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- Oricât şi-ar spăla Popescu
banii, tot murdari sunt.
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Excelenţa înseamnă inimă şi pasi-
une, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, în-
ţelepciune şi tenacitate. Înseamnă res-
pect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine pro-
misiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884. www.domeniulcoroanei.ro

Se cţia de  Urologie a Spitalului Clinic Jude-
ţe an de Urgenţă a fost dotată, ieri, cu un lapa-
roscop de  ult imă generaţie.  Echipamentul me-
dical es te  nou-nouţ, foarte  scump – a costat
80.000 de euro, iar banii au fost alocaţi de Con-
siliul Judeţean Dolj – şi va fi pus în funcţiune în
următoarele două săptămâni, după ce vor fi achi-
ziţionat şi tot instrumentarul necesar pentru ope-
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raţii. Medicii craioveni, deprinşi cu
chirurgia deschisă, mult mai difici-
lă, spun că pacienţii care vor fi ope-
raţi la rinichi prin me toda laparo-
scopică nu vor mai avea tăieturi
foarte  mari ş i profunde pe corp şi,  ce ea ce es te
mai important, se  vor re face la numai câte va
zile după ce au ieşit din sala de ope raţie.
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Managerul
Teatrului Naional
din Craiova,
la un workshop
cu celebrul regizor
american
Robert Wilson

Se face grâu în Dolj,
dar deocamdată
n-are preţ

An bun, dacă nu de excepţie, pen-
tru producţia de grâu a Doljului. Opi-
nia aparţine directorului Camerei Agri-
cole Dolj, Aurel Stanciu, un specialist
rezonabil în materie, stăpân pe statis-
tici, care ştie ce vorbeşte. Mult n-ar
mai fi de recoltat din cele 186.000 de
hectare cultivate şi se estimează că la
sfârşitul săptămânii cea mai importan-
tă activitate agricolă a anului ar putea
fi încheiată. Cu o producţie totală de
circa 500.000 de tone de grâu, Doljul
îşi păstrează statutul de bazin cerea-
lier al ţării. Recolta este oricum sen-
sibil superioară anului trecut, graţie în
primul rând regimului de precipitaţii.



2 / cuvântul libertãþii joi, 25  iulie 2013
actualitate

$1 EURO ...........................4,4040 ............. 44040
1 lirã sterlinã..........................5,1058.......................51058

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiejoi, 25 iulie - max: 33°C - min: 18°C

METEO

soare1 dolar SUA.......................3,3284........33284
1 g AUR (preþ în lei).......143,3354.....1433354

Cursul pieþei valutare din 25 iulie 2013-anunþat de BNR
VALUTA

EDITOR:

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

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

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

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

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

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

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

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Alina Drãghici
Eveniment: Carmen Zuican

Politicã: Marin Turcitu
Economie: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

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

Ministrul Sãnãtãþii, Eugen Nicolãescu, le-a
spus managerilor de spitale sã acopere necesa-
rul de finanþare fãrã a tãia din salariile angajaþi-

lor. „În discuþiile pe care le vom avea în aceas-
tã sãptãmânã cu FMI, BM, CE vom accentua
reforma structuralã, vom pune preþ pe ceea ce

se numeºte dezvoltarea sistemului prespita-
licesc. Toþi managerii trebuie sã înþeleagã
cã acesta este drumul corect. Îi rog pe ma-
nageri sã înþeleagã cã în bugetele spitalelor
sunt resurse. Important e cum reuºesc sã
le dirijeze acolo unde este nevoie ºi unde
pot fi utilizate într-un mod mai eficient”, a
declarat ministrul Nicolãescu la videocon-
ferinþa organizatã marþi cu reprezentanþii
caselor de sãnãtate, ai direcþiilor de sãnãta-
te publicã, managerii spitalelor publice ºi
prefecþii din toatã þara, potrivit unui comu-
nicat de presã al Ministerului Sãnãtãþii. Aces-
ta le-a solicitat managerilor de spitale sã
gãseascã resursele necesare pentru ca pânã
la sfârºitul anului 2013 activitatea sã se des-
fãºoare fãrã sincope majore ºi sã acopere
necesarul de finanþare. „Aveþi foarte multe

pârghii la dispoziþie, de dumneavoastrã depinde
cum le utilizaþi. Amintiþi-vã cã, dacã daþi mai
multe consultaþii în ambulatoriu ºi faceþi mai
multe internãri de zi, s-ar putea sã aveþi mai
mulþi pacienþi multumiþi, cu mai multe cazuri
rezolvate, decât pacienþi care aºteaptã la uºile
spitalelor pentru internare continuã”, a mai spus
ministrul. În ceea ce priveºte principalele pro-
iecte, conducerea Ministerului Sãnãtãþii le-a
spus managerilor de spitale cã în câteva zile va
exista o formã finalã a legii malpraxisului, care
va fi pusã din nou în dezbatere publicã. Referi-
tor la proiectul privind salarizarea personalului
medical, Eugen Nicolãescu a spus cã se inten-
þioneazã începerea proiectului, mai întâi ca pi-
lot pe câteva spitale, în primul trimestru din
2014, pentru a scoate medicul din grila bugeta-
rã, dar „trebuie sã facem echipã. Ministerul
Sãnãtãþii, singur, fãrã sprijinul dumneavoastrã,
nu are cum sã realizeze reforma în sistemul
sanitar. Vã solicit tot sprijinul în acest sens”.
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Traian Bãsescu, în vacanþã
la Neptun

Preºedintele Traian Bãsescu
a sosit, ieri dimineaþã, la vila
de protocol din staþiunea
Neptun, el anunþând, în urmã
cu aproximativ douã sãptã-
mâni, cã va merge în vacanþã
pe litoral. ªeful statului a ajuns
cu elicopterul la vila de
protocol, unde va rãmâne
pentru câteva zile de vacanþã,
susþin surse locale. În 11 iulie,
Traian Bãsescu declara cã va
merge în vacanþã la Neptun, la
vila de protocol, adãugând cã
în cursul verii ar urma sã
ajungã ºi la Covasna. Bãsescu
a petrecut pe litoral ºi miniva-
canþa de 1 Mai, precum ºi pe
cea de Rusalii.

Avertizare de caniculã
de astãzi ºi pânã duminicã

Administraþia Naþionalã de
Meteorologie (ANM) a emis ieri
o informare meteorologicã de
caniculã ºi disconfort termic,
valabilã în perioada 25 - 28
iulie la nivelul întregii þãri.
Meteorologii avertizeazã cã
vremea va fi cãlduroasã în cea
mai mare parte a þãrii, în
intervalul menþionat, iar
indicele temperaturã-umezealã
(ITU) va atinge ºi depãºi
frecvent pragul critic de 80 al
disconfortului termic în zonele
de câmpie ºi pe arii mai
restrânse în cele de deal ºi de
podiº. În Banat, Oltenia ºi
sudul Munteniei vremea va
deveni canicularã ºi se vor
înregistra temperaturi maxime
de 35 -36 de grade Celsius.

Guvernul a aprobat, în ºedinþa de
ieri, contractul de privatizare a com-
paniei CFR Marfã, au declarat agen-
þiei Mediafax surse oficiale. Con-
tractul de vânzare va fi semnat însã
doar dupã ºedinþa Consiliului Su-
prem de Apãrare a Þãrii (CSAT),
probabil în luna septembrie, iar pro-
cedura de privatizare va fi finalizatã
în termen de 60 zile, a declarat pre-
mierul Victor Ponta. Hotãrârea se
referã la aprobarea elementelor prin-
cipale ale contractului care urmeazã
sã fie încheiat între Ministerul Trans-
porturilor ºi GFR pentru transferul
a 51% din capitalul CFR Marfã.
GFR, parte a grupului Grampet, con-
trolat de omul de afaceri Gruia Stoi-
ca, a fost declarat la 20 iunie câºti-
gãtor în procesul de privatizare a
CFR Marfã, oferind un preþ de 202
milioane euro ºi asumându-ºi inves-
tiþii de 900 milioane lei, plus 1,5 mi-
lioane euro investiþii de mediu. Îna-
inte de ºedinþa Executivului, premie-
rul a comentat unele declaraþii ale pre-
ºedintelui Traian Bãsescu, subliniind
cã dacã acesta are informaþii cã ar

Guvernul a aprobat contractul
de privatizare a CFR Marfã, dar

semnarea lui va avea loc în septembrie Proiectul de hotãrâre privind
reorganizarea ºi funcþionarea
Agenþiei Naþionale de Administra-
re Fiscalã (ANAF) a fost adoptat
în ºedinþa de ieri a Guvernului,
ocazie cu care au fost aprobate
ºi cele opt sedii ale direcþiilor Fi-
nanþelor Publice Regionale ºi ale
direcþiilor Antifraudã, a precizat
premierul Victor Ponta în cadrul
unei declaraþii susþinute la Pala-
tul Victoria. „Principiul (n.r. –
dupã care au fost stabilite sedii-
le) a fost acela cã Administraþia
Fiscalã Regionalã
sã fie în cel mai
mare oraº, care
are cel mai mare
numãr de contri-
buabili, ºi sper sã
nu greºesc, cred
cã este vorba de-
spre Cluj, Braºov,
Timiºoara, Craio-
va, Iaºi, Ploieºti,
Bucureºti, iar Di-
recþiile Antifraudã
- în acele oraºe
care au activitãþi
specifice frontie-

S-a  ap roba t  î n f i i n þa rea  cen t re l o r
r e g i o n a l e  A N A F

Guvernul nu va concedia „zeci
de mii” de oameni prin restruc-
turarea aparatului administrativ
central, ci va desfiinþa 60.000 de
posturi vacante ºi va restructu-
ra circa 2.800 de posturi din mi-
nistere ºi Secretariatul General
al Guvernului, a subliniat ieri pre-
mierul Victor Ponta. „Am vãzut
cã «zeci de mii de oameni» dãm
afarã astãzi. Nu dãm afarã zeci
de mii de oameni, desfiinþãm cele
60.000 de posturi vacante, care
însemnau în general mai multe
posturi de conducere. Nu ne
atingem nici mãcar de posturile

vacante din sãnãtate ºi educaþie,
însã în acest fel trecem la regu-
la «unu la unu». Dacã vor pleca
pânã la finalul anului cei 2.800
din aparatul central, din toate
ministerele, Secretariatul Gene-
ral al Guvernului, cred cã e un
lucru bun sau, cel puþin, pentru
un politician de dreapta e un lu-
cru bun. Noi, cei de stânga, nu
suntem foarte fericiþi cã mai re-
structurãm aparatul public”, a
afirmat Ponta ieri, la începutul
ºedinþei de Guvern. Cabinetul
Ponta a discutat ieri mai multe
hotãrâri privind organizarea ºi

funcþionarea mai multor institu-
þii, printre acestea figurând mi-
nisterele Dezvoltãrii, Finanþelor,
Economiei, Societãþii Informaþi-
onale ºi Sãnãtãþii, precum ºi In-
spectoratul de Stat în Construc-
þii, Autoritatea Naþionalã de Re-
glementare pentru Serviciile Co-
munitare de Utilitãþi Publice,
Agenþia Naþionalã a Funcþionari-
lor Publici, Agenþia Naþionalã pen-
tru Locuinþe, Comisia Naþionalã
de Prognozã sau autoritãþi din do-
meniul muncii, familiei, protec-
þiei sociale ºi persoanelor vârst-
nice. În urmã cu o lunã, Guver-

nul a decis, prin ordonanþã de
urgenþã, cã vor fi disponibilizaþi
angajaþi din zece ministere prin
eliminarea a aproape 3.000 de
posturi ocupate, echivalentul a
4% din numãrul de angajaþi, vor
fi desfiinþate posturile vacante
din administraþia centralã ºi lo-
calã, nu ºi de la cabinetul demni-
tarilor, ºi va fi redus numãrul
funcþiilor de conducere la 12%.
Scãderea numãrului funcþiilor de
conducere la maximum 12% va
fi raportatã la numãrul total al
posturilor din respectiva institu-
þie publicã centralã sau localã.

