vor avea acces la
documentele medicale ale cazului
încã de la început. Medicii vor pu-
tea încheia asigurãri atât pentru dau-
ne materiale, cât ºi morale.

Noua lege a malpraxisului ar
putea intra în vigoare anul viitor

În sistemul public de sãnãtate,
în schimb, poliþa de asigurare va fi
acoperitã parþial de cãtre angajator.
Astfel, unitatea sanitarã respectivã
va putea evita riscul de blocare a
conturilor sau de pierdere a unor
sume de bani plãtind pentru despã-
gubirile morale sau atunci când asi-
guratorul nu va putea plãti. În ceea
ce îi priveºte pe asiguratori, aceºtia

vor putea sã negocieze des-
pãgubirea la un nivel infe-
rior al cuantumului maxim
pentru care se încheie con-
tractul de asigurare vor pu-
tea sã-ºi facã predicþii. Dupã
toate probabilitãþile, noua
lege a malpraxisului va in-
tra în vigoare abia anul vii-
tor, odatã cu reglementãrile
din sistemul asigurãrilor.

RADU ILICEANU

Reprezentanþii Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj au
anunþat cã în perioada 22-24
iunie a.c. unitãþile sanitare
doljene vor funcþiona cu
program de zile libere.
Pentru cã ambulatoriile de
specialitate ale spitalelor nu
lucreazã, asistenþa medicalã
de urgenþã va fi asiguratã
prin intermediul unitãþilor de
primiri urgenþã ºi a camere-
lor de gardã. În ceea ce
priveºte municipiul Craiova,
non-stop se va acorda
asistenþã medicalã la Unitatea
de Primiri Urgenþe a Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã
din Craiova, în cadrul
Compartimentului de Primiri
Urgenþe al Spitalul Clinic
Municipal Filantropia din
Craiova, la Camera de Gardã
a Spitalului Clinic  de Boli
Infecþioase din Craiova ºi la

Camera de Gardã a Spitalului
Clinic de Neuropsihiatrie
Craiova.

Fãrã întrerupere vor
funcþiona ºi centrele de
permanenþã din localitãþile
Amãrãºtii de Jos, Bechet,
Brabova, Bulzesti-Frãþila,
Ghercesti, Ghidici, Goicea,
Murgaºi, Pleniþa ºi Sadova.
În ceea ce priveºte Serviciul
Judeþean de Ambulanþã ºi
SMURD, apelabile la numãrul
de telefon 112, acestea vor
avea program normal de
lucru.

La sediul Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj, din
strada Lãmâiþei nr. 10,
funcþioneazã, între orele 8.00
– 22.00, serviciul de perma-
nenþã epidemiologicã, apela-
bil la numãrul de telefon
0251.554.872.

RADU ILICEANU
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Ajuns la cea de-a XV-a ediţie,
Festivalul Naţional „Ceapa de
Aur” s-a desfăşurat în urmă cu o
săptămână (14-15 iunie) şi a reunit,
la secţiunile de interpretare şi cari-
catură, grupuri de umor, interpreţi
individuali şi graficieni din 12 jude-
ţe, preşedinte al juriului fiind nimeni
altul decât cunoscutul artist Ştefan
Popa Popa’s. Marian Răţulescu a
partic ipat la sec ţiunea fotografie
umoristică, cu o expoziţie ce a cu-
prins patru secţiuni: banii, pâinea,
iubirea, cele veşnice.

Expoziţia sa de „fotopamfleţuri
tematice” a creat bună dispoziţie

Oltean cu umor premiat la
Festivalul Naţional „Ceapa de Aur”

Multe dintre festivalurile româneşti de umor sunt deja aminti-
re, însă cel de la Făgăraş continuă să existe, an de an invitându-i
pe localnici să râdă şi să uite de necazuri şi de criză la Casa Muni-
cipală de Cultură. Aşa că, dacă în urmă cu ani buni participa, spre
exemplu, la Festivalul de Umor „Prazul de Argint” de la Craiova,
azi merge pentru a promova arta… râsului la Festivalul Naţional
de Umor „Ceapa de Aur” de la Făgăraş, devenit unul dintre brand-
urile culturale ale locului. Este vorba despre veteranul artist şi
umorist Marian Răţulescu, preşedintele Fundaţiei Artelor Dor, pre-
miat recent la prestigioasa manifestare.

şi a generat cascade de râs. Iar
organizatorii festivalului – Casa
Municipală de Cultură, Primăria şi
Consiliul Local Făgăraş – au re-
compensat strădaniile umoristului
craiovean cu o Diplomă de Exce-
lenţă pentru contribuţia la promo-
varea fotografiei umoristice (sati-
rice). Marian Răţulescu a alătu-
rat-o premiilor obţinute cu trupele
„Pro Parodia” şi „9 fix”, din care a
făcut parte ca membru fondator. 

Festivalul National de Umor
„Ceapa de Aur” – a cărui organi-
zare a fost reluată în 2006, după o
perioadă de pauză – reuneşte ar-

tişti din întreaga ţară, alături de
amatorii de satiră şi umor. La fie-
care ediţie sunt prezenţi actori cu-
noscuţi, artişti pe care lumea a avut
mai rar ocazia să îi vadă, precum
şi comici. De asemenea, pe scena
festivalului au loc spectacole sus-
ţinute de mini-trupe de teatru.

Casa de Cultură „Traian Deme-
trescu”, în parteneriat cu Palatul Co-
piilor Craiova şi Grădiniţa „Căsuţa
cu poveşti”, vor organiza marţi, 25
iunie, cu ocazia Zilei Drapelului
Naţional (sărbătorită anual în data
de 26 iunie) şi Zilei Universale a
Iei (24 iunie), o serie de activităţi.

Între orele 12.00 şi 19.00 la Ga-
leria „Vol-
lard” a insti-
tuţiei va fi
deschisă o
expoziţie de
fotografie
re pre ze n-
tând ia ro-
mâ neas c ă
în diverse
c olţuri ale
lumii în care
este sărbă-
torită. De asemenea, în Salonul
Medieval publicul va putea vedea o
expoziţie de costume populare in-
ternaţionale şi româneşti realizate pe
linguri de lemn de copii din grupa

Sărbătoreşte româneşte, de Ziua
Drapelului Naţional şi Ziua Universală a Iei !

mare de la amintita grădiniţă (coor-
donatori: prof. Ianovici Marijana,
Avram Laura şi Troacă Melinda).

Începând cu ora 18.00, în Piaţa
„Mihai Vitaeazul” se vor desfăşura
o paradă a costumelor populare ro-
mâneşti, prezentată de copii de la
Grădiniţa „Eden” (coord.: Stanciu
Nicoleta), şi ateliere de creaţie cu

p u b l i c u l
( w o r k -
shop-uri in-
terac tive) .
Tot aici va
avea loc un
spe c tac ol
de folclor
românesc ,
cuprinzând
d a n s u r i
populare cu
Ansamblul

„Cununiţa” de la Palatul Copiilor Cra-
iova (coord.: prof. Simona Creţan)
şi cântece populare în interpretarea
soliştilor de la aceeaşi instituţie (co-
ord.: prof. Tcaci Mihail).

Au trecut 60 de ani de când de
pe treptele colegiului în care s-au
şcolit au plecat în viaţă. Astăzi,
încărunţiţi, se văd să se îmbrăţi-
şeze şi să-şi depene amintiri Nelu
Caraş – cândva şef la Depoul CFR
Craiova, Liviu Tănăsescu – fostul
director general al „Oltcit”, profe-
sorii universitari Grişa Cividgean,
Nic olae Tiţă şi Relu Cîmpeanu,
medicii Marin Rădulescu, Aurel
Cioană, Costică Udrescu şi Nelu
Gaşpar, profesorii Tilică Tudora-
che şi Cos tică Avram,  inginerii
Doru Thomescu, Tutu Morăres-
cu, Oprea Segărc eanu şi Gic ă
Oprişor, veterinarul Costică Ţiclea,
politicianul Nicu Nicolaescu, cari-

Sâmbăta aceasta, una ca oricare alta pentru mulţi, înseamnă o sărbătoare
importantă pentru un grup ce vine să se întâlnească în faţa Colegiului Naţional

„Carol I” din Craiova cu inima bătând mai tare, pentru că va sărbători 60 de ani de
la absolvirea acestei şcoli – pe-atunci Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu”.

caturistul Gabriel Bratu, Iosif Lo-
ris şi lista continuă…

Se întâlnesc însă şi să-şi ştear-
gă o lacrimă pentru colegii care nu
mai sunt: Romică Cârjoiescu – fos-
tul director de la „Asc ensorul”
Bucureşti, Adrian Stoican – fostul
director de la Baza de Aprovizio-
nare a Agriculturii Dolj, Cos tică
Vrejoiu – fostul decan al Facultăţii
de Fizică din Bucureş ti, Costică
Popa – vicepreşedintele Curţii de
Apel Craiova, Severică Chiuia –
medic militar, Oleg Seabru – ingi-
ner la Monetăria Statului, ziaristul
Lizică Firescu, Mirc ea Apostol,
Griguţă Marinesc u-Cipic,  Puiu
Năzdrăvan, Mircea Popescu, Duţă

Anghelescu, Sorin Georgesc u,
Gogu Gabroveanu, Costică Gre-
cu, Eugen Cârneanu, George Vasu,
Izu Isac, Dan Bărbulescu, Fănică
Dobre, Bebică Bărbulescu-Broscoi,
Costel Dumitru şi atâţia alţii…

«Din păc ate,  dintre profesori
astăzi nu mai este niciunul, fiind
plecaţi să le predea acum îngeri-
lor, dar au rămas pentru totdeauna
în amintirea şi în sufletul celor ce
se întâlnesc cu această ocazie. Au
fost nume cu renume în învăţă-
mântul craiovean: Traian Codres-
cu – direc torul de-atunci, Petre
Boldescu,  Valeriu Pisoschi, Ion
Petrescu-Maciste, Nicolae Mari-
nache, Pamfil Niculescu, Mihail

Ghenescu, Marcel Stahie, Ion Te-
odorescu, Leonida Pariza, Grigo-
re Drăguţ, Toma Măruţă,  Con-
stantin Pisc ati, Miltiade Ioanid,
C.D. Papastate, I. Dumitrescu şi
atâţia alţii cărora cei care se întâl-
nesc acum le mulţumesc, datorân-
du-le ceea ce sunt», spune grafi-
cianul Gabriel Bratu.