Ponta: Nu dãm afarã zeci de mii de oameni, desfiinþãm 60.000
posturi vacante ºi restructurãm 2.800 din toate ministerele

putea apãrea probleme cu privatiza-
rea CFR Marfã, nu trebuie sã lase
Executivul sã persevereze în greºealã.
„Aprobãm hotãrârea de guvern, o tri-
mitem la CSAT spre aviz, cã dacã pre-
ºedintele ºtie ceva ce noi nu ºtim, nu
trebuie sã ne lase sã greºim, trebuie
sã spunã. (...) Procedura de privati-
zare a fost tot timpul urmãritã de par-
tenerii noºtri internaþionali. Eu sper sã
se finalizeze cu bine. (...) Dacã ºtie
preºedintele ceva ce noi nu ºtim, dacã
s-a uitat prin conturile firmelor, cred
cã în CSAT, într-un cadru legal, ne
poate spune ºi, sigur, mergem mai
departe sau, dacã e ceva rãu, ce noi
nu ºtim, sunt convins cã nu ne va
lãsa sã perseverãm în greºealã”, a
remarcat premierul, ironic. Traian
Bãsescu preciza, luni, cã firma care a
câºtigat licitaþia pentru CFR Marfã nu
are banii necesari pentru a plãti suma
convenitã ºi cautã bani „pe la bãnci”,
deºi nu sunt prea multe instituþii de
credit dispuse sã finanþeze o astfel de
sumã, ºi s-a întrebat de unde va mai
avea compania bani de investiþii pen-
tru modernizarea CFR Marfã.

relor ....Constanþa, Suceava, Ora-
dea, în aºa fel încât sã avem o
repartizare uniformã în teritoriu
ºi o capacitate administrativã net
îmbunãtãþitã”, a explicat premie-
rul. Înaintea ºedinþei de Guvern,
Ponta a precizat cã restructura-
rea ANAF, inclusiv înfiinþarea Di-
recþiei Antifraudã, trebuie înche-
iatã pânã la 1 septembrie. ANAF
se reorganizeazã ca urmare a fu-
ziunii prin absorbþie ºi preluãrii
activitãþii Autoritãþii Naþionale a
Vãmilor ºi Gãrzii Financiare.
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An bun,  dacă nu de excepţie,
pentru produc ţia de grâu a Dol-
jului. Opinia aparţine directoru-
lui Camerei Agricole Dolj,  Aurel
Stanciu, un spec ialis t rezonabil
în materie, stăpân pe statistic i,
care ş tie c e vorbeşte. Mult n-ar
ma i f i de re c olta t d in c e le
186.000 de hectare c ultivate şi
se estimează c ă la sfârş itul săp-
tămânii c ea mai importantă ac-
tivitate agric olă a anului ar  pu-
tea fi încheiată. Cu o producţie
totală de c irca 500.000 de tone
de grâu, Doljul îş i păstrează sta-
tutul de bazin c erealier al ţării.
Recolta este oricum sensibil su-
perioară anului trecut, graţie în
primul rând regimului de prec i-
pitaţii.  Chiar dacă între marile
exploatări agric ole şi produc ă-
torii individuali, deţinători de

MIRCEA CANŢĂR

Se face grâu în Dolj,
dar deocamdată n-are preţ

mici suprafeţe, diferenţele de re-
coltă sunt notabile,  pe motivul
aplicării „cum s-a putut” a teh-
nologiei specifice, ducându-se
până la două tone la hectar, grâu
s-a făcut. Ves tea bună este însă
atenuată de vestea îndoielnic ă,
c hiar  îngrijorătoare,  conform
căreia grâul n-are deoc amdată
preţ. Fiindc ă acesta,  la grâul de
panificaţie, a ajuns  sub 600 de
lei tona,  c el mai scăzut nivel ra-
portat la ultimii trei ani,  după
cum atestă statistica ofic ială a
MADR. En-gross-iştii c onsa-
craţi,  deţinători de spaţii de de-
pozitare,  oferă la preluare pre-
ţuri derizorii, c are alungă orice
nădejde legată de obţinerea unor
venituri consistente din valori-
f ic area grâului.  Lucrurile s -ar
putea c omplica, dar  să nu gân-

dim negativ.  Cotaţia grâului es te
mai mică şi pe piaţa internaţio-
nală, cu aproximativ 25% faţă
de acum doi ani,  evident f iind
declinul din ultimele şase luni.
Analiş tii pieţei cerealiere mai
evoc ă un aspect de luat în sea-
mă: buna prod uc ţie de grâu
anunţată de Cons iliul Internaţi-
onal pentru Cereale, es timată la
655 de milioane de tone. Rus ia
– c u 54 de milioane de tone,
Uc raina – c u 20 de milioane de
tone, Franţa – c u 36 de milioa-
ne de tone vor conta pe piaţa in-
ternaţională,  deşi preţul es te fă-
cut de cotaţiile burs iere interna-
ţionale. Remi Haquin, vicepreşe-
dinte al Asoc iaţiei Generale a Pro-
ducătorilor  de Grâu ş i preşedin-
te al cons iliului specializat „în
cereale” din Franţa,  susţine că

după cinci ani „blocul” de la Ma-
rea Neagră, compus din Rus ia,
Ucraina şi Kazahstan, cu o bună
recoltă, poate avea o influenţă
asupra preţului mondial al grâu-
lui.  Mai clar: cotaţiile bursiere ce-
realiere din Londra ates tă că pre-
ţul grâului pentru panif icaţie este
de 200-240 euro/tonă,  deşi tranz-
acţiile se fac uneori la preţuri mult
mai mari. Ca un detaliu,  Egiptul a
importat rec ent din România
120.000 de tone de grâu, la pre-
ţul de 248 dolari/tonă. De bună
seamă că în câştig,  prematur de
estimat, vor fi fermierii care ob-
ţin randamente de peste 5 tone/
ha, nu puţini la număr, care ş i la
un preţ de 630 de lei/tonă, la care
se adaugă subvenţia de 144 euro/
ha (din care 37 de euro plăţi naţi-
onale complementare directe –

PNCD), deşi există nădejdea, con-
sideră Sorin Răducan, directorul
APIA Dolj, că aceasta ar putea fi
augmentată, adică mai mare anul
aces ta, o scot la capăt.  În general
însă,  se acceptă, inc lusiv de că-
tre Remi Haquin, că producţia de
grâu a aces tui an la nivelul conti-
nentului va f i superioară celei a
anului precedent. Dificultatea ori-
cărei prognoze pe piaţa de cerea-
le derivă din faptul că ţările blo-
cului de la Marea Neagră anunţă
cifre extrem de diferite de la un
an la altul. Însă dacă Rusia depă-
şeşte 56 de milioane de tone, ea
va f i în poziţia de a exporta de o
manieră relativ consecventă. Cu
alte cuvinte, destule incertitudini
încă planează. Şi în privinţa co-
merţului cu cereale, dependent de
foarte mulţi factori.

Au fost votate concesionările pentru
Parcul de Fotovoltaice şi Centrala Termică

În ultima şedinţă a Consiliului Local Calafat s-au votat
mai multe proiecte extrem de importante pentru viitorul
oraşului.  Consiliul local a aprobat concesionarea a 10 ha
de teren pentru realizarea unui parc de panouri fotovoltai-
ce, a unui complex pentru producerea biocombustibililor
solizi şi a unei centrale termice pentru S.C.VECTOR LIFE
ENERGY S.R.L., S.C.GREEN PARC CALAFAT S.R.L.,
S.C.CRIBO ENERGY CALAFAT S.R.L. , S.C.PHM
ENERGY CALAFAT S.R.L. Aceste proiecte nu numai că
vor rezolva problema căldurii, dar vor crea în primul rând
noi locuri de muncă, generând venituri importante la bu-
getul local. Proiectele au fost votate în unanimitate, iar
acum se aşteaptă ca noul investitor să înceapă derularea
acestora în scurt timp.

CRISTIAN RUDĂREANU

Calea ferată de pe noul pod peste Dunăre, între Ca-
lafat şi Vidin, rugineşte, pentru că nici un tren nu a
trecut pe aici în primele 40 de zile de după inaugurarea
sa, la 14 iunie, scria, ieri, cotidianul sofiot „Trud”, citat
de Agerpres. Potrivit unor
angajaţi din sectorul fero-
viar, motivul este că sunt
înc ă probleme cu actele
pentru infrastructură. Nu
este adevărat – a declarat
pentru „Trud” directorul-
adjunct al Companiei de in-
frastructură feroviară de la
Sofia –, calea ferată şi po-
dul au toate actele în regu-
lă, problema este însă că
transportatorii ocolesc noul
pod.

Imediat după inaugura-
re, o companie privată şi-
a manifestat interesul pen-
tru transportul feroviar de mărfuri peste pod, dar până
la urmă aceasta a renunţat. Abia recent, Compania
Feroviară Bulgară (BJK), aflată în proprietatea Gru-
pului Feroviar Român (GFR), a omului de afaceri
Gruia Stoica, şi-a manifestat interesul. Se aşteaptă însă

Nici un tren nu a traversat podul
Calafat-Vidin după inaugurare

ca primul tren al BJK să traverseze podul abia în sep-
tembrie şi asta dacă între timp firma nu se va răz-
gândi, scrie ziarul.

Problema cea mai serioasă este că, după ce trec
din Bulgaria în România,
locomotivele electrice de-
vin inutile în condiţiile în
care tronsonul între Cala-
fat şi Craiova nu este elec-
trificat. Prin urmare, trans-
portatorii sunt nevoiţi să
schimbe locomotivele cu
unele cu trac ţiune diesel,
ceea ce scumpeşte servi-
ciile. În plus, România ar
prefera ca trenurile dinspre
Bulgaria spre Europa de Vest
să folosească podul de la
Giurgiu-Ruse, şi nu pe cel
de la Calafat-Vidin, pentru
că astfel parcurg mai mulţi

kilometri pe teritoriul ei şi plătesc taxe mai mari. În
cazul transportului feroviar nu sunt percepute taxe spe-
ciale pentru trecerea podului Calafat-Vidin, se plătesc
taxele normale pentru folosirea infrastructurii ferovia-
re a celor două ţări, precizează ziarul.
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Premiul a fost înmânat în numele
comunitãþii academice din Universi-
tatea Naþionalã de Apãrare „Carol
I” de cãtre rectorul universitãþii,
general-locotenet profesor universi-
tar doctor Teodor Frunzeti, ºi repre-
zintã o recunoaºtere explicitã a
valorii profesionale, academice ºi a
meritelor deosebite în dezvoltarea
conceptualã a domeniului studiilor de
securitate, se precizeazã într-un
comunicat de presã al SRI.

În discursul sãu de Laudatio,
rectorul Universitãþii a scos în
evidenþã activitatea ºtiinþificã a

Universitatea Naþionalã de Apãrare „Carol I” a confe-
rit recent directorului Serviciului Român de Informaþii,
ambasador George Cristian Maior, “Premiul de excelen-
þã în domeniul studiilor de securitate”.

„Premiul de excelenþã în domeniul
studiilor de securitate”, decernat

ambasadorului George Cristian Maior Academia Naþiona-
lã de Informaþii „Mihai
Viteazul” va organiza,
în luna octombrie a.c.,
Conferinþa internaþio-
nalã „INTELLIGEN-
CE IN THE KNOW-
LEDGE SOCIETY”,
manifestare ce se
adreseazã deopotrivã
practicienilor, profeso-
rilor ºi cercetãtorilor in-
teresaþi de problemati-
ca studiilor de securi-
tate ºi intelligence.

Societatea secolului
XXI se confruntã cu
un numãr fãrã prece-
dent de provocãri la
adresa securitãþii naþi-
onale ºi internaþionale.
În istoria omenirii, cu-
noaºterea a fost întot-
deauna tratatã ca o
resursã-cheie pentru
putere ºi succes în
mediul economic ºi po-
litic. Dinamica curen-
tã a mediului de secu-
ritate adaugã vitezã ºi
complexitatea proce-
sului de management
al cunoaºterii, în ceea
ce priveºte crearea ºi
învãþare, aducând ast-
fel premisele pentru
noi paradigme în toate domeniile de dez-
voltare umanã.

„Studiile de Informaþii ºi Securitate nu
fac excepþie. Noi credem ca existã o ne-
voie de a dezvolta ºi aprofunda un cadru
trans-disciplinare de dezbateri ºi schimb
între cercetãtori ºi practicieni. Prin urma-

Confer inþa Internaþ ionalã „INTELLIGENCE
IN THE KNOWLEDGE SOCIETY”

ambasadorului Maior ºi a remarcat
faptul cã “aceasta constituie un
reper al viziunii strategice, care
umple golul existent în planul
culturii de securitate prin tratarea
unor teme de stringentã actualita-
te. În acest context, domnia sa se
înscrie în galeria autorilor re-
cenþi, creatori ai unei noi gândiri
în direcþia  problemelor concrete
de strategie militarã ºi geopoliti-
cã, reuºind sã plaseze România pe
harta contribuþiilor pe linia stu-
diilor de securitate”.