Pentru grupul ce vine să se în-
tâlnească în faţa Colegiului Naţio-

nal „Carol I”, ziua de astăzi este,
aşadar, una a bucuriei, dar şi o zi
tristă, pentru că sunt mulţi care nu
vor mai răspunde „prezent”. Au
rămas însă în sufletele celor ce se
revăd… „Evenimentul rămâne în-
scris cu litere de aur în inima noas-
tră, a celor care ne vom strânge din
nou mâinile, lăsându-ne lacrimile de
bucurie să curgă în voie…”, a adă-
ugat, cu emoţie, Gabriel Bratu.

Salonul Naţional de Fotografie-Document aduce în centrul
oraşului proiecţii de film şi ateliere meşteşugăreşti

Veşnicia s-a născut la sat şi, spre bucuria noastră, cineva a
fotografiat-o! Muzeul Olteniei Craiova, susţinut de Consiliul
Judeţean Dolj, în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local
Municipal, vă invită la Salonul Naţional de Fotografie-Docu-

Descoperă secretele Olteniei
în labirintul din oraş!

Salonul Naţional de Fotografie-Docu-
ment, cu tema  „Temporalitate, spaţii, ex-
presii şi atitudini în satul oltenesc tradiţio-
nal”, reprezintă o retrospectivă a ediţiilor
anterioare ce beneficiază de o scenografie
fără precedent în zona Olteniei. «Povestea
satului oltenesc tradiţional va fi expusă prin
intermediul a o sută de imagini, într-un ca-
dru expoziţional inedit, un labirint expoziţio-
nal ce se va regăsi în centrul oraşului, lângă
Teatrul Naţional „Marin Sorescu”. Cu mic,
cu mare, vizitatorii sunt aşteptaţi, de dimi-
neaţa până seara târziu, să privească, să „lec-
tureze”, să îşi amintească sau să înveţe, să
se joace şi să fie creativi în labirintul satului

oltenesc tradiţional», precizează reprezentan-
ţii muzeului.
Expoziţia va putea fi vizitată zilnic,
până la sfârşitul lunii

Expoziţia va fi vernisată miercuri, 26
iunie, ora 11.00, şi va rămâne deschisă
până pe 4 iulie,  putând fi vizitată zilnic,
între orele 10.00 şi 22.00.  În fiecare sea-
ră, între orele 21.00 – 22.00, craiovenii
sunt aşteptaţi la proiecţii de film documen-
tar, iar pe 29 şi 30 iunie, între orele 10.00
– 12.30 şi 14.30 – 18.00, sunt bineveniţi
la ateliere,  unde meş teri autentic i îi vor
introduce în tainele meşteşugurilor tradi-
ţionale.

Proiec tul fac e parte din programul
„Descoperă secretele Olteniei”, c e vine în

completarea strategiei Muzeului Olteniei de
a promova patrimoniul cultural naţional
prin expoziţii şi activităţi inedite, ş i es te
iniţiat de specialiş tii Secţiei de Etnografie,
cu sprijinul Cons iliului Judeţean Dolj. El
se adresează diferitelor categorii de vâr-
ste, fiind atrac tiv deopotrivă pentru c ei
mici ş i c ei vârstnic i, atât din punct de ve-
dere ş tiinţif ic, cât şi al unicităţii.

Parteneri sunt Muzeul Naţional al
Satului „Dimitrie Gusti” şi Institutul de Et-
nografie ş i Folclor „Constantin Brăiloiu”
din Bucureşti,  Complexul Muzeal Judeţean
Bistriţa-Năsăud,  Muzeul de Artă şi Etno-
grafie Calafat – Palatul „Marincu”, Mu-
zeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” din
Vâlcea şi Muzeul Judeţean „Alexandru Şte-
fulesc u” din Gorj.

ment – ediţia a VI-a, într-un context expoziţional special şi
inedit. Între 26 iunie şi 4 iulie sunteţi aşteptaţi în Piaţa „Wil-
liam Shakespeare” să admiraţi şi să fiţi creativi în labirintul
expoziţional al satului oltenesc tradiţional.

După 60 de ani de la absolvirea colegiului…
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Luna trecutã s-a desfãºu-
rat, la Toulouse, în Franþa,
forumul internaþional ,,HU-
MANITÉ EAUX PAIX’’. Þara
noastrã a fost reprezentatã de
o echipã de ºapte elevi ºi doi
profesori de la Colegiul Naþi-
onal “Fratii Buzeºti” din Cra-
iova. Pasiunea tinerilor de la
acest Colegiu de elitã pentru
limba francezã se concreti-
zeazã nu numai prin rezultate
foarte bune la concursuri ºi
olimpiade ºcolare, ci ºi prin
activitãþi în cadrul unor pro-
iec te  in te rna þ iona le .   De
exemplu, Asociaþia ,,Jeunes du

Monde’’ , organi-
zaþie care promo-
veazã  spritul ci-
vic fãrã frontiere,
a reunit tineri din
Franþa, România,
Polonia, Germa-
nia, Grecia, Ita-
lia, Ucraina, Haiti,
Nepal,  în cadrul
programului “Ti-
neret în acþiune”,
pentru a dezbate
probleme precum
mediul înconjura-
tor ºi violenþa.

Al patrulea
forum Jeunes

du Monde

Prezenþa la al patrulea forum
a fost precedatã de o vizitã pre-
gãtitoare, realizatã anul trecut
de un grup de elevi însoþiþi de
un cadru didactic. “Tema pro-

pusã pentru anul acesta, apa,
un bun comun al umanitãþii a
oferit elevilor noºtri ocazia de
a face cunoscute regiunea Ol-
tenia, râul Jiul ºi problemele le-
gate de poluare, prin interme-
diul unor proiecte ºtiinþifice ºi
artistice ce au fost prezentate
în cadrul expozitiei « Satul
apei ». Au devenit în acelaºi
timp  conºtienþi de valoarea
apei, unul dintre cele cinci ele-
mente  dinamice care guver-
neazã toate procesele vitale ºi
de importanþa economisirii
sale » , a precizat  prof. Dori-
na Popi, Colegiul Naþional
“Fraþii Buzeºti” ºi coordona-
torul echipei române. Pe lân-
gã conferinþe, dezbateri la
care au participat, cei 70 de
tineri din cele 9 þãri invitate au
susþinut concerte, au organi-
zat un flashmob de sensibili-
zare faþã de problema apei, în
centrul oraºului de pe malul

fluviului Garonne.  Unul din-
tre scopurile forumului este de
a face tinerii sã reflecteze la
dreptul la apã, sã devinã pro-
motorii campaniei de informa-
re ºi sensibilizare pentru ,,Apa
pentru toþi’’. Intalnirile intre
culturi si tineri ai lumii prile-
juite de acest forum se reali-

Masa rotundã L’eau de chez nous, l’eau de chez vous, organizatã
la Colegiul Naþional “Fraþii Buzeºti”  tot luna trecutã a constituit o
prelungire a acestor activitãþi ºi o dorinþã de a creea legãturi între cele
nouã þãri participante la forum. În cadrul acestei manifestãri elevi din
patru ºcoli craiovene au vorbit despre apã, florã, faunã ºi perspective
de viitor privind resursele regiunii Oltenia.

Joi, dimineaþã a avut loc festi-
vitatea de încheiere a anului ºcolar
2012-2013. La manifestare au par-
ticipat  ºi oficialitãþi locale, prima-
rul municipiului Calafat, domnul
Mircea Guþã ºi viceprimarul ora-
ºului, domnul Doru Mituleþu. În
deschidere, managerul instituþiei de
învãþãmânt, domnul Marian Firicel,
a punctat rezultatele obþinute de
elevii ºcolii. A mulþumit totodatã ca-
drelor didactice, pãrinþilor ºi nu în
ultimul rând elevilor care au dat
dovadã de seriozitate ºi de maturi-
tate. ªcoala cu clasele I-VIII  Nr.
2 Calafat  este cea  mai mare insti-
tuþie de învãþãmânt din oraº, cu
cele mai notabile performanþe ºco-
lare, numãrând peste 700 de elevi.
Primarul Mircea Guþã a punctat

acest lucru “chiar dacã este ªcoa-
la nr.2, luând în calcul rezultatele
obþinute putem spune fãrã nicio
reþinere cã este defapt ªcoala nr.1”.
Manifestarea a fost  emoþionantã
ºi a adus multã bucurie atât copii-
lor, cât ºi pãrinþilor. În anul ºcolar
2012-2013, elevii ºcolii au obþinut
68 de medalii la concursurile pe
diferite discipline, în special la ro-
mânã ºi matematicã: Concursul
Naþional de Matematicã “Euclid”-
17 medalii de aur, 11 de argint ºi
10 de bronz; Concursul Naþional
de Evaluare în Educaþie la Mate-
maticã : 4 medalii de aur, 3 de
argint ºi 20 de bronz ºi Concur-
sul Naþional de Evaluare în Edu-
caþie la Limba ºi Literatura Ro-
mânã: o medalie de aur ºi 2 me-

dalii de bronz. În înche-
iere, domnul director
Marian Firicel, a salu-
tat prezenþa oficialitãþi-
lor locale care au spri-
jint instituþia de învãþã-
mânt calafeteanã.

CRISTIAN
RUDÃREANU

Comunitatea de afaceri din Cra-
iova va avea ocazia sã se conecte-
ze ºi sã dezbatã cele mai de interes
teme pentru succesul în business,
alãturi de 60 de speakeri de top din
þara noastrã – antreprenori, mana-
geri din companii de top, investi-
tori, experþi ºi specialiºti în diver-
se domenii. Discuþiile vor fi prile-
juite de cele 16 workshopuri, 4
conferinþe ºi 4 mese rotunde din
cele douã zile ale evenimentului,
care este susþinut de peste 100 de
parteneri ºi la care sunt aºteptaþi
500 de participanþi.

Evenimentul cu structura cea
mai eficientã ºi flexibilã de busi-
ness networking din România le
oferã participanþilor posibilitatea de
a selecta, în funcþie de experienþa,
poziþia ºi nevoile lor, folosirea uneia
sau a mai multor
facilitãþi de networ-
king: sesiunile de
business networ-
king de tipul open;
sesiunile de busi-
ness networking de
tipul microintalniri;
servicii de business
networking de tipul
matchmaking, care

În zilele de 3 ºi 4 iulie,
Business Days împreunã cu

Universitatea din Craiova vor
organiza cea de-a 11-a ediþie

din suita de evenimente Busi-
ness Days, cel mai mare „ma-

raton” de conferinþe din Româ-
nia dedicate antreprenorilor,

managerilor, întregii comunitãþi
de afaceri locale ºi regionale. Craiova Business Days, cel
de-al doilea eveniment din seria celor patru din acest an,

va fi gãzduit de Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Administrati-
ve din cadrul Universitãþii din Craiova.

permit cãutarea în baza de date
dupã patru criterii – domenii, func-
þii, companii sau nume ºi identifi-
carea persoanelor de interes, în
vederea identificãrii de potenþiali
parteneri de afaceri. Detalii despre
evenimentul Craiova Business
Days puteþi afla direct pe site-ul
oficial al evenimentului, http://cra-
iova.businessdays.ro/. Aici puteþi
vedea programul complet, speake-
rii, partenerii ºi modalitatea de în-
scriere. Tot aici puteþi afla despre
oportunitãþile pe care le oferã ce-
lor prezenþi evenimentul.

Printre speakerii invitaþi ai
acestei ediþii se numãrã persona-
litãþi din lumea afacerilor precum
Marius Ghenea, Dragoº Anasta-
siu, Sergiu Neguþ, Bogdan Oltea-
nu, Mihai Marcu, Maria Dima,

Gabriel Vlãduþ, Sorin Gãvãnescu,
Vlad Fiscutean, Dan Claudiu Oni-
ºor, Marius Stefan, Felix Daniliuc,
Valentin Tucã, Voicu Oprean, Flo-
rin Câmpeanu, Adrian Florea, Bog-
dan Comãnescu, Octavian Pantiº,
Diana Vitan, Sorina Bradea, Mihai
Stãnescu, Eusebiu Burcaº, Andy
Szekely.

Craiova Business Days este un
eveniment organizat de ADeSCO
(Asociaþia Dezvoltatorilor de Soluþii
de Comunicare Online) ºi Newfield

Consulting.
ADeSCO es-
te o organiza-
þie non-profit
al cãrei scop
este acela de a
crea o culturã
antreprenoria-
lã sãnãtoasã
ºi durabilã în
România.

Studenþii beneficiazã de gratui-
tate în cazul participãrii la mesele
rotunde ºi de un discount de 50%
la restul activitãþilor, reducere pe
baza carnetului de student, însã pen-
tru ei existã un numãr limitat de lo-
curi. De asemenea, pentru prima
datã, ei au ocazia sã viziteze ºi zona
de expoziþie dedicatã internship-
ului, unde companiile partenere vor
prezenta programele pe care le au
deschise în perioada de varã.

zeaza in spiritul educatiei pen-
tru solidaritate internationala.
Reuniti in comisii multinatio-
nale participantii si-au impar-
tasit experiente, idei si au dez-
batut despre violenta, conflic-
te interetnice, solutii privind
pacea in lume.

MARGA BULUGEAN
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Cu grija deosebitã pentru lu-
crurile mãrunte, doamna învã-
þãtoare deschisese larg feres-
trele clasei, trãsese perdelele
ºi acum un aer uºor fierbinte
ºi totuºi curat, ca de sfârºit de
iunie, pãtrundea în toatã  cla-
sa. Cum ºi uºa era larg des-
chisã, odatã cu adierea de rã-
coare de pe holul ºcolii se fu-

riºa tiptil ºi intra neinvitatã ºi
larma elevilor vecini. Tabla pe
care învãþaserã tot anul sã ro-
tunjeascã literele era acum
acoperitã cu desene colorate.
Dupã conturul inocent al flo-
rilor ºi amestecul ingenios al
culorilor, te puteai convinge cu
uºurinþã cã o mânuþã de copil
pusese toate acestea pe o coa-
lã albã de hârtie.

Copãcelul cu medalii
Ca sã nu mai existe totuºi

nici o urmã de îndoialã cum cã
anul se încheie, doamna ºi ele-
vii au adus în faþa pãrinþilor
copãcelul cu medalii. Pomiºo-
rul avea rãmurele din scânduri
uscate ºi învelite cu mici ci-
lindri ºi brãþãri confecþionate
din cartonaºe colorate. Fieca-
re elev trudise la ora de de-
sen, cu pensula ºi acuarela, ca
sã facã aceste mici bijuterii.
Însã cea mai mare mândrie o
reprezentau bãnuþii galben-

strãlucitori care atârnau prinºi
în ºnuruþele tricolore. Erau
medaliile pe care elevii clasei
le obþinuserã de-a lungul anu-
lui, iar aurul lor era acum, de
departe, chiar cea mai frumoa-
sã podoabã. Copiii îl înconju-
raserã de o parte ºi de altã ºi
îl priveau cu mândrie: acolo
era toatã munca lor.

Coroniþele premianþilor
Dar minutele treceau ºi ser-

barea de sfârºit de an ºcolar
trebuia sã înceapã. Îmbrãcate
frumos, cu fustiþe ºi bluziþe
albe, fetiþele se rãsuceau în
stânga ºi-n dreapta nerãbdã-
toare, miºcându-ºi ritm codiþele
prinse în fundiþe. Pentru cã era
o zi festivã, bãieþeii purtau ºi
ei câte un mic papion, înfipt
bine în guleraºele cãmãºilor.
Însã cele mai frumoase dichi-
suri erau totuºi altele. Pe creº-
tetul fiecãrui elev se afla câte
o coroniþã împletitã din flori de
câmp. Florarul le confecþiona-
se pe toate în mod asemãnã-
tor, dar cum cãpºoarele nu
erau toate la fel, împletiturile
îºi cãutau acum o anume aºe-
zare, ceea ce-i fãceau pe co-
pii peste fire de grijulii...

Despãrþirea de clasa a I-a
Fiindcã erau chiar ultimele

ore pe care foºtii boboci le mai
petreceau alãturi, despãrþirea
de clasa I trebuia sã fie una
deosebitã. ªi doamna învãþã-
toare  nu a  lãsat  sã  t reacã
aceste momente ca unele oa-
recare, obiºnuite. Invitaþii de
onoare au fost, ca întotdeau-
na, pãrinþii ºi bunicii care au
fost aºezaþi în cealaltã parte a
sãlii de clasã. Aºteptau ºi ei
nerãbdãtori ca povestea sã în-
ceapã, mai ales cã, stârniþi de
negativul unei melodii pe care
doamna tocmai o eliberase din
casetofon pentru o micã pro-
bã de sunet, copiii au început
pe loc sã cânte. Dupã repeti-
þie, la un semn discret al învã-
þãtoarei, elevii clasei a I-a B
au pornit minunata ºi intere-
santa poveste a Abecedarului.

Povestea Abecedarului
Ioana, o fetiþã bãlaie ºi cu

zâmbetul larg, a deschis ser-
barea, aducând Abecedarul,
precum o locomotivã, în mijlo-
cul colegilor sãi. Fiecare elev
ºi-a spus apoi povestea literei
sale pe care mâna doamnei
învãþãtoare Lucia Delevedova
o prinse înainte cu un bold pe
fiecare hãinuþã. În ton cu ver-
surile, din braþe le zburau hâr-
tiuþe cu cuvinte care se des-
chideau sau conþineau litera
buclucaºã. Fiecare literã avea
povestea ei, mai jucãuºã sau
mai tristã, ºi atunci glasurile
copiilor se modelau dupã firul
celor spuse. Bucuria era mare
la cântecele care deveneau
parcã ºi mai vesele, ºi mai fru-
moase când erau cântate cu
glasurilor lor vioaie.

Aplauze pentru micii artiºti
„Copii, v-aº ruga puþin mai

încet!”, a intervenit doamna,
pentru a-i mai domoli puþin.
Copiii o sorbeau din priviri, îºi
þinteau apoi pãrinþii ºi cântau
cât le þineau puterile. „Ceata
lui piþigoi/trece mândrã prin
zãvoi/toþi luptãtori de soi/dai
într-unul, þipã doi/Aoleo ce tã-

rãboi/Dai într-unul, þipã doi”...
Unul dupã altul, cântecelele
rãsunau tare, spre deliciul pã-
rinþilor care îi rãsplãteau pe
micii artiºti cu aplauze ca la o
adevãratã reprezentaþie. ”Pro-
gramul acesta l-am pregãtit cu
suflet, cu rãbdare ºi multe re-
petiþii. Nu am vrut sã se întin-
dã într-un timp foarte lung, am
vrut doar sã evidenþiem ºi prin
cuvinte, pentru cã prin fapte
am arãtat, ceea ce am învãþat
în anul acesta ºcolar: adicã
sã învãþãm sã scriem, sã citim
ºi sã socotim”, a explicat apoi
doamna învãþãtoare Lucia
Delevedova.