Cu aceastã ocazie directorul SRI,
George Cristian
Maior, ºi-a expri-
mat mulþumirea ºi
aprecierea deose-
bitã cãtre comuni-
tatea academicã a
Universitãþii Naþio-
nale de Apãrare
„Carol I” ºi a
subliniat importanþa
dezvoltãrii cunoaº-
terii strategice,
precum ºi faptul cã
prin acþiunile sale a
acþionat ºi va
acþiona pentru
susþinerea intere-
selor strategice ale
României în plan
extern.

re, conferinþa noastrã anualã se va con-
centra pe teme cum ar fi politicile de se-
curitate ºi de informaþii, practici, inovare,
formare etc. Vor avea loc sesiuni temati-
ce, mese rotunde, ateliere, colocvii”, se
precizeazã într-un comunicat de presã
postat pe site-ul oficial al SRI.

Reprezentanþii Serviciului Român
de Informaþii au prezentat legislaþia
specificã în domeniul protecþiei
infrastructurilor critice ºi combaterii
criminalitãþii informatice, Strategia de
Securitate Ciberneticã a României ºi
Planul de acþiune la nivel naþional
privind implementarea Sistemului
Naþional de Securitate Ciberneticã (a
cãrui coordonare tehnicã este asigu-
ratã de SRI), capabilitãþile de reacþie
instituþionalã în raport cu acþiuni
circumscrise criminalitãþii cibernetice,
mãsuri de prevenire a incidentelor din
aceastã categorie – parte din acestea
accesibile ºi în secþiunile dedicate din

paginile web www.sri.ro ºi -
www.cert-ro.eu.

Misiunea SRI este aceea de a preveni
ºi combate agresiunile în mediul virtual

Dezvoltarea tehnologicã fãrã
precedent ºi formarea unor comuni-
tãþi virtuale într-un spaþiu cibernetic
fãrã frontiere au creat practic un nou
câmp de luptã în care trebuie acþio-
nat. În acest context, una dintre
misiunile Serviciului Român de
Informaþii este aceea de a preveni ºi
combate agresiunile în mediul virtual
la adresa infrastructurilor critice ale
statului – misiune în acord cu ame-

ninþãrile specifice începutului de
secol XXI, în care sistemele informa-
tice ºi de comunicaþii ale unui stat,

precum ºi datele gestionate de aces-
tea tind sã se dezvolte ºi sã funcþio-
neze ca spaþiu cibernetic.

Direcþia Judeþeanã de Informaþii Dolj împreunã cu Institu-
þia Prefectului Dolj au organizat, marþi, în sala video a Pre-
fecturii evenimentul cu tema  „CYBERINTELLIGENCE:
Impactul ameninþãrilor cibernetice asupra securitãþii naþio-
nale a României”, cu participarea unor reprezentanþi ai ad-
ministraþiei locale ºi judeþene ºi ai unor instituþii publice ºi
private deþinãtoare de infrastructuri critice informaþionale.

„CYBERINT„CYBERINT„CYBERINT„CYBERINT„CYBERINTELLIGENCE: ImpactulELLIGENCE: ImpactulELLIGENCE: ImpactulELLIGENCE: ImpactulELLIGENCE: Impactul
ameninþãrilor cibernetice asupraameninþãrilor cibernetice asupraameninþãrilor cibernetice asupraameninþãrilor cibernetice asupraameninþãrilor cibernetice asupra
securitãþii  naþionale a României”securitãþii  naþionale a României”securitãþii  naþionale a României”securitãþii  naþionale a României”securitãþii  naþionale a României”
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Consiliul Judeţean Dolj inves-
teşte, în acest an, un milion de
euro în dotarea cu aparatură mo-
dernă a principalelor secţii de la
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Craiova. Un aparat performant –
un laparosc op – a ajuns  ieri la
Secţia de Urologie, f iind prezen-
tat ca o premieră pentru un spital
din Craiova. „Am reabilitat 57 de
săli de operaţie, principalele,  iar
în faza a doua am zis ca, din banii
mulţi sau puţini pe c are îi avem,
să găsim o posibilitate ca pentru
fiec are secţie să putem să achizi-
ţionăm un aparat cu c are doctorii
cred că pot să fie mai aproape de
pacienţi ş i să rezolve o parte din
problemele lor. Cei care au insistat
şi c ei care şi-au dorit foarte mult
au fost chiar doc torii din această
secţie, care au venit la noi într-un
moment în c are nu ş tiam cum să
mai ieşim din corzi cu banii pe care
îi mai aveam.  Până la urmă a tre-

buit să găsim ac eastă soluţie şi
acum avem ac est aparat care este
un laparoscop modern, al doilea
în ţară după c el de la Spitalul
Elias . Cei care conduc  ac eas tă
secţie sunt doctori care au lucrat
în s trăinătate. Noi în investim un
milion de euro în aparatele pe care
le aducem în toate aceste secţii
şi, începând de azi-dimineaţă de
la ora 8.00, c ând a venit acest
aparat, s-a făcut un efort mare să
fie montat şi să poată să fie pre-
zentat aic i”, a spus preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, Ion
Prioteasa.
Secţia de Urologie
îşi propune, pentru viitor,
transplanturi de rinichi

Directorul spitalului, medic ul
Florin Petrescu, a precizat că au
fost analizate aproape toate sec-

Se cţia de  Urologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă a
fost dotată, ieri, cu un laparoscop de ultimă ge neraţie . Echipa-
me ntul me dical e ste nou-nouţ, foarte scump – a costat 80.000
de  euro, iar banii au fost alocaţi de Consiliul Judeţean Dolj – şi
va fi pus  în funcţiune în următoarele două săptămâni, după ce
vor fi achiziţionat ş i tot instrume ntarul nece sar pentru opera-
ţii. Medicii craiove ni,  deprinşi cu chirurgia de schisă,  mult mai
dificilă,  spun că pacienţii care vor f i operaţi la rinichi prin meto-
da laparoscopică nu vor mai avea tăie turi foarte  mari ş i profun-
de  pe corp şi, ce ea ce e ste  mai important, se  vor re face  la numai
câteva zile după ce au ieşit din sala de ope raţie.

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi MARGA BILUGEAN

ţiile şi a fost aleasă Urologia în-
trucât medicii de aic i au cerut in-
sistent un laparosc op pentru in-
tervenţiile medicale, r inichiul f i-
ind considerat un organ profund
care necesita operaţii complic a-
te. „Foarte mulţi colegi medici din
secţia de Urologie au venit pe
rând ş i au solicitat această teh-
nologie. Ei doresc  să meargă mai
departe ş i să aplic e tehnică mo-
dernă,  să fac ă investigaţii şi in-
tervenţii moderne. Ne bucurăm
c ă avem un as tfel de c olec tiv
care este dornic de afirmare şi
având toată desc hiderea din par-
tea Cons iliului Judeţean, atunci
am pornit la acest drum. A durat
şapte luni până s -a finalizat”,  a
spus direc torul spitalului.

Cu două săptămâni în urmă,
au mai fost puse în funcţiune alte
două aparate moderne: unul la
Radiologie dentară,  unde exis ta
un echipament medical care tre-

buia să fie c asat, altul la Urgen-
ţă, unde iarăşi exis ta un echipa-
ment aproape de casat.  „O să
urmeze şi alte aparate care sunt
în procedură de licitaţie, pentru
alte secţii.  Spitalul intenţionează
să dezvolte şi investigaţii privind
prelevări de ţesuturi, de organe,
poate chiar, la un moment dat, şi
transplant. Peste doi ani şi jumă-
tate să putem spune că ş i la Cra-
iova se va fac e investigaţie de
înaltă performanţă,  cum es te
transplantul. Noi ne gândim chiar
la sec ţia de Urologie, c are are un
colectiv foarte bun,  şi sperăm ca
ei să facă ac est lucru pe viitor”,
a mai spus  Florin Petresc u.
Operaţiile vor fi mult mai uşoare

Medicul Andrei Pănuş,  care a
studiat investigaţia laparosc opi-
că în Is rael, a spus  că ac est apa-

rat es te unul dintre cele mai bune
şi c ă operaţiile care se vor face
cu ajutorul lui vor f i mai uşor de
suportat de pacienţi.  „Aparatura
conţine un turn ş i o parte foarte
deşteaptă de electro-c hirurgie.
Printr-o lentilă,  ac est turn urmă-
reşte vizualizarea ţesuturilor cu
foarte mare rezoluţie, iar  unita-
tea de elec tro-c hirurgie es te
foarte,  foarte folositoare pentru
hemostază, pentru diminuarea
complicaţiilor hemoragice şi pen-
tru desfăşurarea operaţiilor într-
un timp mai sc urt.  Operaţiile la
care va fi folos it ins trumentul
sunt operaţiile pe r inichi,  în prin-
cipal,  pentru că acesta este un
organ profund.  În chirurgia des-
chisă,  pentru a ajunge la un or-
gan profund,  aveam nevoie de
incizii foarte mari la piele. Ac um
se pot realiza aceste operaţii –
de extirpare a r inichiului, dacă
es te patologic , sau de reparare a

lui – prin două-trei inc izii de 2
sau 3 c entimetri,  c u o foarte
bună vizibilitate,  cu o foarte bună
hemostază ş i cu o recuperare
exc epţională,  în două sau trei
zile, a pacientului”.

Laparoscopul tratează mai bine
bolile aflate în primele stadii

Laparoscopul va fi func ţional
în următoarele două  săptămâni,
după c e va fi procurat tot instru-
mentar auxiliar pentru operaţii.
Medicii care vor lucra cu acest
aparat fac parte din Secţia de
Urologie, aceştia perfecţionându-
se în ac est sens în ţară şi în străi-
nătate. „Am făcut c ursuri de la-
parosc opie mai mulţi medici, trei
sau patru din clinică. Sunt câţiva
colegi care deja s-au însc ris în
septembrie la un curs de laparo-
sc opie la Cluj, unde se desfăşoa-
ră şi două manifestări de acest
gen. La spitalul municipal, la cli-
nica doctorului Coman, este un
simpozion de Urologie, iar la în-
ceputul lui octombrie,  un alt s im-
pozion la Ins titutul Oncologic.
Dorinţa noastră – şi avem pro-
misiunea în aces t sens – este să

colaborăm cu profesorul Coman
de la Cluj şi cu alţi colegi de la
Spitalul Panduri din Bucureşti,
când vom face primele interven-
ţii, c a să fie toate lucrurile stan-
dardizate. Avem promisiuni şi din

partea unui doctor foarte renu-
mit de origine română din Israel,
la care am făcut un curs de per-
fecţionare anul trec ut. Ne-a pro-
mis că va partic ipa pentru câte-
va zile la intervenţie”, a mai spus
doctorul Andrei Pănuş . Ac es te
tehnici se aplică însă numai în
stadii precoc e ale bolilor de r i-
nic hi.
Investiţiile vor continua
şi la celelalte secţii

Investiţiile pe care Consiliul
Judeţean Dolj le fac e la Spitalul
judeţean nu se opresc aici.  Vic e-
preşedintele CJ Dolj,  Cris tinel
Iovan,  a declarat c ă se va înc e-
pe, din ac eastă toamnă, renova-
rea etajului 10, unde se află cele
două c linici de Pediatr ie,  dar şi a
etajului 9, unde se află Terapia
Intens ivă. „Bani nu sunt foarte
mulţi,  se fac  eforturi deosebite
pentru a găsi finanţările necesare
fie pentru a găsi 1 milion de euro
pentru aparatura medicală, care
se dă numai în ac est an,  fie pen-
tru a găsi 10 milioane de euro
pentru a construi alte trei c linici
în jurul aces tui spital.  Dar acest
aparat medical arată că promis i-
unea pe care am făcut-o în urmă
cu doi ani începe să fie transpu-
să în practic ă. Eu mă bucur pen-
tru că ac est aparat dezvoltă şi o
şc oală medicală aici, la Craiova,
şi mă buc ur să c ons tat că docto-
rii au avut încredere în cuvântul
nostru că vom dota ac eastă sec-
ţie cu aparatură modernă şi în-
cep să se pregătească astfel în-
cât, în momentul în care el va fi
funcţional şi toate probele vor fi
făcute, să se treacă de a doua zi
la operaţii. Poate că peste câţiva
ani vom vorbi,  chiar în aceas tă
sală, de primul transplant de r i-
nichi făcut la Craiova”.