Diplome ºi sfaturi preþioase

Însã serbarea nu se putea
încheia fãrã ca elevii sã fie fe-
licitaþi ºi rãsplãtiþi pentru re-
zultatele lor. Când a început sã
se strige catalogul, gãlãgioºii
care cântaserã cu multã voio-
ºie au devenit pe datã extrem
de serioºi. Doamna i-a chemat

pe fiecare în parte pentru a le
înmâna o diplomã pentru rezul-
tate foarte bune sau bune la
învãþãturã ºi disciplinã, o cãr-
ticicã ºi o listã întreagã cu lec-
turile pentru vacanþã. Înainte
sã-ºi ridice pacheþelul, fieca-
re elev a primit de la doamna
învãþãtoare cea mai preþioasã
lecþie de pânã atunci: cea de-
spre cum s-au comportat în
primul an de ºcoalã ºi cum tre-
buie sã fie în anul viitor.

Când munca þine loc
de cununã

Doamna învãþãtoare Lucia
Delevedova le-a spus apoi

pãrinþilor sã aibã foarte mare
grijã de copii pe timpul vacan-
þei. În cele trei luni de zile în
care vor sta acasã, vor merge
în concedii, vor ieºi la plimba-
re sau la joacã în parcuri, nu
trebuie sã uite sã citeascã. „În
momentul în care doreºti sã te
autodepãºeºti este clar cã de-
vii performant. Important e sã-
ºi doreºti. ªi nu pentru cã aºa
vrea mama ºi tata ca sã îþi
poatã cumpãra o bicicletã.
Dumneavoastrã, dragi pãrinþi,
trebui sã îi faceþi sã înþeleagã
cã, pânã la urmã, munca este
aceea care þine loc de cununã
pe cãpºor. Dacã nu munceºti
conºtiincios ºi calitativ este
clar cã nu vei avea niciodatã
rezultate.  Sã nu pregãtim co-
piii pentru timpurile de astãzi
ºi nici pentru cele care vor
veni, fiindcã nimeni nu ºtie, ci
sã îi pregãtim sã îi adapteze”,
le-a spus, cu dãruire, dascãlul
Lucia Delevedova pãrinþilor,
pregptindu-i deopotrivã pentru
urmãroarea întâlnire pe care o
vor avea în toamnã.

Având în mijlocul lor copãcelul cu
medalii strãlucitoare, care ºi-a poleit
ramurile cu aurul premiilor obþinu-
te în primul an de ºcoalã, elevii cla-
sei a I-a B de la ªcoala Generalã
„Gheorghe Þiþeica” ºi-au luat la re-
vedere de la abecedarele cu paginile

rãsfoite, de la colegii gãlãgioºi ºi, mai
ales, de la doamna învãþãtoare Lucia
Delevedova. Serbarea sfârºitului de
an a fost cum nu se poate mai emoþio-
nantã, deopotrivã pentru copii ºi pã-
rinþi care au plecat acasã cu o temã
de vacanþã: lectura obligatorie!

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

La revedere, ºcoalã! Bine ai venit, vacanþã dragã!La revedere, ºcoalã! Bine ai venit, vacanþã dragã!La revedere, ºcoalã! Bine ai venit, vacanþã dragã!La revedere, ºcoalã! Bine ai venit, vacanþã dragã!La revedere, ºcoalã! Bine ai venit, vacanþã dragã!
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Miercuri, 19 iunie a.c., Peer
Steinbruck (foto), candidatul

Germania: SPD, la un nivelGermania: SPD, la un nivelGermania: SPD, la un nivelGermania: SPD, la un nivelGermania: SPD, la un nivel
scãzut în sondajescãzut în sondajescãzut în sondajescãzut în sondajescãzut în sondaje

Ambasadorul Turciei la
Berlin a fost convocat în urma
unor vii critici formulate de
Ankara împotriva cancelarului
german, Angela Merkel, în
contextul delicatelor negocieri
privind aderarea Turciei la
Uniunea Europeanã, a anunþat
ieri Ministerul german al
Afacerilor Externe, potrivit
AFP. „Astãzi la prânz”, minis-
trul de Externe Guido Wester-
welle „l-a convocat pe ambasa-
dorul turc”, a anunþat purtãtorul
sãu de cuvânt, Andreas Pes-
chke. Ministrul turc al Afaceri-
lor Europene, Egemen Bagis, o
avertizase joi pe Angela Merkel
împotriva oricãrei tentaþii de a
face din aderarea Turciei la UE
o temã de politicã internã
germanã. „Dacã doamna

Merkel cautã material destinat
politicii interne în vederea
alegerilor, acest material nu
trebuie sã fie Turcia”, a decla-
rat presei oficialul turc, referin-
du-se la alegerile legislative din
Germania, prevãzute pentru 22
septembrie. Germania a blocat,
joi, deschiderea unui nou
capitol în negocierile privind
aderarea Turciei la UE, ca
rãspuns la reprimarea manifes-
taþiilor din aceastã þarã, a relatat
agenþia EFE, citând surse
diplomatice. „Sunt afirmaþii
care au suscitat o mare neînþe-
legere”, a spus Andreas Pes-
chke, adãugând cã nu existã
„nici o legãturã directã” între
reprimarea manifestaþiilor din
Turcia, condamnatã de Angela
Merkel, ºi discuþiile cu UE.

Tensiuni diplomatice între
Ankara ºi Berlin

Preºedintele american, Barack
Obama, l-a nominalizat ieri dupã-
amiazã pe republicanul Jim Co-
mey în postul de director al FBI,
în locul lui Robert Mueller, care
conduce poliþia federalã de la 11
septembrie 2001. Numit în urma
atacurilor teroriste de la 11 sep-
tembrie 2001 în funcþia de adjunct
al secretarului Justiþiei, în manda-
tul lui George W. Bush, Jim Co-
mey, în vârstã de 52 de ani, a ocu-
pat funcþii de procuror federal
timp de 15 ani, la New York. În
2004, Comey, la vremea respec-
tivã secretar interimar al Justiþiei,
în locul lui John Ashcroft, spitali-
zat, a refuzat sã dea aprobarea
Departamentului Justiþiei pentru

Republicanul Jim Comey,
nominalizat de Obama în
funcþia de director FBI

programul de ascultãri al Agenþiei
Naþionale de Securitate (NSA). În
cazul în care va fi confirmat în
funcþie de cãtre Senat, acesta va
prelua funcþia la toamnã, pe fon-
dul controverselor asupra progra-
mului secret al NSA de suprave-
ghere, utilizãrii avioanelor fãrã pi-
lot de cãtre administraþia Obama,
anchetelor privind atacul asupra
consulatului american de la Ben-
ghazi, în Libia, ºi dublul atentat
comis la maratonul din Boston.
Jim Comey, care predã în prezent
drept în probleme de securitate
naþionalã la Univesitatea Colum-
bia din New York, ar putea deveni
al ºaptelea director al Biroului Fe-
deral de Investigaþii.

Agenþia Naþionalã de Securitate (NSA) poa-
te pãstra e-mail-urile ºi apelurile telefonice ale
cetãþenilor ºi rezidenþilor legali americani, dacã
comunicaþiile conþin „informaþii externe sem-
nificative” sau dovezi ale vreunei infracþiuni,
susþine „Washington Post”, preluând documen-
tele clasificate care stabilesc proceduri ce vi-
zeazã strãinii. Potrivit publicaþiei americane,
noile documente dezvãluite recent descriu tot-
odatã o serie de mãsuri pe care cea mai mare
agenþie de spionaj din lume ar trebui sã le ia
pentru a-i proteja pe americani de la o suprave-
ghere masivã ºi sugereazã cã este la latitudinea
NSA sã pãstreze ºi sã se foloseascã de comu-
nicaþiile cetãþenilor în anumite condiþii. Docu-
mentele puse la dispoziþia „Washington Post”,
dar ºi a ziarului britanic „The Guardian”, repre-
zintã prima documentare scrisã publicã a pro-
cedurilor care reglementeazã un amplu program
de supraveghere din partea NSA, autorizat de
cãtre Congres în 2008, cu scopul de a colecta

e-mail-urile ºi apelurile telefonice ale unor strãini
care s-ar afla în afara teritoriului american. În
ultimele zile, administraþia Obama a apãrat pro-
gramul de supraveghere, susþinând cã acesta
este deosebit de important pentru securitatea
naþionalã ºi cã a ajutat la dejucarea a peste 50
de comploturi teroriste în Statele Unite ºi în strãi-
nãtate. Cu toate acestea, noile docu-
mente indicã cã NSA colecteazã, pro-
ceseazã, reþine ºi difuzeazã conþinutul
apelurilor telefonice ºi e-mailurilor
americanilor într-o gamã largã de si-
tuaþii. Pentru a vedea, spre exemplu,
dacã „se crede în mod rezonabil” cã o
þintã este localizatã în strãinãtate, NSA
analizeazã „totalitatea circumstanþelor”
privind amplasarea unei persoane. În
lipsa informaþiilor specifice, „o persoa-
nã despre care se crede în mod rezo-
nabil cã se aflã în afara Statelor Unite
sau a cãrei amplasare nu este cunos-

cutã va fi consideratã o persoanã non-america-
nã”, potrivit normelor privind vizarea suspecþi-
lor. Pentru a-i proteja pe cetãþenii americani ºi
pe rezidenþii legali de supravegherea masivã,
NSA pãstreazã o bazã de date cu numere de
telefon ºi adrese de e-mail ale persoanelor de-
spre care se crede cã trãiesc în SUA.

SUA: Noi documente dezvãluie parametrii
programelor secrete de supraveghere ale NSA

India: Cel puþin 100 de morþi
ºi 1.000 de sinistraþi în urma
inundaþiilor

Cel puþin 100 de persoane ºi-au
pierdut viaþa în India din cauza
inundaþiilor provocate de ploile
musonice, în timp ce aviaþia militarã
indianã a distribuit pachete cu
alimente ºi medicamente pentru zeci de
mii de persoane izolate în 100 de oraºe
ºi sate din nordul regiunii Himalaya,
devastatã de ploi musonice ºi
alunecãri de teren, relateazã Associa-
ted Press. Amit Chandola, purtãtor de
cuvânt al statului Uttrakhand, a
anunþat cã armata ºi alþi lucrãtori au
redeschis zeci de drumuri ieri,
construind poduri temporare ºi
accelerând evacuarea a aproximativ
62.000 de persoane. Chandola a
afirmat cã în Uttrakhand s-au
înregistrat 105 decese, dar se aºteaptã
ca numãrul victimelor sã creascã.
Inundaþiile au distrus drumuri,
numeroase poduri ºi 365 de case în
statul Uttrakhand, a precizat purtãto-
rul de cuvânt. Cel puþin 10 persoane
ºi-au pierdut viaþa, între care 5 copii, ºi
alte 9 au fost rãnite, în urma prãbuºirii
unei clãdiri de trei etaje, ieri diminea-
þã, la Mumbai, capitala financiarã a
Indiei. Cu ajutorul senzorilor, autoritã-
þile au salvat 20 de persoane aflate sub
dãrâmãturi, a anunþat un responsabil
al poliþiei.

Întâlnire Barroso-premierul
Bulgariei

Preºedintele Comisiei Europene
(CE), Jose Manuel Barroso, a reiterat
ieri, la întâlnirea cu premierul bulgar,
Plamen Oreºarski, la Bruxelles, cã este
important sã aibã consultãri largi
asupra unor numiri cheie, ºi cã
nominalizaþii trebuie aleºi pe merit ºi
sã aibã cele mai înalte standarde de
integritate, în contextul în care
numirea controversatã a deputatului
Delian Peevski la conducerea Agenþiei
Naþionale de Securitate (DANS), între
timp anulatã, a declanºat ample
proteste de stradã. „Am discutat în
detaliu situaþia politicã actualã din
Bulgaria. Sunt conºtient cã situaþia
politicã este tensionatã, reflectând
dorinþa societãþii bulgare de a avea o
reformã de duratã ºi cele mai înalte
criterii de integritate în sistemul
politic. Apreciez asigurãrile pe care mi
le-a dat primul ministru privind
respectarea statului de drept, i-am
transmis foarte clar preocupãrile
noastre din acest punct de vedere”, a
spus Barroso în cadrul unui briefing de
presã comun cu Oreºarski.

Zona euro: Acord pentru
recapitalizarea directã
a bãncilor

Miniºtrii de Finanþe din zona euro
au ajuns la un acord de principiu
privind recapitalizarea directã a
bãncilor prin intermediul fondurilor de
salvare MES, un mecanism ce va
permite pe viitor ajutorarea bãncilor
fãrã sã fie afectat bugetul de stat,
relateazã AFP. „Am cãzut de acord
asupra modului în care va funcþiona,
în linii mari, Mecanismul European de
Stabilitate” (n.r. - pentru recapitaliza-
rea directã a bãncilor), a declarat joi
searã ministrul irlandez de Finanþe,
Michael Noonan, la finalul unei
reuniuni cu omologii sãi din zona
euro, desfãºuratã la Luxemburg. Acest
instrument va fi disponibil cel mai
devreme în a doua jumãtate a anului
2014. El a fost promis de liderii
europeni în cursul summitului din
iunie 2012. Tot joi, miniºtrii de Finanþe
ai zonei euro au mai cãzut de acord ca
recapitalizarea directã sã se facã
„potenþial retroactiv, de la caz la caz”,
a adãugat Noonan, a cãrui þarã ocupã
pânã la sfârºitul lunii iunie preºedinþia
prin rotaþie a UE.

SPD la funcþia de cancelar al
Germaniei, s-a întreþinut, timp de

40 de minute, în englezã, cu
Barack Obama, în sediul Com-

merzbank. Numai cã
în aceeaºi zi revista
magazin „Stern” a
publicat un nou sondaj,
realizat de Institutul
Forza, care plaseazã
SPD la doar 22%
intenþie de vot. Acest
rezultat este cel mai
slab dintre toate cele
anunþate anterior,
premergãtor debutului
în campania electoralã.
Mai mic chiar decât
rezultatul de 23%
obþinut de SPD în
2009, considerat cel
mai prost scor din
istoria sa. Potrivit
sondajului menþionat,
CDU rãmâne la 40%,
Partidul Liberal urcã la

6%, iar Verzii la 15%. SPD se
consoleazã cu faptul cã institutul
lor le acordã 27%, dar dupã
toate semnalele „vântul” nu pare
favorabil social-democraþilor.
Care, paradoxal, în alegerile
desfãºurate la nivelul landurilor,
pânã acum au câºtigat aproape
sistematic. Noul purtãtor de
cuvânt al lui Steinbruck, Rolf
Kleine, continuã sã facã valuri.
Nu numai cã a lansat critici ale
candidatului la adresa preºedinte-
lui partidului, într-un interviu
pentru „Spiegel”, dar mai ales
datoritã textelor sale scrise în
trecut. Fost responsabil de birou
al „Bild” în Berlin, el a fost ºi
unul dintre principalii responsa-
bili al liniei violente anti-greceºti.
Atât de mult încât un jurnalist
din Hamburg, membru al SPD,
Michalis Panteluris, a decis sã
descrie asta într-o carte a sa.
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DISPOZIÞIA NR. 3840
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicatã,
privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã ordi-
narã în data de 27.06.2013, ora 10.00  în  Sala Mare a Primãriei Municipiului
Craiova.

    ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind luare act de starea de incompatibilitate a dlui. Tudor
Florentin ºi încetarea de drept a mandatului de consilier municipal din cadrul Consiliului
Local al Municipiului ºi, pe cale de consecinþã, a mandatului de viceprimar.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli al municipiului Craiova, pe anul 2013.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general consolidat al
municipiului Craiova, pe anul 2013.

5. Proiect de hotãrâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a
vota în Adunarea Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã „Salubris Dolj”
ordinea de zi.

6. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentantului Primarului Municipiu-
lui Craiova în Consiliul de Administraþie al Sport Club Municipal Craiova.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanþare) „Efi-
cienþã energeticã prin facilitãþi de finanþare pentru creºterea economicã a municipiului
Craiova – EFFECT 20.3.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de înfiinþare, organizare
ºi funcþionare a asociaþiilor de proprietari/locatari din municipiul Craiova, exercitarea
controlului de cãtre compartimentele specializate din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Craiova  asupra activitãþii acestora ºi stabilirea metodologiei
de repartizare a consumurilor de energie termicã ºi apã între consumatorii din condo-
miniile din municipiul Craiova.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului privind funcþionarea ci-
mitirelor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

10. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi
grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iulie 2013.

11. Proiect de hotãrâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinþei sociale
situatã în municipiul Craiova, bd.Decebal, nr.91A, bl.N14, sc.1, ap.1.

12. Proiect de hotãrâre privind repartizarea unei locuinþe proprietatea publicã a
statului român ºi aflatã în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, con-
struitã prin intermediul Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe, situatã în municipiul Craio-
va, bdul. Oltenia, nr.1C, bl. T3, sc.2, ap.2.

13. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au
ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiþii la
nivel naþional, precum ºi locuinþe din domeniul privat al municipiului Craiova.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii inventarului bunurilor aparþi-
nând domeniului public al municipiului Craiova.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii inventarului bunurilor aparþi-
nând domeniului privat al municipiului Craiova.

16. Proiect de hotãrâre privind vânzarea, prin negociere directã, a unui teren apar-
þinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în municipiul Craiova, bd.Olte-
nia, nr.55.

17. Proiect de hotãrâre privind dezmembrarea terenului aparþinând domeniului pu-
blic al municipiului Craiova, situat în str.Calea Bucureºti, nr.77.

18. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenului care apar-
þine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.Spania, nr.35A.

19. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenului care apar-
þine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str. Calea Bucureºti, nr.26.

20. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare având ca obiect
terenul situat în municipiul Craiova, cart.Brazda lui Novac, nr.66.

21. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37416/
2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi C.M.I. dr. Dragomir
Lucian Paul.

22. Proiect de hotãrâre privind modificarea obiectului contractului de concesiune

nr.292/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi S.C. Roko Baro-
ko S.R.L.

23. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractelor de închiriere nr.242/2006
ºi nr.4184/2008 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi S.C. OLAS
PROD S.R.L.

24. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având
ca obiect spaþii ºi terenuri ocupate de construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii
comerciale, producþie ºi prestãri servicii, situate în pieþele din municipiul Craiova.

25. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.4bis/2003,
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi S.C.“GETICA OOH” S.R.L.

26. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare ºi a
preþului pentru serviciul de alimentare cu apã, pentru municipiul Craiova.

27. Proiect de hotãrâre privind modificarea tarifelor pentru bilete comercializate în
mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova.

28. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.24/2011 referitoare la reorganizarea Serviciului Public Administraþia Pieþelor
ºi Târgurilor Craiova în societate comercialã cu rãspundere limitatã cu doi asociati.

29.  Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.110/2013 referitoare la aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2013.

30. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.179/2013 referitoare la aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2013.

31. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.417/2011 referitoare la aprobarea contractului de delegare a gestiunii
serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova.

32. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.146/2012 referitoare la concesionarea, prin negociere directã, cãtre
S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparþinând domeniului public al
municipiului Craiova.

33. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.202/2012 referitoare la preluarea din domeniul public al statului ºi din
administrarea Ministerului Transportului ºi Infrastructurii, în domeniul public al munici-
piului Craiova ºi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a sectorului
de drum DN 65 C km 3+300-4+000.

34. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.158/2013 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere
având ca obiect terenuri aparþinând domeniului public sau privat al municipiului Craio-
va, pe care sunt amplasate construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale,
producþie ºi prestãri servicii.

35.  Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.56/2006 referitoare la aprobarea gestiunii directe pentru activitãþile
de administrare a domeniului public ºi privat, date în competenþa Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.

36. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.197/2013 referitoare la scoaterea din funcþiune, în vederea valorifi-
cãrii ºi casãrii, a unor bunuri-mijloace fixe care aparþin domeniului privat al municipiului
Craiova, concesionate cãtre S.C.Salubritate Craiova S.R.L.

37. Proiect de hotãrâre privind schimbarea denumirii Colegiului Naþional “ªtefan
Velovan” Craiova.

38. Proiect de hotãrâre privind aprobarea atribuirii denumirii unei strãzi din munici-
piul Craiova.

39. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la
construirea unei locuinþe, cu regim de înãlþime S+P+1, în municipiul Craiova, str. Viºi-
nului, nr.11A.

40. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la
construirea unui imobil cu destinaþia de birouri ºi locuinþe colective, cu regim de înãlþi-
me S+P+4, în municipiul Craiova, bd.Nicolae Titulescu, nr.62A.

41. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la
schimbarea parþialã de destinaþie, la etajul 1, din parcare, în galerie comercialã, la
imobilul  existent, cu regim de înãlþime P+E1, situat în municipiul Craiova, str.Calea
Bucureºti, nr.80.

42. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la
construirea unui Centru pentru Excelenþã în afaceri “Universitaria”, cu regim de înãlþi-
me S+P+3E, în municipiul Craiova, str.Alexandru Ioan Cuza, nr.42.

43. Întrebãri ºi interpelãri.

Emisã azi  21.06.2013

                PRIMAR,                        SECRETAR,
    Lia Olguþa VASILESCU                  Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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Anunþul tãu!
Serviciul de Ambulanþã al Judeþului Dolj
organizeazã în perioada 16-23.07.2013 în
conformitate cu Ordinul MSP 1625/2007
concurs pentru ocuparea funcþiei spe-
cifice de director medical din cadrul Co-
mitetului Director al SAJ Dolj. Concur-
sul de selecþie cuprinde: a. Studierea do-
sarului de candidat – etapã eliminatorie:
b. Concursul priopriu-zis, cu urmãtoare-
le probe de evaluare: Probã scrisã de ve-
rificare a cunostiinþelor din legislaþia spe-
cificã postului – probã eliminatorie: Sus-
þinerea proiectului/ Lucrãrii de speciali-
tate pe o temã din domeniul de activitate
al postului. Interviul de selecþie. Inscrie-
rea la concurs se face în perioada 26.06-
08.07.2013 la sediul unitãþii, strada Tabaci
nr. 3 din Craiova la biroul RUONS. Relaþii
suplimentare se pot obþine la biroul RU-
ONS, telefon: 0251/408.146.
SC XALANDINE ENERGY SRL anunþã
publicul interesat cã solicitã de la Apele
Române avizul de gospodãrire a apelor
pentru investiþia Parc Fotovoltaic Leu II.
Cei interesaþi pot suna la numãrul de te-
lefon:0737/038.605.

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

CERERI SERVICIU
Caut sã fac menaj, pro-
gram 8-16. Telefon:
0751/911.417.
Absolvent al Facultãþii de
Ingineria Mediului în Hor-
ticulturã, cu experienþã în
domeniul vânzãrii de ma-
teriale de construcþii, caut
loc de muncã în aceste
domenii. Telefon: 0351/
802.028.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Tele-
fon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut  femeie îngrijire din
zona Cimitir Dorobãnþia 4
ore pe zi. Sâmbãtã, dumi-
nicã liber. 17-21. Telefon:
0761/136.561.
Societate Comercialã
angajeazã muncitori în
domeniul pardoselilor.
Telefon: 0733/934.770.
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
bãtrâne. 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 ori-
ce nivel. Telefon: 0726/
522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Dezmembrez Fiat Bravo
1,2/1,6V, an fabricaþie
2000. telefon: 0760/
769.245.
Transport 16 tone, nisip,
balastru, pãmânt negru,
efectuez lucrãri cu exca-
vator pe roþi. Telefon: 0764/
596.141.
EXECUTÃM dulgherii, în-
velitor toate tipurile de ta-
blã, curãþãm jgheaburi ºi
reparãm. Telefon: 0748/
417.501.

Înfiinþare societãþi ºi aso-
ciaþii. 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 + albu-
muri foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Brazdã,
etaj 3. Telefon: 0765/
610.457.
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, Calea Bucureºti.
Telefon: 0722/966.159.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie, etaj 4.
Telefon: 0734/952.717;
0351/175.746.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, Calea
Bucureºti, zona Institut. Te-
lefon: 0770/334.956.
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, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.

Vând apartament 3 ca-
mere, complet renovat.
Telefon: 0724/558.703.
3 semidecomandate, îm-
bunãtãþit, Institut, bl. 4.
Telefon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Vând apartament 3 came-
re decomandate,superb,
preþ negociabil, zona Ciu-
percã. 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.
Particular, 4 camere, 4 bal-
coane, ultracentral. Tele-
fon: 0724/804.875.
La Filiaºi vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate ºi casã + teren.
Telefon: 0766/577.828.

CASE
Casã P+M Cârcea, zona
mãnãstirii. Telefon: 0762/
824.676.
Vând casã la 25 km de
Craiova. Telefon: 0748/
777.510.
Vând casã Malu Mare, la
stradã. Telefon: 0727/
159.492.
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 casã Mofleni. Tele-
fon: 0769/669.364.
Vând casã bãtrâneascã
de locuit + 2400 mp teren
intravilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon: 0251/
454.016.
Vãnd casã cu  dependinþe,
livadã, vie, în Fratoºtiþa Filiaºi.
Telefon: 0720/ 929.024.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 1300 mp
Malu Mare, ªcoala ge-
neralã, cadastru, poziþie
excelentã 15 euro mp.
Telefon:0725/505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua Simnicu de Sus,
la 600 metri de lacul Tan-
chiºtilor. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/170.504.

Vând teren 1000 mp
zona Metro (spate), 20
euro/mp. Telefon: 0724/
099.961.
Vând teren Leamna, 800
mp, preþ avantajos. Tele-
fon: 0762/109.556.
Teren Cârcea, 1500 mp,
bilateral, (str. Poºtei/Peli-
nului), 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.
Telefon: 0251/454.016.
Vând 4300mp teren intra-
vilan la 10 km de Craiova –
cedez 4500mp pentru re-
novarea unei case + ane-
xe. Telefon: 0727/884.205.
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.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
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.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Clio,2003,
bentinã, preþ negociabil.
Telefon: 0763/465.657.s
Vând Peugeot 307, Die-
sel, 2004, preþ 3200 euro,
negociabil. Telefon: 0728/
031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon: 0767/
153.551.
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj;
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi

completãrile ulterioare privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în
data de 27.06.2013, ora 14.00 la sediul consiliului judeþean.

       ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri

ºi cheltuieli al Spitalului Orãºenesc „Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbu-
leni, pe anul 2013.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea participãrii Consiliului Jude-
þean Dolj la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naþional.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea participãrii Direcþiei Judeþene de
Pazã ºi Servicii la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naþional.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al
judeþului Dolj pe anul 2013.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean Dolj.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii
pentru Biblioteca Judeþeanã ”Alexandru ºi Aristia Aman”.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii
pentru Direcþia Publicã Comunitarã de Evidenþã a Persoanelor Dolj.

8. Proiect de hotãrâre privind numirea reprezentantului Consiliului Jude-
þean Dolj în consiliul de administraþie al Spitalului Clinic Cãi Ferate Craiova.

9. Proiect de hotãrâre privind componenþa consiliului de administraþie
al Regiei Autonome Aeroportul Craiova.

10. Proiect de hotãrâre privind exercitarea de cãtre dl. Stanciu Aurel a
atribuþiilor specifice funcþiei de director executiv al Camerei Agricole Dolj.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-econo-
mice – faza Studiu de fezabilitate – pentru obiectivul de investiþii: ”Înlocui-
re branºament apã – Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã”.

12. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii nr. 179/2011 a Con-
siliului Judeþean Dolj.

13. Proiect de hotãrâre privind modificarea ºi completarea Hotãrârii nr.
56/1999 a Consiliului Judeþean Dolj, de însuºire a bunurilor ce alcãtuiesc
domeniul public al judeþului Dolj ºi de modificare a valorilor unor bunuri ce
aparþin domeniului public sau privat al judeþului Dolj.

14. Proiect de hotãrâre privind închirierea unui spaþiu liber situat în incin-
ta Policlinicii Pleniþa.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea actualizãrii Monografiei econo-
mico-militare a judeþului Dolj.

16. Proiect de hotãrâre privind eliberarea licenþelor de traseu pentru cur-
sele regulate speciale efectuate de operatorul S.C. J&R CAR S.R.L. Arad pe
traseele: Gherceºti – Brãdeºti Parc 1, Gherceºti – Brãdeºti Parc 1 – Brã-
deºti Parc 4, Gherceºti – Brãdeºti Parc 1 – Brãdeºti Parc 5.

17. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã

Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

                   NR. 227       Emisã astãzi, 21.06.2013

Contrasemneazã,
     P R E ª E D I N T E,      SECRETAR,

             ION PRIOTEASA   GHEORGHE BARBÃRASÃ

Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Citroen C3, albastru,
2007, 23500 km, 5 uºi,
1400 cm3, airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri 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.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând bar cu terasã ºi de-
pendinþe, zona Tribunalul
Judeþean, str.Iancu Jianu.
Telefon:0746/660.001.
Vând prelatã autoturism
material gros, puþin folosi-
tã. Telefon: 0762/672.086,
0351/467.841.
Vând loc de veci 2 persoa-
ne, cruce de marmurã. Te-
lefon: 0251/546.666.
Vând ºifonier lemn masiv,
triploc 5 aþe ºi uberdek Ri-
moldi. Telefon: 0757/
072.050.
Vând frigider 320 litri, com-
binã muzicalã stereo, piei
de bovinã tratate, piese
Dacia noi, calculator in-
struire copii, flex mare,
aparat sudurã. Telefon:
0735/445.339.
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. Te-
lefon: 0720/929.024.
Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condiþio-
nat, mobilã bucãtãrie, ºifo-
nier uºi glisante, covoare.
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, su-
fragerie, bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã de cusut,
lustrã, canapea, covor. Te-
lefon: 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 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 DI-
VERTIS. 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 me-
dicinal. 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 MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC
DE MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe grâu,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
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 nego-
ciabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
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 broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

SUD OIL S.R.L.
Almãj – Dolj ROMÂNIA
Telefon: +40 251 448 753,

Fax: +40 251 448 701
www.sere-isalnita.ro

PRODUCÃTOR DE CASTRAVEÞI

Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã ju-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.869.
Vând avantajos centralã
termicã pe gaze, marca
Anca – Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon: 0722/
680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã caldã,
ºemineu pe lemne – cãr-
buni, stare bunã. Telefon:
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 pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2 ca-
mere parter- etaj 2 cu bal-
con. Telefon: 0760/548.459.

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

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

DIVERSE
Cumpãr maºinã de trico-
tat, fineþea 6-7. Telefon:
0745/589.825.
Cumpãr pisic persan, alb,
mic. Telefon: 0726/154.235.
Cumpãr maºinã de tricotat
marca Dubet sau Diamant.
Telefon: 0745/589.825.
CUMPÃR SPAÞIU CO-
MERCIAL, 70-80 MP. TE-
LEFON: 0729/033.903.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã,
Calea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/047.095.
Închiriez urgent aparta-
ment 2 camere Calea Bu-
cureºti, etj. 2, tot confor-
tul. Telefon: 0744/270.085.
Închiriere sau colabora-
re pentru termopane,
deþin spaþiu ºi utilaje.
Telefon: 0762/743.502.

ÎNCHIRIEZ apartament
Rotonda, 600 lei. Tele-
fon: 0765/408.077
Închiriez apartament 2 ca-
mere, decomandat, zona
Lãpuº, etajul 2, semimobi-
lat. Telefon: 0744/563.822.
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 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.
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 ca-
mere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur, ne-
fumãtor, neconsumator de
bãuturi alcoolice, caut ca-
merã cu chirie, preferabil la
casã, zona Brestei. Preþ
convenabil. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.

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
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

PIERDERI
Spitalul Clinic CF CRA-
IOVA anunþã pierderea
chitanþierului cu seria
SPCFC ºi numerele
27451-27500. Se de-
clarã nule.
CONDOLEANÞE
Familia Prof. univ.dr.
Bistriceanu Marian,
regretã dispariþia dis-
tinsului Prof.univ.dr.
PAUL CERNEA, mem-
bru titular a al Acade-
miei de ªtiinþe Medi-
cale din România. Un
ultim omagiu! Condo-
leanþe familiei greu în-
cercate!

Colegii de la Sucursa-
la Electrocentrale Cra-
iova- Reparaþii Caza-
ne sunt alãturi de co-
legul Sandu Dumitru
în aceste momente gre-
le pricinuite de trecerea
prematurã în nefiinþã a
fiicei sale, ADELINA
SANDU (19 ani). Îm-
pãrtãºim durerea fa-
miliei îndoliate! Re-
grete eterne! Dumne-
zeu sã o odihneascã
în liniºte ºi pace! Sin-
cere condoleanþe!
Familia Tomescu re-
gretã profund trecerea
în nefiinþã a doamnei
profesor FIRÃNESCU
GHEORGHIÞA, om de o
þinutã moralã de excep-
þie ºi cu suflet nobil.
Condoleanþe familiei!
Pompilia Firan ºi Rodi-
ca Mogoº regretã ne-
spus de mult trecerea
în nefiinþã a celei ce a
fost prof. FIRÃNESCU
GHERGHINA ºi transmit
condoleanþe familiei în-
doliate – col. Firãnescu
Liviu.
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Victor Hãnescu, unul dintre cei doi
reprezentanþi ai României pe tabloul
de simplu masculin de la Wimbledon
(24 iunie – 7 iulie), a avut parte, ieri,

Curat ghinion!

Hãnescu – FedererHãnescu – FedererHãnescu – FedererHãnescu – FedererHãnescu – Federer, în primul tur la Wimbledon, în primul tur la Wimbledon, în primul tur la Wimbledon, în primul tur la Wimbledon, în primul tur la Wimbledon

de o tragere la sorþi total nefavorabi-
lã, urmând sã înfrunte, în primul tur
al celui mai prestigios turneu pe iar-
bã, al treilea de Grand Slam al anului,

pe elveþianul Roger Federer, triumfã-
tor de nu mai puþin de ºapte ori la
Londra, ultima oarã chiar în 2012.
Românul, actualmente pe locul 47 în
lume, nu l-a învins niciodatã pe spor-
tivul din „Þara Cantoanelor” (locul 3
în ierarhia ATP), cedând de cinci ori
pânã acum.

Celãlalt român prezent în capitala
Marii Britanii, Adrian Ungur (nr. 96
ATP), îl va întâlni, în premierã, pe
francezul Benoît Paire (cap de serie
25).

Fetele – tragere
la sorþi accesibilã

Cât priveºete competiþia femininã,
româncele, în numãr de cinci, au evi-
tat numele de top. Astfel, Alexandra
Cadanþu (locul 85 mondial) se va
duela cu Tamira Paszek (Austria, cap
de serie 28), Monica Niculescu (49)
cu Mona Barthel (Germania, cap de
serie 30), Irina-Camelia Begu (60) cu
Maria-Teresa Torro-Flor (Spania, 74),
Simona Halep (45) cu Olga Govort-
sova (Belarus, 72) iar Sorana Cîrstea,
cea mai bine plasatã româncã în iera-

hia mondialã (locul 22), cu Stefanie
Voegele (Elveþia, 52).

Iatã ºi programul la dublu:
Masculin: Florin Mergea/Philipp

Marx (Germania) – Paul Hanley/John-
Patrick Smith (ambii Australia), Ho-
ria Tecãu/Max Mirnâi (Belarus) –
Dominik Meffert (Germania)/Philipp
Oswald (Austria).

Feminin: Irina-Camelia Begu/Ja-
nette Husarova (Slovacia) – Julia
Georges (Germania)/Barbara Zahla-
vova-Strycova (Cehia), Raluca Ola-
ru/Olga Savciuk (Ucraina) – Timea
Babos (Ungaria)/Mandy Minella
(Luxemburg), Sorana Cîrstea/Ayumi
Morita (Japonia) – Kirsten Flipkens
(Belgia)/Magdalena Rybarikova (Slo-

vacia), Simona Halep/Anna Tatiºvili
– Stephanie Foretz Gaco (Franþa)/
Eva Hrdinova (Cehia), Monica Nicu-
lescu/Dominika Cibulkova (Slovacia)
– Anna Lena Groenefeld (Germania)/
Kveta Peschke (Cehia).

Perioadã fenomenalã
pentru Halep

Dupã ce sãptãmâna trecutã ºi-a
trecut în palmares primul trofeu într-
un turneu din circuitul WTA, în Ger-
mania, la Nurnberg (6-3, 6-3 cu An-
drea Petkovici), Simona Halep a reu-
ºit sã prindã, ieri, o nouã finalã. Cea
de pe iarba olandezã de la Hertogen-
bosch.

Învinsa sa s-a numit Carla Suarez
Navarro (Spania), de care a trecut cu
6-3, 6-2. În finalã (astãzi, ora 14:00),
Halep o va înfrunta pe belgianca Kir-
sten Flipkens, triumfãtoare la rându-
i în faþa unei alte spanioloaice, Garbi-
ne Muguruza, scor 6-3, 6-1.

Va fi a cincea finalã din cariera Si-
monei, dupã Fes (Maroc, 2010, 2011),
Bruxelles (Belgia, 2012) ºi, aºa cum
am notat deja, Nurnberg.

Când ai o echipã de rezerve în care
poþi miza pe David Silva, Mata, Tor-
res, Villa sau Javi Martinez, înseam-
nã cã meriþi cu adevãrat sã fii pe pri-
mul loc în lume. Iar când întâlneºti
într-un meci oficial o echipã de ama-
tori, precum Tahiti, scorul nu poate fi
decât unul uriaº!

Spania nu a avut milã de campioa-
na Oceaniei în meciul disputat, joi
searã, pe „Maracana”, în runda se-
cundã din grupa B a Cupei Confede-
raþiilor. „Regina” europeanã ºi mon-
dialã a trecut cu 10-0 de modesta ad-
versarã ºi conduce autoritar grupa.

Golurile au fost marcate de Fer-
nando Torres (5, 33, 57, 79), David
Silva (31, 89), David Villa (39, 49, 64)
ºi Juan Mata (66). Torres a ratat ºi un
penalty, în minutul 78, þintind bara

CUPA CONFEDERAÞIILOR

Spania a oferit cea mai mare
diferenþã de goluri la un turneu FIFA

Mijlocaºul Aurelian Chiþu a
parafat un contract valabil patru
sezoane cu Valencien-
nes, unde va evolua
cu numãrul 8, a
anunþat, ieri, gruparea
francezã de primã ligã,
pe site-ul oficial.