Un laparoscop de ultimă generaţie a fost adus
la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova
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Locuitorii municipiului Cala-
fat cu facturile la zi sunt supã-
raþi pe faptul cã, din cauza unor
vecini care întârzie cu plata apei
curente, sunt nevoiþi sã sufere
ºi ei, asta deoarece CAO i-a de-
branºat recent. Calafetenii sus-
þin cã nu ar fi chiar corect faþã
de cei care totuºi ºi-au plãtit
datoriile, Compania de Apã în-
cãlcând astfel Legea nr. 51 din
8 martie 2006, art. 47, alin. 2,
punctual C, care spune cã „con-
stituie contravenþie în domeniul

Dupã ce serviciul public de apã a
trecut obligatoriu la Compania de
Apã Oltenia (CAO), lucrurile nu par
a merge în direcþia corectã ºi asta
din cauza costurilor care au cres-

cut semnificativ. Pentru cã existã
destui rãu-platnici, de curând mai
multe blocuri din Calafat au fost
debranºate de la serviciul public de
apã potabilã.

Paginã realizatã de CRISTIAN RUDÃREANU

serviciilor de utilitãþi publice ºi
se sancþioneazã cu amendã de la
5.000 lei la 10.000 lei urmãtoa-
rele fapte: sistarea nejustificatãa
serviciului sau refuzul de a rea-
limenta utilizatorii dupã achita-
rea la zi a debitelor restante”.

Calafetenii mai spus cã, prin
preþurile practicate, Compania
de Apã Oltenia ar fi creat ceva
îndoieli cu privire la modul în
care se face facturarea, iar a-
cum a mai venit ºi momentul
acesta cu sistarea furnizãrii de

apã. „Este incredibil ca într-un
oraº lipit de Dunãre sã nu ai apã
sau sã o plãteºti la preþ de apã
mineralã. Conform legii, dacã pe
o singurã scarã de bloc existã
un singur bun platnic, este ile-
gal sã fie debranºat respectivul
bloc. Societatea care se ocupã
cu serviciul public de apã din
Calafat trebuie sã acþioneze in-
dividual ºi nu la nivelul scãrilor
de bloc. Rãu platnicii trebuie ac-
þionaþi în instanþã, iar banii, re-
cuperaþi prin executor”, a pre-
cizat I. Popa, locuitor al muni-
cipiului Calafat.

Fãrã asociaþii nu se
poate sista apa...

Cetãþenii lãsaþi fãrã apã la ro-
binet mai spun cã, în mod nor-
mal, fãrã asociaþii Compania de
Apã Oltenia nu poate sista furni-
zarea apei ºi nu poate debranºa o
scarã sau un bloc, deoarece con-
tractele sunt individuale ºi nu cu
o asociaþia ce ar deþine în subor-
dine mai multe scãri de bloc.
„Aducem aminte Companiei de
Apã cã atunci când a preluat re-
þeaua nu erau asociaþii de loca-
tari, deci nu are de ce sã se plân-
gã, cunoºtea situaþia. În con-
tracte trebuia stipulat de la înce-
put ca aceia care nu plãtesc sã

fie executaþi”, a mai spus contri-
buabilul calafetean.

Locuitorii din Calafat de fapt
nici nu vor sã se facã vreo aso-
ciaþie ºi asta pentru cã în momen-
tul de faþã ar fi inutil, se fie plãtit
un om sã adune banii de apã.
Aceºtia au dat ca exemplul Slati-
na, unde branºarea este separatã
pentru fiecare apartament. Pri-
mãria Calafat a luat o poziþie fer-
mã faþã de aceastã atitudine, ce-
rând ca situaþia sã revinã la nor-
mal, iar calafetenii sã aibã apã.
În urma intervenþiilor fãcute la
prefectul judeþului Dolj la direc-
torul general al Companiei de Apã,
lucrurile au revenit la normal cel
puþin pentru o perioadã, pânã se
vor gãsi alte soluþii.

Compania de Apã s-a plâns cã
debitele depãºesc 30% din tota-
lul sumelor care ar trebui înca-
sate. Cei care îºi plãtesc la zi fac-
turile susþin cã s-a ajuns aici pen-
tru cã unii  s-au învãþat  ca alþii
sã plãteascã pentru ei. „Aceasta

a fost ºi una din cauzele pentru
care s-a ajuns în colaps ºi cu
Centrala Termicã: datornici cu
salarii bune, dar cu zeci sau sute
de milioane debite. Ar trebui, aºa
cum s-a procedat în alte locali-
tãþi, branºarea individualã care sã
permitã întreruperea furnizãrii de
apã abonatului rãu platnic ºi nu
întregului bloc, aºa cum este în
Slatina. Dar aceastã branºare nu
este posibilã, deoarece Compa-
nia de Apã nu a venit sã inves-
teascã, ci doar sã adune bani.
Dacã lucrurile vor continua aºa,
ni se va spune peste un an cã tot
Calafatul este rãu platnic ºi vom
avea surpriza sã rãmânem în se-
colul XXI fãrã apã, dar alipiþi ma-
rii familii a Uniunii Europene. Ne
întoarcem cu paºi repezi în anul
de graþie 1907, când unii la fel
ca noi ºi de acelaºi neam au pus
de-o rãscoalã...”, au mai spus
contribuabilii calafeteni, îngrijo-
raþi cã ar mai putea sã rãmânã
fãrã apã la robinet.

Ieri-dimineaþã a avut loc la Casa de
Culturã Calafat prima întâlnire din
cadrul unui nou proiect transfrontalier
în valoare de 200.000 de euro, care se
va derula între Calafat ºi Vidin, pe o
perioadã de 12 luni. La întâlnire au
participat Dan Vîrtopeanu – adminis-
trator public al municipiului Calafat,
Ionel Dumitrescu – preºedinte
PLIMM, Krasimir Kirilov – Camera de
Comerþ din Vidin, Nicolae Þolov –
Forumul Regional al Dunãrii, Tonica
Daceva – Primãria Vidin, Eftim
Stefanov – din cadrul Agenþiei de

Guvernele locale, atât în   România, cât ºi în Bulgaria, trec printr-un
proces de reformã în vederea integrãrii celor douã þãri în legislaþia ºi

modul de funcþionare al Uniunii Europene. Cooperarea la nivel uman ºi
inter-administrativ, în zona de frontierã Calafat – Vidin, are de realizat paºi
importanþi de ordin juridic, metodologic, lingvistic etc. Factorii de decizie

politicã, funcþionarii publici, personalul din instituþiile publice din Calafat ºi
Vidin trebuie sã realizeze o colaborare permanentã pe toate planurile.

Acum, mai mult ca oricând, deciziile luate trebuie sã fie în conformitate cu
normele europene. Inaugurarea podului Calafat-Vidin a fãcut din cele douã

localitãþi puncte de referinþã ale relaþiilor româno-bulgare.

Dezvoltare Regionalã ºi câte un
reprezentant din partea Consiliilor
Local ºi Judeþean din Vidin.

Atragerea uniformã de fonduri
Ca obiective principale amintim:

aplicarea cadrului legislativ; utilizarea
metodologiilor specifice de lucru în
funcþionalitatea consiliilor locale;
managementul Relaþiilor Internaþionale
ºi Integrarea Europeanã în mecanismele
administrative; atragerea uniformã de
fonduri; utilizarea actualã a cunoºtinþe-
lor de limbi de circulaþie internaþionalã;
conectarea sistemelor administrative

locale pentru serviciul prestat de
funcþionarii publici, bazate pe un flux
rapid de informaþii ºi o bazã comunã de
date; coordonarea a acþiunilor legate de
zona de frontierã de interferenþã. În
acest sens vor fi realizate douã ºedinþe
comune cu toþi membrii Consiliilor

Locale din Calafat ºi Vidin.
Aceste întâlnirii vor deschide calea

unei mai bune comunicãri ºi a înþelege-
rii cât mai corecte privind legislaþia
europeanã, fiind depistate modurile în
care activitatea publicã poate fi eficien-
tizatã în folosul comunitãþii locale.
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Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Examenul a durat trei ore ºi a
fost trãit cu mare emoþie de pã-
rinþi, dar mai ales de cei care sus-
þinut proba. Grilele cu subiecte de

Biologie ºi Chimie organicã sau
Fizicã au avut o sutã de întrebãri,
însã, dupã cum au spus mulþi din-
tre candidaþi, pentru cei care s-au
pregãtit cum trebuie examenul nu
avea de ce sã fie dificil.

Emoþii au fost însã pe durata în-
tregii zile. Dimineaþa pentru examen,
iar spre searã pentru rezultate, care
au stabilit clasamentul final. La orele
amiezii, circulaþia pe strada „Petru
Rareº”, acolo unde se aflã sediul
Universitãþii de Medicinã ºi Farma-
cie din Craiova, a fost paralizatã de
numãrul mare de candidaþi, dar ºi
de susþinãtori – prieteni, pãrinþi ºi

Au fost stabilite ºi noi reguli.
Astfel, spitalizarea de zi va fi or-
ganizatã distinct la nivelul unitã-
þii sanitare. Paturile de spitaliza-
re de zi sunt trecute separat într-
o evidenþã a spitalului ºi nu se
includ în numãrul total de paturi
de spitalizare continuã. Spitaliza-
rea de zi se organizeazã separat
faþã de zona de spitalizare conti-
nuã, cu acces facil la ambulato-

Spitalele cu mai puþin de 20 de paturi ar putea
face numai internãri de zi

Conform unui proiect al Ministerului Sã-
nãtãþii, spitalele care numãrã mai puþin de
20 de paturi nu vor mai putea face inter-
nãri mai mult de 12 ore pe zi. Sub acest
numãr, unitãþile sanitare vor putea oferi
doar spitalizare de zi.

riu, la farmacie, laboratoarele de
investigaþii ºi tratament, cu res-
pectarea criteriilor de organizare
spaþial-funcþionalã ºi cu asigura-
rea unei zone de aºteptare pen-
tru pacienþi ºi însoþitori.

Cadrele medicale care îºi des-
fãºoarã activitatea în unitatea de
spitalizare de zi, în funcþie de ca-
pacitate, de volumul ºi de tipul
serviciilor oferite pot fi perso-

nal distinct sau din secþiile ori
compartimentele spitalelor.

În plus faþã de saloanele spi-
talelor, vor fi organizate cabine-
te de consultaþii medicale, cabi-
nete de asistente medicale, sãli
de tratamente sau pansamente,
sãli pentru mici intervenþii, salon
ATI, oficiu alimentar, grupuri
sanitare pacienþi, grupuri sanita-
re personal, spaþii pentru materi-
ale sanitare ºi consumabile, spa-
þii depozitare lenjerie curatã/len-
jerie murdarã, spaþiu pentru de-
pozitarea temporarã a deºeurilor
periculoase, spaþiu pentru usten-
sile de curãþenie, ºi vestiare, dacã
saloanele nu sunt prevãzute cu
spaþiu cu aceastã destinaþie.

De asemenea, potrivit pro-
iectului ,  în  termen de ºase
luni de la publicarea documen-
tu lu i ,  sp i t a l e l e  ca re  au  î n

structurã spitalizare de zi tre-
buie sã îºi reorganizeze aceas-
tã structurã în conformitate
cu noile reglementãri.
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Peste 1.000 de absolvenþi de li-
ceu au concurat, ieri, pentru cele 275
de locuri la buget scoase la concurs,
în aceastã varã, de Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie (UMF) din Craio-
va la specializãrile Medicinã, Medici-
nã dentarã ºi Farmacie. Cei mai mulþi
dintre candidaþi (622) au ales Faculta-
tea de Medicinã, care a pus la dispo-

ziþie 210 locuri la buget. Ca în fieca-
re an, aceasta s-a dovedit a fi, pentru
mulþi dintre absolvenþii de liceu, prin-
cipala opþiune, alegerea fiind motiva-
tã atât prin exigenþa concursului,
cât ºi prin oportunitãþile profesio-
nale pe care le oferã o carierã de
medic. În condiþiile date, este abso-
lut explicabilã ºi concurenþa.

rude.  În aceste condiþii, maºinile ºi-
au croit drum cu dificultate prin
mulþimea aflatã cu gândul mai de-
grabã la ceea ce se întâmpla în inte-

riorul UMF Craiova.
La Medicinã ºi Medicinã Den-

tarã, testul grilã a presupus rezol-
varea a 100 de întrebãri din Biolo-
gie (Anatomia ºi fiziologia omului)
– clasa a XI-a ºi Chimie organicã
– clasele a X-a ºi a XI-a sau (la
alegere) Fizicã – clasele a IX-a, a
X-a ºi a XII-a. Pentru programul
de studiu Farmacie, testul grilã a
însumat 100 de întrebãri din Chi-
mie organicã – clasa a X-a ºi a XI-
a, respectiv Biologie (Anatomia ºi
fiziologia omului) – clasa a XI-a
sau (la alegere) Biologie (Botani-
cã) – clasele a X-a ºi a XI-a.