„În vârstã de 22 de
ani, Aurelian Chiþu
vine de la Viitorul
Constanþa, club
condus de Gheorghe
Hagi. Internaþional
român, Chiþu a
disputat 109 meciuri
cu fosta lui echipã ºi a

Chiþu, patru sezoane cu Valenciennes

Miami Heat a rãmas în posesia titlului de
campioanã, dupã ce a trecut, ieri-noapte, de San
Antonio Spurs, scor 95-88, în meciul ºapte al
finalei ligii profesioniste nord-americane de
baschet.

Heat a câºtigat astfel al treilea titlu NBA din
istorie, prcedentele venind în 2006 ºi 2012.

LeBron James, cu 37 de puncte, 12 recuperãri
ºi patru pase decisvive, a fost desemnat cel mai
bun jucãtor al finalei pentru a doua oarã
consecutiv.

Câºtigãtoare în 1999, 2003, 2005 ºi 2007, San
Antonio Spurs nu mai pierduse pânã acum într-
un ultim act.

Miami Heat ºi-a pãstrat titlul de campioanã NBA

Sâmbãtã
TVR 1
22:00 – FOTBAL – Cupa Confederaþiilor: Italia

– Brazilia.
Digi Sport 1
15:00 – BASCHET (F) – Campionatul Euro-

pean din Franþa: Italia – Slovacia / 17:00 – ÎNOT –
Campionatele Naþionale / 21:00 – BASCHET (F) –
CE: Muntenegru – Spania.

Digi Sport 2
15:00 – TENIS (M) – Turneul de la Eastbourne

(Anglia): ziua a ºasea / 17:30 – BASCHET (F) –
CE: Turcia – Suedia.

GSP TV
13:00 – BILIARD – Campionatul Naþional: eta-

pa a patra / 17:45 – FOTBAL PE PLAJÃ – Liga
Europeanã: Portugalia – Elveþia / 19:00 – FOTBAL
PE PLAJÃ – Liga Europeanã: Spania – Franþa /
4:00 – BOX – Titlu Mondial la semi-mijlocie: Paul

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
Malignaggy – Adrien Broner.

Eurosport
10:00, 11:00 – CURSE DE MAªINI – Cursa de

24 de ore de la Le Mans (Franþa) / 13:00 – CURSE
DE MAªINI – Seria Mondialã Renault Moscova
(Rusia): prima cursã / 15:15 – CURSE DE MA-
ªINI – 24 de minute la Le Mans / 15:45 – CURSE
DE MAªINI – Cursa de 24 de ore de la Le Mans /
23:00 – CURSE DE MAªINI – 24 de minute la Le
Mans / 23:30 – CURSE DE MAªINI – Cursa de 24
de ore de la Le Mans.

Eurosport 2
9:30 – SNOOKER – Openul Chinei: semifinale

/ 13:15 – CAIAC-CANOE – Cupa Mondialã sla-
lom / 14:45 – SNOOKER – Openul Chinei: semi-
finale / 17:30 – TENIS (M) – Turneul de la East-
bourne (Anglia): ziua a ºasea / 19:00, 21:00 –
FOTBAL – Cupa Mondialã Under 20 (Turcia) /
23:00 – CURSE DE MAªINI – Cursa de 24 de ore

de la Le Mans / 23:30 – SPORTURI EXTREME –
Circuitul Dew Ocean City (SUA): etapa a treia.

Duminicã
TVR 1
22:00 – FOTBAL – Cupa Confederaþiilor: Ni-

geria – Spania.
Digi Sport 1
15:00 – BASCHET (F) – Campionatul Eu-

ropean din Franþa: Cehia – Serbia / 17:30 –
BASCHET (F) – CE: Anglia – Croaþia / 21:00 –
BASCHET (F) – CE: Belarus – Franþa.

Digi Sport 2
17:00 – ÎNOT – Campionatele Naþionale.
GSP TV
13:00 – BILIARD – Campionatul Naþional: eta-

pa a patra / 15:00 – SQUASH – Turneul de la
Braºov / 17:00 – BILIARD – Campionatul Naþio-
nal: etapa a patra / 19:00 – KICKBOXING – Cam-
pionatul Naþional.

Eurosport
10:00 – CURSE DE MAªINI – 24 de minute la

Le Mans (Franþa) / 10:30 – CURSE DE MAªINI
– Cursa de 24 de ore de la Le Mans / 16:15 –
CURSE DE MAªINI – 24 de minute la Le Mans /
16:30 – ATLETISM – Campionatul European pe
echipe de la Gateshead (Anglia): etapa a doua /

21:00 – FOTBAL – Cupa Mondialã Under 20
(Turcia).

Eurosport 2
10:00 – CURSE DE MAªINI – Cursa de 24

de ore de la Le Mans / 10:30 – SNOOKER –
Openul Chinei: finala / 12:45 – CURSE DE
MAªINI – Seria Mondialã Renault Moscova (Ru-
sia): cursa a doua / 14:30 – SNOOKER – Openul
Chinei: finala / 18:00, 21:00 – FOTBAL – Cupa
Mondialã Under 20 (Turcia) / 23:00 – SPOR-
TURI EXTREME – Circuitul Dew Ocean City
(SUA): etapa a patra.

transversalã.
Prin acest rezultat, „Furia Roja” a

stabilit un record în ceea ce priveºte
diferenþa de goluri la o fazã finalã a
unui turneu FIFA.

Trei meciuri se încheiaserã pânã
joi la o diferenþã de nouã goluri: Un-
garia – Coreea de Sud (9-0 la CM

1954), Iugoslavia-Zair (9-0 la
CM 1974) ºi Ungaria – El Sal-
vador (10-1 la CM 1982). Spa-
nia a egalat astfel ºi recordul
de goluri marcat la un meci
FIFA, stabilit de unguri în
urmã cu 21 de ani.

În cealaltã partidã a gru-
pei, una disputatã ulterior,
Uruguay a obþinut primele
puncte în competiþie, 2-1 cu
Nigeria (Lugano 19, Forlan
51 / Obi Mikel 37). Clasament:

1. Spania 6p (12-1), 2. Nigeria 3p (7-
3), 3. Uruguay 3p (3-3), 4. Tahiti 0p
(1-16). Ultima rundã a grupei, dumi-
nicã searã (22:00): Nigeria – Spania,
Uruguay – Tahiti.

Grupa A îºi stabileºte ierarhia fi-
nalã în aceastã searã (22.00). Cu punc-
taj maxim ºi calificate deja în semifi-
nale, Brazilia ºi Italia se luptã pentru
primul loc, obiectiv primordial în evi-
tarea Spaniei. Locul trei este dispu-
tat de Mexic ºi Japonia.

marcat 38 de goluri. VAFC îi
ureazã bun venit”, s-a scris pe

site-ul oficial al lui Valenciennes.
Aurelian Chiþu va fi cel de-al

doilea jucãtor român transferat în
Franþa în aceastã pauzã competiþi-
onalã, dupã Mihai Roman, plecat
liber de contract, de la Rapid, la
Toulouse.

În Ligue 1 mai evolueazã
Adrian Mutu (Ajaccio) ºi Bãnel
Nicoliþã (Saint-Etienne).

Celor patru li s-ar putea
adãuga în scurt timp alþi doi
români, Claudiu Keºeru (fost la
Angers, Ligue II) ºi Romario
Benzar (tot Viitorul), care sunt în
tratative cu Bastia, respectiv
Sochaux.
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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)

Vestea că autorităţile din Bănie
nu-l aşteaptă la infinit cu proiectul
revenirii Ştiinţei şi au apelat deja la
un investitor mult mai potent, an-
treprenorul Mihai Rotaru, pentru
a resuscita clubul, l-a speriat pe
Adrian Mititelu. Pus deodată în faţa
unei asemenea posibilităţi, finanţa-
torul încearcă să prezinte, în trep-
te, planul său privind Universita-
tea Craiova. Astfel, după ce a re-
lansat site-ul oficial, închis timp de
doi ani, joi noaptea Mititelu nu a
mai aşteptat ca noul antrenor să
se ocupe de stabilirea programului
şi l-a creionat deja în toate detalii-
le. Joi, în preajma miezului nopţii,
după multe frământări prilejuite de
organizarea mai rapidă şi mai efi-
cientă a „rivalilor”, Mititelu a năs-

S-a speriat de proiectul autorităţilor din Bănie, care vor să aducă un alt finanţator pentru Ştiinţa

cocit planul verii, pe care l-a „az-
vârlit” în grabă pe site-ul oficial.
Acesta cuprinde date diverse în
care el preconizează că va apărea
noua Universitatea Craiova. Astfel,
pe 5 iulie se va prezenta noua
structură de organizare a clubului,
pe 10 iulie vom ştii cine va antrena
ec hipa şi staff-ul administrativ,
pentru ca între 18-20 iulie să aibă
loc reunirea lotului, care patru zile
mai târziu ar şi pleca în cantona-
ment în Austria. Revenirea în Bă-
nie este prevăzută pentru jumăta-
tea lunii august. Mititelu crede că
va înscrie echipa în Liga a II-a,
aşa că planul său prevede ca pre-
gătirea şi meciurile amicale din ţară
să se încheie până pe 7 septem-
brie, atunci când ia startul o nouă

ediţie a eşalonului secund. De alt-
fel, pe site apare un clasament care
cuprinde 16 locuri, atâtea câte
echipe ar conţine una dintre seriile
Ligii a II-a, în cazul în care Ştiinţa
se înscrie. Dacă virtual totul pare
OK, pe Mititelu îl macină transpu-
nerea proiectului în realitate, pro-
blemele fiind legate de bani, buge-
tul nefiind asigurat, dar şi de afi-
lierea clubului la FRF, for c are
agrează înscrierea Ştiinţei, dar sub
tutela CS Universitatea Craiova,
clubul lui Pavel Badea şi Corneliu
Andrei Stroe.

Pe site-ul oficial au apărut date
privind structura clubului şi
programul echipei
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