„Pentru cine
a învãþat
nu a fost greu”

La terminarea probei de concurs
s-a afiºat baremul de corectare,
astfel cã viitorii studenþi ºi-au pu-
tut calcula punctajul, fãcându-ºi
astfel o idee despre nota pe care o
vor obþine. „Mã pregãtesc de mai
bine de un an pentru acest examen
ºi cred cã voi obþine un punctaj
bun care sã-mi permitã sã intru la
buget. Cred cã subiectele au fost
accesibile. Pentru cine a învãþat nu
a fost greu. Îmi do-
resc mult sã devin
medic”, a mãrturisit
Cãtãlina, una din can-
didatele care ieri au
susþinut concursul la
UMF Craiova.

Conform regula-
mentului, admiterea
se face în ordinea
descrescãtoare a
punctajelor finale de
admitere obþinute de
candidaþi, în limita
numãrului de locuri
pentru care se orga-
nizeazã concurs, sta-
bilit pentru fiecare
profil, facultate, specializare,
punctajul minim de admitere fiind
jumãtate din punctajul maxim al
grilei. În caz de punctaje finale de
admitere egale cu cel al ultimului

candidat admis nu este permisã
depãºirea numãrului de locuri
aprobat de Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi repartizat de Senat.
În acest caz se va folosi drept
criteriu de departajare, în ordine,
media generalã a examenului de
bacalaureat ºi media anilor de stu-
dii din liceu.

Eventualele contestaþii cu privi-
re la rezultatul concursului de ad-
mitere se pot depune la registratu-
ra UMF Craiova, în termen de 24
de ore începând cu ora ºi data afi-

ºãrii rezultatelor concursului de
admitere. Termenul de rezolvare ºi
rãspuns este de cel mult douã zile
de la expirarea termenului de de-
punere a contestaþiilor.

Taxa la Medicinã,
5.500 de lei pe an

Cei care în aceastã sesiune sunt
admiºi la taxã vor plãti aceleaºi
sume ca ºi anul trecut. La Facul-
tatea de Medicinã, taxa este de
5.500 de lei pe an. Acelaºi tarif de
ºcolarizare este valabil ºi pentru
Facultatea de Medicinã dentarã.
Aspiranþii la o profesie din dome-
niul farmaceutic trebuie sã scoatã
din buzunar cu 500 de lei mai mult.
Cea mai micã taxã este la Faculta-

tea de Asistenþã me-
dicalã, unde un an de
ºcolarizare costã
4.000 de lei, durata
studiilor fiind, în
acest caz, numai de
patru ani.

De altfel, mâine,
încã 500 de absol-
venþi de liceu vor sus-
þine concursul de ad-
mitere, de data aceas-
ta pentru una din spe-
cializãrile Facultãþii de
Asistenþã medicalã.
Este vorba de Asis-
tenþã medicalã gene-
ralã, Balneo-fiziokine-

toterapie ºi Moaºe. Concursul va
începe la ora 10.00 ºi se va desfã-
ºura pe parcursul a douã ore, can-
didaþii având de rezolvat un test grilã
cu 50 de întrebãri.
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Peste 2.100 de persoane
interesate de iniþierea unei
afaceri au urmat, pânã în
prezent, cursuri gratuite de
formare antreprenorialã.
Training-urile s-au desfãºu-
rat, dupã metoda “face to
face”, în cele ºase centre
regionale înfiinþate în cadrul
proiectului “Dezvoltarea
inovaþiei, creativitãþii, res-
ponsabilitãþii ºi sustenabilitã-
þii antreprenoriatului strate-
gic românesc”, la Craiova,
Braºov, Cluj-Napoca, Timi-
ºoara, Constanþa ºi Iaºi.

Alþi 2.800 de viitori antre-
prenori vor beneficia de
aceastã ocazie. 14 cursuri de
pregãtire profesionalã care
acoperã întreaga arie de

formare în domeniul antre-
prenoriatului vor fi reluate,
din luna august, în varianta
online. Este vorba de cursuri
gratuite pentru: manager
proiect, manager resurse
umane, manager al sistemului
de management securitate ºi
sãnãtate în muncã, manger

de inovare, manager îmbunã-
tãþire procese, agent comer-
cial, expert evaluator de
întreprinderi, cercetãtor
economist în marketing,
contabil, asistent în  relaþii
publice ºi comunicare,
competenþe sociale ºi civice
(responsabilitatea socialã a

companiei), competenþe
antreprenoriale (leadership),
competenþe antreprenoriale
(negociere), competenþe
antreprenoriale (legislaþie
comercialã).

«Cei mai buni 7 partici-
panþi de la fiecare curs în
parte vor intra în activitatea
de mentoring ºi vor putea
participa la concursul pentru
“Cel mai inovativ, creativ,
responsabil ºi sustenabil
proiect”. Aceºtia îºi vor
prezenta, în faþa unei comisii
formate din antreprenori de

succes ai momentului în
România, ideile de afaceri.
Cel mai bun plan de busi-
ness va fi premiat cu 1.700
de euro, iar alte 49 de
iniþiative selectate vor primi
câte 550 de euro, sprijin în
vederea începerii unei
afaceri. Mai mult, pe lângã
susþinerea financiarã, toþi
câºtigãtorii vor beneficia de
consultanþã de specialitate
personalizatã (juridicã,
financiarã ºi managerialã)
pentru business-ul respec-
tiv», anunþã organizatorii.

Asociaþia Românã a Tinerilor cu Ini-
þiativã (ARTI) în parteneriat cu SIVE-
CO România ºi Pro Vobis – Centrul
Naþional de Resurse pentru Voluntariat
implementeazã, în perioada ianuarie
2011 – decembrie 2013, proiectul “Dez-
voltarea inovaþiei, creativitãþii, res-
ponsabilitãþii ºi sustenabilitãþii antre-
prenoriatului strategic românesc”,

care se desfãºoarã sub sloganul “Fii
tânãr antreprenor pentru viitor!”, co-
finanþat de Fondul Social European.
Obiectivul principal al proiectului con-
stã în dezvoltarea competenþelor mana-
geriale ºi antreprenoriale, precum ºi
promovarea culturii de business, în ve-
derea creºterii competitivitãþii ºi a ge-
nerãrii unui numãr crescut de afaceri .

Fii tânãr antreprenor pentru viitor!

Persoanele care doresc sã urmeze cursurile desfãºura-
te în mediul online, în cadrul proiectului “Dezvoltarea
inovaþiei, creativitãþii, responsabilitãþii ºi sustenabilitãþii
antreprenoriatului strategic românesc” se pot înscrie,
pânã pe 15 august, la sediile centrelor regionale de
formare antreprenorialã din Craiova, Braºov, Iaºi, Con-
stanþa, Timiºoara, Cluj-Napoca. Pentru înscriere au
nevoie de carte de identitate sau vizã de flotant (dacã
este cazul), formular de înscriere ºi înregistrare grup-
þintã (vor fi completate la sediul centrului respectiv).

Deºi este micuþã, Ionela a
atins la judo performanþe greu
de egalat. O spun profesorii
sportivi, o demonstreazã meda-
liile câºtigate pânã acum, nouã
la numãr. Toate au fost obþinu-
te într-un singur an. „Prima
medalie am primit-o la 9 ani,
când m-am apucat de judo. Am
luat bronz. De atunci, mã tot
duc la concursuri, de unde nu
plec fãrã un premiu”, mãrturi-
seºte fetiþa, în timp ce îºi aran-
jeazã cu mândrie pe piept câ-
teva dintre medaliile adunate în
ultima vreme.

Program de 12 ore zilnic
Debutul în activitatea spor-

tivã a fost  pe când se afla în
clasa a II-a. Ionela provine
dintr-o familie în care sportul a
devenit pasiune. „M-am dus cu

sora mea, Cristina, la antrena-
mente, ºi de la prima ºedinþã
m-am îndrãgosti t  de acest
sport. La mine toate surorile
suntem sportive: o sorã practi-
cã judo, cealaltã, atletism. E pa-
siune de familie”, adãugã Io-
nela, cu zâmbetul pe buze. Pã-
rinþii fetiþei spun cã, deºi cele
trei fete sunt atrase de sport,
Ionela, cea mai micã dintre ele,
le-a depãºit pe toate la numã-
rul medaliilor câºtigate. „Este
foarte ambiþioasã, nu se lasã
pânã nu reuºeºte ce îºi propu-
ne. Domnii profesori de la echi-
pa la care este înscrisã o lãudã
mereu, spun cã, dacã va conti-
nua în acest ritm, va face ca-
rierã în domeniu. Ne rugãm sã
se întâmple aºa, sã se realize-
ze”, a spus Mariana, mama
micuþei sportive.

Deºi este încã un copil, Io-
nela are un program foarte în-
cãrcat, pe care îl respectã cu
stricteþe. Dacã în vacanþa de
varã se mai elibereazã, în tim-
pul anului ºcolar începe ziua cu
studiu, la Liceul cu Program
Sportiv „Petrache Triscu”,
unde este înscrisã, apoi petre-
ce câteva ore la Centrul pen-
tru copii „Aripi de Luminã”,
unde desfãºoarã activitãþi so-
ciale ºi educaþionale, dupã care
încheie ziua cu antrenamente la
judo. În total, acumuleazã 12
ore de lucru pe zi. „La antre-
namente, lunea fac norme, mar-
þea am program pentru proce-
dee, miercurea ºi joia am me-
ciuri, iar vinerea, exerciþii la
coardã. Pe lângã toate acestea,
facem ºi alte exerciþii cum ar
fi genoflexiuni, flotãri, tracþiuni,
extensii. M-am obiºnuit cu pro-
gram plin, pentru cã am destu-
lã energie. Dacã pot sã mun-
cesc, de ce sã stau?”, întrea-
bã, retoric, Ionela.

„Este vârf de generaþie
la judo”

Este lãudatã de profesori ºi
se mândreºte cu medaliile pe
care le pãstreazã cu sfinþenie,
patru de aur, douã diplome pen-

tru premiul I, o medalie de ar-
gint ºi douã de bronz. Medalii-
le de aur le-a câºtigat în aceas-
tã varã într-o singurã lunã, la
Cupa Nordului de la Baia Mare
ºi la Campionatul Naþional
U11, de la Techirghiol. „Ionela
este o fatã de perspectivã,
foarte muncitoare. La vârsta ei,
este mare lucru sã ajungi cam-
pioanã naþionalã, mai ales cã la
Baia Mare a participat la un
concurs în care s-a luptat cu
fete dintr-o categorie de vâr-
stã mai mare. La momentul
actual, Ionela este vârf de ge-
neraþie la judo, pentru catego-
ria ei de vârstã”, a spus Mihai
Voinea, profesor la echipa LPS
Craiova, antrenorul campioanei
naþionale.

Cuvinte de laudã la adresa
Ionelei au ºi reprezentanþii Aso-
ciaþiei „Vasiliada”, unde fetiþa
ajunge zilnic, pentru a se dedi-
ca activitãþilor educaþionale ºi
sociale. „Are o determinare, o
energie ºi un suflet extraordi-
nare. Este perseverenþã, tena-
ce, ambiþioasã, preocupatã pen-
tru creºterea continuã a nive-
lului de cunoaºtere, are iniþiati-
va, este comunicativã. Are o
atitudine favorabilã pentru ac-
tivitãþile ºcolare ºi pentru acti-

vitãþile desfãºurate în cadrul
centrului, participã la concur-
suri, unde este rãsplãtitã cu di-
plome ºi medalii pentru efortul
ºi muncã asiduã. Participã cu
entuziasm ºi bucurie la activi-
tãþile de pregãtire a serbãrilor
sau a manifestãrilor cultural-
artistice. Se angajeazã în jocuri
care exerseazã relaþiile socia-
le, jocuri artistice precum de-
sen, arte plastice, muzicã, jo-
curi de miºcare, educativ-re-
creative. De asemenea, se an-
treneazã în activitãþi de confec-
þionare de obiecte decorative,
ornamente, felicitãri”, a mãrtu-
risit Renata Bãnescu, psihope-
dagog în cadrul Centrului “Aripi
de Luminã”.

Pentru Ionela, toate aceste
cuvinte de apreciere sunt încã
un motiv pentru care luptã sã
atingã noi performante. “O sã
fac tot posibilul sã nu îi deza-
mãgesc pe cei care au încrede-
re în capacitãþile mele”, spune
Ionela. ªi-a propus sã cucereas-
cã în continuare medalii de aur,
sã îºi pãstreze titlul de campioa-
nã naþionala la judo ºi, când va
creºte mare, sã devinã antre-
noare la acest sport. “Nu mã voi
lãsa pânã nu îmi voi îndeplini
acest vis”, promite Ionela.

Ionela Bãran este una dintre be-
neficiarele Asociaþiei „Vasiliada”
care ating performanþe sportive
greu de egalat. Într-un singur an,
a câºtigat nouã medalii la concur-
surile de judo. Are 10 ani ºi este
campioanã naþ ionalã  la  judo.

Profesorii sportivei o cataloghea-
zã ca „vârf de generaþie” pentru
sportul  pe  care  î l  pract icã  la
categoria ei de vârstã. Recordul
l-a atins în aceastã varã, când
într-o singurã lunã a primit patru
medalii de aur.

Are 10 ani ºi 9 medalii la judoAre 10 ani ºi 9 medalii la judoAre 10 ani ºi 9 medalii la judoAre 10 ani ºi 9 medalii la judoAre 10 ani ºi 9 medalii la judo
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Fotoclubul „Mihai Dan-Călines-
cu” organizează astăzi, ora 19.00, la
Galeriile de Artă ale Cercului Militar
Craiova, vernisajul expoziţiei absol-
venţilor Cursului de Tehnică şi Artă
Fotografică – promo-
ţia a 28-a. Din actuala
serie fac parte 16 ti-
neri, care prezintă pe
simeze pes te 180 de
lucrări monocrom şi
co lor, d in  aproape
toate genurile artei.

14 ani de cursuri,
28 de promoţii
Unii absolvenţi au

făcut din fotografie o
adevărată meserie

Din  cei pes te 600
de absolvenţi ai Cur-
su lu i de Tehnică şi
Artă Fo tografică,
mulţ i au rămas  cu

Expoziţie a absolvenţilor
Cursului de Tehnică şi Artă Fotografică

Iniţiat încă din anul 1999, odată cu înfiin-
ţarea Fotoclubului „Mihai Dan-Călinescu”,
Cursul de Tehnică şi Artă Fotografică – pri-
mul de acest gen din ţară, la data respectivă
– a introdus în tainele acestei mirifice arte a
luminii numeroşi tineri, dar nu numai. «Par-
ticipanţii la acest curs, de la elevi până la pro-

A participat la trei ediţii
ale Festivalului „Shakespeare”
de la Craiova

Născut în 1941, în Waco, Texas,
Robert Wils on lucrează de peste
patru decenii ca regizor, perfomer, co-
regraf, scenograf, ligh-designer, fiind
autorul unor spectacole de teatru şi
operă care au reinventat limbajul sce-
nic în a doua jumătate a secolului al
XX-lea. A fost influenţat de dans şi
arhitectură, de artişti de avangardă
precum George Balanchine şi Merce
Cunningham, a explorat  universul
marginalilor, a co laborat cu Pierre
Cardin, Yves-Saint Laurent, dar şi cu
Philip Glass ori David Bowie. Excep-
ţional organizator şi producător, a

Începând de astăzi până pe data de 6 au-
gust, Mircea Cornişteanu, managerul Teatru-
lui Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, se
va afla în Statele Unite ale Americii, la „The
Watermill Center”, Long Island, New York,
fondat în 1992 de regizorul şi artistul vizual
Robert Wilson. Prezenţa sa este prilejuită de
workshop-ul organizat de legendarul regizor
american în vederea viitoarei realizări a spec-

tacolului „Rinocerii”, de Eugen Ionesco, pe
scena Naţionalului craiovean. Pe durata a
cinci zile, Robert Wilson şi echipa sa vor dis-
cuta cu Mircea Cornişteanu, însoţit de Cătă-
lin Ionescu Arbore, în calitate de scenograf,
pentru a pune la punct amănuntele viitoarei
colaborări. Premiera spectacolului „Rinoce-
rii”, în regia lui Robert Wilson, este progra-
mată să aibă loc pe 4 iulie 2014.

Cu prilejul călătoriei în SUA, Mircea Cornişteanu va fi invitatul Institutu-
lui Cultural Român New York, unde mâine, 26 iulie, va conferenţia pe tema
„Caragiale şi arta spectacolului”. Realizator a 21 de spectacole din opera lui
Caragiale (teatru, proză, articole, scrisori), regizorul Mircea Cornişteanu va
expune publicului prezent la conferinţă experienţa sa personală în „interpre-
tarea” operei celui mai important dramaturg român şi va citi pagini din cre-
aţia acestuia. «Voi susţine conferinţa la propunerea doamnei directoare Doi-
na Uricariu, care, aflând că mergem la Bob Wilson, ne-a lansat – mie şi lui
Cătălin Ionescu Arbore – această invitaţie. Iar Cătălin Ionescu Arbore are ce
spune despre Caragiale şi arta spectacolului muzical, pentru că în timpul
directoratului său la Opera Naţională din Bucureşti a avut loc premiera mon-
dială a operei „O scrisoare pierdută”, pe muzica compozitorului Dan Dediu»,
a precizat Mircea Cornişteanu.

creat cu ani în urmă „The Watermill
Center”, un spaţiu de încurajare a
experimentului în artă, deschis tine-
rilor creatori din întreaga lume.

La Craiova, Robert Wilson a fost
de trei ori. Prima oară cu prilejul pre-
zentării spectacolului său „Femeia
mării”, de H. Ibsen, în cadrul ediţiei
din 2008 a Festivalului Internaţional
„Shakespeare”. A doua oară, regizo-
rul american a venit la Teatrul Naţio-
nal „Marin Sorescu” în 2010, cu oca-
zia prezentării filmului după specta-
colul său „Hamlet – Un monolog”,
realizat la Alley Theatre, în 1995, re-
gizat şi interpretat de el. A revenit în
2012, la acelaşi festival internaţional,
cu spectacolul „Sonetele lui Shake-
speare”, prezentat de „Berliner En-
semble” (Berlin).

„Curtat” timp de câţiva ani
pentru a realiza un spectacol
pe scena TNC

«După mai bine de trei ani de dis-
cuţii şi de insistenţe pentru a realiza
un spectacol la Craiova, am stabilit
nişte relaţii destul de bune cu dom-
nul Robert Wilson. Dar fiindcă pro-
gramul lu i este extrem de încărcat,
abia anul trecut a fost de acord să
pună în scenă un spectacol aici, iar
propunerea domniei sale a fost pie-
sa „Rinocerii”, de Eugen Ionesco.
Iniţial, s-a discutat de realizarea pre-
mierei la sfârşitul acestui an, dar era
imposibil, pentru că bugetul nostru
nu permitea. În cele din urmă am op-
tat pentru varianta ca spectacolul să
fie făcut în 2014, cu o primă perioadă
de repetiţii în ianuarie şi o alta în iu-
nie-iulie, premiera fiind stabilită deja
pentru 4 iulie 2014», a explicat Mir-
cea Cornişteanu, managerul TNC.

Mai ieftin să meargă el în SUA
decât să vină aici
întreg staff-ul american!

Robert Wilson ob işnuieşte însă,
în  cazu l tutu ror s pectacolelo r pe
care le montează în lume, să orga-
nizeze un works hop cu câteva luni
înainte de a se apuca propriu-zis
de lucru. La întâlniri participă „to ţi
factorii de care depinde realizarea
viitorului spectacol – reprezentan-
ţ ii teatru lu i la  care u rmează s ă
monteze şi s taff-u l lu i, care de ob i-
cei es te fo rmat din 13 persoane,
asis ten ţ i de regie, s cenografie,
cos tume, muzică, scenă, tehnic
etc.”, spune managerul Naţiona-
lului craiovean. Prin  u rmare, cu
to ţii ar fi trebuit să vină, în  aceas-
tă vară, la un workshop  în  Craio-
va, „dar asta depăşea cu mult  po-
sibilităţile  financiare ale teatrului
nost ru”, declară Cornişteanu.

Aş a că manageru l TNC a ales
să se dep las eze el în SUA pen tru  a
discuta amănuntele realizării viito-
ru lu i spectacol. Îl îns oţeşte sce-
nografu l Cătălin Iones cu Arbore,
fost  directo r al Operei Naţionale
din Bucureş ti, care, «din  interes
pen tru  modul în  care lucrează
acest  mare artist, şi-a exprimat  dis-
ponibilitatea să facă asistenţă de
s cenografie pen t ru  spectaco lu l
„Rinocerii”» . Mircea Corn işteanu
duce cu sine o mapă ce con ţine
în regis trări ale s pectaco lelor tea-
trulu i, dar ş i două DVD-uri special
realizate, în care regizoru lui Robert
Wils on îi es te prezentată întreaga
trupă de actori craioveană, cu  fo-
tografii şi fragmente v ideo  din pie-
sele în  care joacă.

***
Workshopul d in  SUA va dura

cinci zile  – d in 30 iulie până pe 3
august  –, urmând ca până la 15 sep-
tembrie a.c., conform contractului
încheiat între cele două părţi, Tea-
trul Naţional d in Craiova s ă pri-
mească în treaga documentaţie teh-
nică ş i artist ică priv ind punerea în
scenă a spectacolului „Rinocerii”.
Probab il în luna noiembrie, Robert
Wilson  va veni la Craiova pent ru
a-i cunoaşte personal pe acto ri ş i a
organiza un casting. „Sper ca lu-
crurile să meargă aş a cum ne-am
dorit şi să îl avem pentru  prima dată
în România pe cel mai mare artist
de teat ru contemporan d in întrea-
ga lume, cum e considerat Robert
Wils on”, a mai spus manageru l
TNC, Mircea Corniş teanu.

fesori universitari, au constatat că fotografia
nu se reduce doar la o simplă „apăsare pe
buton”, aşa cum se spune, ci este rezultanta
unui lung şir de acumulări, de căutări şi de
insuccese (uneori), dar şi de mult aşteptatele
fotografii adevărate. Şi chiar dacă unii au con-
statat că au, încă de la început, o uşurinţă

inexplicabilă în a realiza imagini deosebite,
iar altora le-a trebuit ceva timp să ajungă la
ele, toţi ştim că cele mai bune fotografii sunt
cele pe care nu le-am făcut încă!», spune, mai
în glumă, mai în serios, col. (r.) Mircea An-
ghel – A.FIAP, preşe dintele Fotoclubului
„Mihai Dan-Călinescu”.

acest hobby, alţii au  devenit  pas i-
onaţi de site-u rile de fotografie, unii
cochetează cu imaginea doar pe net,
iar alţ ii au făcut din fotografie o
adevărată meserie. Se poate spune

că la aproape 20 de tineri acest curs
le-a s ch imbat viaţa: ei au urmat,
apo i, instituţii de învăţământ supe-
rior cu profil fo to în ţară şi în ves-
tu l Europei.

«Este remarcab il că
fotografia, dintr-o „ce-
nuşăreasă” a artelo r, a
devenit una dintre cele
mai importante ramuri
ale artelor vizuale, deşi
unora li se cam strepe-
zesc dinţii când trebu-
ie s ă recunoască acest
adevăr, mulţi negând
că fotografia es te o
artă. Alţii nu pot recu-
noaşte n ici acum că
pentru a realiza o foto-
grafie bună nu ai nevo-
ie de studii superioare
de p rofil. Ci de talent,
documentare multidis-
ciplinară şi multă, mul-

tă muncă», mai spune profesorul
Mircea Anghel.

O expoziţie „foarte variată
ca stiluri, cromatică şi genuri

ale artei”
Actuala serie de absolvenţi nu-

mără 16 tineri… şi nu numai: Simona
Gabriela Anghel, Laurenţiu Nicuşor
Burci, Rucsandra Silvia Călin, Sorin
Nicolae Ivan, Alexandra Ana-Maria
Miculescu, Ioana Miu, Andreea Mi-
haela Neaţă, Florina Nechiţă, Florin
Alexandru Negreanu, Andra Panait-
Ivănescu, Alexandru Mădălin Sîn-
tion, Iulia Cristina Simion, Ion Alin
Tatu, Gabriel Cătălin Tănasie, Alexan-
dra Ştefania Ţiulescu şi Maria Alexia
Udrişte. Ei aduc pe simeze 186 de lu-
crări monocrom şi color, din aproape
toate genurile artei.

„Evenimentul se constituie într-o
expoziţie de autori, foarte variată ca

stiluri, cromatică şi genuri ale artei,
fiecare abordând divers e teme, în
varii maniere şi expresii. Este o reuşi-
tă atât pentru ei, cât şi pentru şcoala
de fo tografie craioveană şi pentru
iubitorii de fotografie din Craiova, pe
care îi invităm în număr cât mai mare
la acest frumos eveniment estival. Le
doresc acestor tineri ce intră azi în
lumea fotografiei să aibă inspiraţie,
succes, tenacitate şi noroc! Muzele
artelor să fie cu ei şi să le călăuzeas-
că paşii! Adaug tradiţionala urare a
fotografilor: lumină bună!”, a adău-
gat preşedintele Fotoclubului „Mi-
hai Dan-Călinescu”.

 „The Watermill Center”
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Pentru prima datã la Paris, dupã
alegerea sa în fruntea opoziþiei si-
riene, Ahmad Jarba, urma sã fie pri-
mit ieri de preºedintele Francois
Hollande, pentru a solicita Franþei
livrarea de arme rebelilor, cu o zi
înainte de intense raiduri aeriene.
„Evident, vom cere Franþei o susþi-
nere politicã totalã, o susþinere di-
plomaticã, un ajutor umanitar de
urgenþã ºi un ajutor militar ºi de altã
naturã”, a declarat Ahmad Jarba jur-
naliºtilor dupã o audiere cu uºile
închise în faþa unei comisii a Adu-

nãrii Naþionale. „Noi lucrãm cu prie-
tenii noºtri europeni ºi americani,
pentru a ni se acorda un ajutor teh-
nic, medical ºi umanitar ºi noi spe-
rãm, de asemenea, sã fim ajutaþi cu
arme ºi muniþie”, a adãugat gene-
ralul Selim Idriss, ºeful Armatei Si-
riene Libere, potrivit cãruia rebelii
care se luptã cu regimul preºedin-
telui Bashar al-Assad „n-au arme
suficiente”. Sosit marþi la Paris,
Ahmad Jarba este însoþit de doi
dintre cei trei vicepreºedinþi ai Coa-
liþiei, Suheir Atassi ºi Mohammed

Faruk Tayfur. Ieri dupã-amiazã, ei
trebuiau sã fie primiþi la Palatul Ely-
see de cãtre preºedintele Hollan-
de. În timp ce þãrile occidentale se
tem cã armele ar putea cãdea în
mâinile grupurilor Al-Qaeda, Ah-
mad Jarba încearcã sã convingã de
alte lucruri: Coaliþia, care integrea-
zã elemente laice ºi personalitãþi in-
dependente, este o structurã pe
care se poate pune bazã. Niciodatã
opoziþia n-a fost atât de unitã ca
acum, susþine Jarba. Dupã Paris, el
va merge la ONU, vineri, pentru a
se întâlni cu membri ai Consiliului
de Securitate, dar generalul Selim
Idriss nu va face aceastã deplasa-
re. Marþi, în ajunul unei întâlniri
prevãzute între experþi ONU, pri-
vind utilizarea de arme chimice în
conflictul sirian,  ºi reprezentanþi
ai guvernului sirian, un oficial ONU
a declarat cã existã o informare pri-
vind 13 presupuse atacuri chimice.
ªeful comisiei de anchetã ONU, Ake
Sellstrom, ºi responsabilul Naþiu-
nilor Unite pentru dezarmare, An-
gela Kane, urma sã înceapã ieri dis-
cuþiile, la Damasc, cu guvernul lui
Bashar al-Assad, solicitând acce-
sul la siturile unde asemenea ata-
curi chimice se crede cã au avut loc.

Pe teren, elicoptere ºi avioane de
luptã siriene au efectuat, marþi, nu-
meroase raiduri deasupra diferite-
lor regiuni ale þãrii, în timp ce la sol
luptele dintre rebeli ºi soldaþi con-
tinuau, potrivit Observatorului Si-
rian pentru Drepturile Omului
(OSDH). În nordul þãrii, luptãtorii
kurzi au avansat, urmãrind grupuri
jihadiste din mai multe localitãþi,
apropiate de oraºul majoritar kurd
Kobany. Lupte au avut loc, de ase-
menea, în mai multe oraºe mixte din
provincia Raqa, la graniþa cu Tur-
cia. În est, în provincia Hassake,
cu populaþie kurdã, luptele dintre
kurzi ºi membrii Frontului Jihadist
Al Nosra sau Statul Islamic din Irak
ºi Levant, un grup apropiat Al-Qa-
eda, au continuat pentru a ºaptea
zi consecutiv. La Washington, se-
cretarul de stat american John Ker-
ry, care sãptãmâna trecutã a vizitat
tabãra de refugiaþi sirieni de la Za-
atari, din nordul Iordaniei, unde trã-
iesc circa 115.000 de persoane, a
promis marþi discuþii „în profunzi-
me”, pentru a încerca sã rezolve
problema ajutorului umanitar în Si-
ria, în deschiderea unei reuniuni a
Departamentului de Stat cu repre-
zentanþii ONU.

La Paris, ºeful opoziþiei sirieneLa Paris, ºeful opoziþiei sirieneLa Paris, ºeful opoziþiei sirieneLa Paris, ºeful opoziþiei sirieneLa Paris, ºeful opoziþiei siriene
solicitã un plus de susþineresolicitã un plus de susþineresolicitã un plus de susþineresolicitã un plus de susþineresolicitã un plus de susþinere

Edward Snowden, ex-consultant
al Agenþiei Naþionale americane de
Securitate (NSA), a obþinut ieri do-
cumentele care îi permit sã pãrãseas-
cã zona de tranzit a aeroportului
ªeremetievo din moscova, unde se
afla blocat din data de 23 iunie, a
declarat un oficial al aeroportului.
„Americanul se pregãteºte sã iese.
(...) Documentul care îi permite sã
pãrãseascã zona de tranzit i-a fost
remis de avocatul sãu (rus), Anatoli
Kutcerena”, a indicat o sursã apro-
piatã dosarului cãtre agenþia Inter-
fax. O altã sursã a precizat agenþiei
cã fugarul american ar putea pãrãsi
aeroportul chiar în orele urmãtoare.
Cãutat de SUA pentru spionaj,
Snowden a depus o cerere de azil

E d w a r d  S n o w d e n ,  l i b e r
s ã  p ã r ã s e a s c ã  a e r o p o r t u l

d i n  M o s c o v a
În spitalele de stat din Grecia

mai funcþionau ieri doar secþiile
de urgenþã, ca urmare a grevei
convocate în aceastã zi de
sindicatele din sectorul medical
în semn de protest faþã de
concedierile impuse de troicã
(FMI, Comisia Europeanã ºi
Banca Centralã Europeanã) în
schimbul salvãrii financiare a
þãrii, informa ieri agenþia EFE. Cei
aproximativ 2.500 de angajaþi din
sectorul medical de stat fac parte
din cei 25.000 de funcþionari
publici care vor fi plasaþi în aºa-
numita schemã de rezervã a
muncii, în baza cãreia vor încasa
75 % din salariul lor timp de 8
luni, perioadã în care se va

Spitalele greceºt i ,  în  grevã
împotr iva concedier i lor

masive din sectorul  medical
temporar în Rusia sãptãmâna trecu-
tã, aflându-se în imposibilitatea de
a ajunge într-una din þãrile din Ame-
rica Latinã care ºi-au exprimat dis-
ponibilitatea de a-i acorda azil. El
urma sã-l întâlneascã în dupã-amiaza
zilei de ieri pe avocatul sãu, Anatoli
Kutcerena, care precizase luni cã pro-
cedura pentru un azil temporar ar
putea dura pânã la trei luni. SUA au
afirmat cã-l vor împiedica pe Snow-
den sã ajungã în America Latinã,
unde trei þãri, Vanezuela, Nicaragua
ºi Bolivia, au rãspuns pozitiv la ce-
rea sa de azil. A fost reiteratã cererea
de extrãdare a informaticianului, in-
culpat pentru spionaj în þara sa, din
cauza dezvãluirilor privind programul
de spionaj internaþional PRISM.

evalua poziþionarea lor pe alte
posturi sau concedierea definiti-
vã. Ministrul Sãnãtãþii, Adonis
Georgiadis, a cerut suspendarea
grevei ºi a promis cã nici un
angajat din spitalele publice nu
va fi concediat, ci pur ºi simplu
„repoziþionat”, ºi cã nu se va
închide nici un spital. Totuºi,
sindicatele au denunþat „desfiin-
þarea sãnãtãþii publice” ºi nu au
încredere cã angajaþii trecuþi pe
respectiva schemã de rezervã nu
vor fi concediaþi. Deocamdatã,
Ministerul Sãnãtãþii a anunþat
transformarea a ºase spitale din
Atena în centre de sãnãtate, care
este un nivel inferior în cadrul
organigramei medicale.

Nici un parlamentar bulgar nu s-a prezentat la
muncã ieri dimineaþã, dupã ce cu o zi înainte pro-
testele din capitala Sofia au degenerat în violenþe.
Potrivit presei locale, preºedintele Parlamentului,
Mihail Mikov, le-a cerut colegilor lui sã nu meargã
la serviciu pânã ce tensiunile nu se vor calma, rela-
teazã site-ul Novinite.com. Tensiunile au crescut
marþi dupã-amiazã, în timp ce parlamentarii discu-
tau o actualizare controversatã a bugetului, care
prevede creºterea deficitului cu aproximativ 500
de miliarde de leva ºi creºterea limitei de împrumut
cu un miliard de leva. Revizuirea bugetului a fost
discutatã în cadrul unei ºedinþe ad-hoc care a în-
ceput la ora 17.00, iar ora neobiºnuit de târzie le-a
permis manifestanþilor, aproximativ 2.000 la numãr,
potrivit unui jurnalist AFP, sã blocheze uºile clãdi-
rii Parlamentului. Mii de persoane au scandat „Ma-
fia” ºi „Demisia”, refuzând sã lase trei miniºtri ºi
numeroºi parlamentari sã pãrãseascã clãdirea Par-
lamentului. Mulþi jurnaliºti au rãmas, de aseme-
nea, blocaþi în clãdire.  Mitingul a degenerat în

violenþe în jurul orei 22.00, când un autocar ce trans-
porta miniºtrii de Finanþe, al Muncii ºi al Econo-
miei, precum ºi mai mulþi parlamentari, a încercat
sã pãrãseascã Parlamentul sub escortã. Protesta-
tarii au forþat autocarul sã se retragã. În jurul orei
02.00, manifestanþii au consolidat blocada cu
coºuri de gunoi, semne stradale ºi bucãþi de
pavaj, interzicându-le vehiculelor sã iasã din
curtea Parlamentului. În cele din urmã, oficia-
lii au fost escortaþi afarã din clãdire ieri dimi-
neaþã, în jurul orei 05.00, potrivit presei loca-
le. Aproximativ 20 de persoane, inclusiv trei
poliþiºti, au fost rãnite marþi seara în confrun-
tãri, în faþa sediului Parlamentului bulgar, în
momentul în care poliþia a încercat sã scoatã
din clãdire mai mulþi deputaþi ºi miniºtri, po-
trivit unor surse spitaliceºti. 17 persoane, in-
clusiv 3 poliþiºti, au fost primite la douã spi-
tale din Sofia, iar mai mulþi manifestanþi au
primit îngrijiri la faþa locului, au anunþat ieri
aceste douã instituþii. Aceste confruntãti au

avut loc în a 40-a zi de manifestaþii antiguverna-
mentale, zilnice, la Sofia. Oamenii protesteazã faþã
de „oligarhia” care conduce, în opinia lor, þara ºi
reclamã, de la începutul miºcãrii de protest, demi-
sia Guvernului Oreºarski.

Activitatea Parlamentului bulgar a fost anulatã
ieri, ca urmare a violenþelor de marþi seara

Naufragiu în largul insulei
Java: Peste 100 de
persoane salvate, alte zeci
date dispãrute

Peste o sutã de persoane au fost
salvate dupã ce ambarcaþiunea lor
s-a scufundat în largul insulei
indoneziene Java, a declarat un
oficial, care a confirmat, de
asemenea, cã un copil a murit.
Ambarcaþiunea cu migranþi avea
aproximativ 170 de persoane la
bord ºi se îndrepta spre Australia
când a naufragiat în largul insulei
Java, a relatat presa localã, care a
transmis un prim bilanþ neconfirmat
de zeci de morþi sau dispãruþi.
Autoritãþile maritime australiene au
confirmat pentru AFP cã operaþiu-
nile de salvare sunt în curs ºi cã
sunt coordonate de autoritãþile
indoneziene. Presa australianã a
raportat cã ambarcaþiunea, care
transporta persoane originare din
Sri Lanka ºi Iran, s-a scufundat în
apele adânci marþi searã. La
Sydney, „Daily Telegraph”, prezent
la Java, a afirmat cã în jur de 60 de
persoane au murit sau sunt date
dispãrute. Motorul bãrcii ar fi
început sã scoatã fum ºi aceasta ar fi
luat apã la scurt timp dupã plecare.
Bãrbaþi înarmaþi au atacat
poliþia federalã în ºase
oraºe din Mexic

Bãrbaþi înarmaþi au atacat
poliþia federalã în ºase oraºe din
statul Michoacan, provocând în
total moartea a 22 de persoane, a
anunþat ieri Ministerul de Interne.
„În prezent, numãrãm doi membri ai
poliþiei federale ºi 20 de criminali
uciºi ºi 15 rãniþi”, a anunþat într-un
comunicat Comisia naþionalã de
securitate a Ministerului de Interne.
În mai, Guvernul mexican a promis
sã menþinã mii de militari în aceastã
regiune, unde activeazã carteluri de
droguri violente, pânã la reinstau-
rarea pãcii. Aproximativ 4.000 de
militari, precum ºi 1.000 de poliþiºti
federali au fost mobilizaþi în aceastã
perioadã, potrivit oficialilor,
ministrul de Interne, Miguel Angel
Osorio, declarând cã militarii vor
pleca doar atunci când condiþiile
de securitate se vor ameliora ºi
când Guvernul acestui stat va fi în
mãsurã sã facã faþã singur situaþiei.
Violenþele continuã
în Egipt: Cel puþin un mort
ºi 24 de rãniþi

Cel puþin o persoanã ºi-a
pierdut viaþa ºi alte 24 au fost
rãnite într-o explozie produsã în
faþa sediului forþelor de securitate
din oraºul Mansoura, din Delta
Nilului (departamentul Daqahli-
ya), relateazã Xinhua, citând o
sursã de securitate. Dupã cum a
informat AP, o bombã artizanalã a
fost aruncatã de persoane necu-
noscute asupra sediului forþelor
de securitate din acest oraº, în
contextul violenþelor care au
cuprins mai multe localitãþi
egiptene în urma înlãturãrii de la
putere a preºedintelui islamist
Mohamed Morsi de cãtre armatã.
„Persoana ucisã este un recrut în
poliþie, în timp ce 22 de reprezen-
tanþi ai forþelor de securitate ºi doi
civili au fost rãniþi”, a specificat
generalul de brigadã Saeed
Emara, ºeful Departamentului de
urmãrire penalã din Daqahliya.
Tragedia survine la câteva zile
dupã ce patru simpatizante ale
preºedintelui Morsi au fost
împuºcate în timpul unei manifesta-
þii la Mansour, în care s-a cerut
reinstalarea în funcþie a acestuia.
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Anunþul tãu!
S.C. MAILLER TRUCKS SRL,
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru pro-
iectul „AMENAJARE IAZ PISCI-
COL” propus a fi amplasat în co-
muna Stoeneºti, T82, P1, judeþul
Olt, titular S.C. MAILLER TRUCKS
SRL. Informaþiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la se-
diul APM Olt, din Slatina  str. I.
Moroºanu, nr. 3, judeþul Olt ºi la
sediul Primãriei din Stoeneºti, în
zilele de luni-vineri, între orele
9.00-14.00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Olt.
SC JULIANO FAST CLEAN SRL ti-
tular al proiectului „Construire
spãlãtorie auto (construcþie provi-
zorie)” anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre Agenþia, pentru
Protecþia Mediului Dolj: proiectul
nu se supune evaluãrii impactului
asupra mediului ºi nu se supune
evaluãrii adecvate, în cadrul pro-
cedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului ºi de evaluare
adecvatã pentru proiectul „Con-
struire spãlãtorie auto (conslruc-
þie provizorie)” propus a fi ampla-
sat în Municipiul Craiova, str. Sã-
rarilor, nr. 5, judeþul Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj din Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj,
în zilele de luni-joi, între orele 8.00-
16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: http/fapmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului
anunþ, pânã la data de 30.07.2013.

Anunþul tãu!
Sîrbu Andrei Costinel anunþ prin
prezenta depunerea documente-
lor tehnice la A.N. Apele  Româ-
ne pentru obþinerea avizelor de
gospodãrire a apelor pentru in-
vestiþia – ÎNFIINÞARE SERÃ LE-
GUMICOLÃ ÎN COMUNA IªALNI-
ÞA, JUDEÞUL DOLJ. Persoanele
interesate pot solicita informaþii
la telefon: 0731/838.164.

OFERTE SERVICIU
Caut o femeie se-
rioasã pânã în 45
ani pentru îngrijire
copii în Italia. Ofer
500 Euro. Telefon:
0764/637.101.
Angajez femeie
internã pentru în-
grijirea unei bã-
trâne. Telefon:
0749/780.751.

MEDITAÞII
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
ªCOALÃ de ºoferi,
categoriile A,B. Tele-
fon: 0766/ 516.737.
Economistã tin eviden-
þã contabilitate. Tele-
fon: 0751/ 239.088.
Executãm acoperi-
ºuri, subzidiri, gar-
duri, pavaje, hidroi-
zolaþii, termoizolaþii,
zidãrii, finisaje. Tele-
fon: 0744/869.870.
Servicii de vidanjare.
Telefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotogra-
fiez la preþuri avan-
tajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/
359.513.

Societate de con-
tabilitate prestea-
zã servicii de cali-
tate la preþ avanta-
jos. Telefon: 0766/
379.545.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã ul-
tracentral, bloc Dol-
jeana (45.000E). Te-
lefon: 0764/447.730.
Vând garsonierã
Brazdã, etaj 3. Tele-
fon: 0765/610.457.
Vând 2 garsoniere
etaj 1 comuna Stoi-
na, judeþul Gorj. Te-
lefon: 0730/ 600.132
Vând/schimb gar-
sonierã, Brazdã, bl.
G7, et.  3, cu aparta-
ment 2 camere + di-
ferenþa. Telefon:
0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament
complet renovat. Te-
lefon: 0724/558.703.
Vând apartament 2
camere ultracen-
tral. Telefon: 0744/
344.227.
Vând apartament 2
camere, decoman-
dat, garã, îmbunãtã-
þiri. Particular. Tele-
fon: 0722/245.594. 
Vând apartament 2
camere, Calea Bu-
cureºti. Telefon:
0722/966.159.
Vând apartament 2
camere, Valea Ro-
ºie, etaj 4. Telefon:
0734/952.717; 0351/
175.746.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, Calea
Bucureºti, zona
Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament
2 camere, etaj 2/4,
Craiova central.
Telefon: 0351/
429.144.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, cart. Rovine
zona J-uri, 47 mii
Euro negociabil. Te-
lefon: 0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3
camere, complet
renovat. Telefon:
0724/558.703.

3 semidecoman-
date, îmbunãtãþit,
Institut, bl. 4. Tele-
fon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,-
superb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 48.500 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0721/218.871.
Particular, 4 camere,
4 balcoane, ultra-
central. Telefon:
0724/804.875.
Vând apartament 4
camere zonã ultra-
centralã. Telefon:
0742/423.237.
La Filiaºi vând apar-
tament 3 camere de-
comandate ºi casã +
teren. Telefon: 0766/
577.828.

CASE
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Vând casã cu man-
sardã, la roºu, zona
Preajba. Telefon:
0744/617.404.
Vând casã la 25 km
de Craiova. Telefon:
0748/777.510.
Vând casã Malu
Mare, la stradã. Te-
lefon: 0727/159.492.
Vãnd casã cu  de-
pendinþe, livadã, vie,
în Fratoºtiþa Filiaºi. Te-
lefon: 0720/ 929.024.
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Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucã-
tãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã
termic, eventual
schimb 2 aparta-
mente, 2 camere
sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren in-
travilan în satul
Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0722/618.998.

TERENURI
170 mp, central, stra-
dal, Craiova. Telefon:
0766/ 516.737.
Vând teren intravilan
ºi extravilan. Telefon:
0766/582.831.
TEREN 2500 mp cu
livadã ºi loc de casã,
stradal în localitatea
Spineni - Balº. Tele-
fon: 0763/530.002.

Vând teren intravi-
lan Iºalniþa + moto-
sapã Telefon: 0766/
820.993.
Vând teren 412
m.p. intravilan, zona
ANL (Parc) preþ ne-
gociabil. Telefon:
0770/222.518.
Vând teren Preajba
900 mp telefon:
0723/ 253.544.
Vând teren 1300
mp Malu Mare,
ªcoala generalã,
cadastru, poziþie
excelentã 15 euro
mp. Telefon: 0725/
505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu
de Sus, la 600 me-
tri de lacul Tanchiº-
tilor. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
170.504.
Vând teren 1000 mp
zona Metro (spate),
20 euro/mp. Telefon:
0724/099.961.
Vând teren Leamna,
800 mp, preþ avanta-
jos. Telefon: 0762/
109.556.

Teren Cârcea, 1500
mp, bilateral, (str. Poº-
tei/Pelinului), utilitãþi. Te-
lefon: 0726/271.641;
0723/591.673.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil,
600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent teren
intravilan în Iºalni-
þa, 2500 mp, cu po-
sibilitate de con-
struire lângã reþea
gaze, cu dublã ieºi-
re, dechidere 34 m,
paralel cu drumul
european. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, satul
Predeºti la 16 km
de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 4300mp teren
intravilan la 10 km
de Craiova – cedez
4500mp pentru re-
novarea unei case +
anexe. Telefon:
0727/884.205.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.

Vând teren centu-
ra Nord 600 mp,
35 euro/mp, ne-
gociabil. Telefon:
0722/531.426.
Vând teren intravi-
lan Pieleºti (Peu-
geot), certificat ur-
banism, 3000 mp,
10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
VÂND TEREN
ZONA PASARE-
LA PIELEªTI DE
70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Tele-
fon: 0746/495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Te-
renurile fiind la
stradã betonatã
având toate faci-
litãþile preþ con-
venabil. Telefon.
0 7 4 6 / 4 6 7 . 9 2 2 ;
0744/220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Su-
pernova, an 2002,
ITP 2014, 3.500
lei. Telefon: 0745/
541.174.

STRÃINE
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008. Te-
lefon: 0728/031.821.
Vând Mercedes
clasa S 320 diesel
din 2002, 7200
euro, Opel Vectra B
din 2001 16, benzi-
nã, GPL, 2500
euro. Telefon: 0765/
076.103.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Telefon:
0763/465.657.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri
iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fabri-
caþie 1996, aer con-
diþionat, preþ: 650
euro. Telefon: 0768/
440.441.

Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatri-
culat. Telefon: 0745/
043.152.
Vând camion Ive-
co, turbo diesel, an
fabricaþie 2008,
39.000 km, nerulat
în România, motor
3500, dublã axã,
capacitate 6,5 tone,
preþ negociabil sau
alte variante. Tele-
fon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTA-
GE, an fabricaþie
2005, preþ negocia-
bil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Opel Tigra
1400 cc, fabricaþie
1993, înmatriculat
1800 E, negocia-
bil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând grâu 10 lei ba-
niþa. Telefon: 0762/
933.364.
Vând pui Ciobãneºti
Mioritici. Telefon:
0728/896.048.
Ofertã specialã -
Vând þiglã ELPRE-
CO 500 de bucãþi.
Telefon: 0764/
637.101.
Vând 6 giurgiuvele
cu geam. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
464.043.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon:
0761/355.869.
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Vând presã de ba-
lotat, sticle plastic,
cutii de bere, putinã
50 vedre nouã sal-
câm, 2 uºi cu toc
pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3
bare cornier de 60
mm lungi de 3 m, 3
foi de tablã zincatã
2,5/1 m. Telefon:
0761/ 355.869.
Vând 15 coli þiglã
Lindab. Telefon.
0751/ 403.323.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon:
0 2 5 1 / 4 1 5 . 8 6 3 .
0765/ 027.337.
Vând pãlãrie fetru
55 nouã gri - 50 lei,
covor persan 220/
180 bine întreþinut -
70 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând combinã In-
ternaþional 541.
Tg-Jiu. Telefon:
0722/528.202.
Vând cadru meta-
lic nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
chiuvetã picior
(ciupercã) preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/ 446.918.
Vând convenabil
sau schimb cu ca-
lorifer fontã folosit,
un calorifer tablã
120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0251/ 534.303.

Vând cauciucuri
155/13 cu janþã noi,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã
20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând aparat de
ozonat apa, elimi-
nã  pesticidele din
legume ºi fructe,
precum ºi hormo-
nii ºi antibioticele
din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând cuptor cu mi-
crounde cu geam
spart 80 lei,  maºi-
nã de spãlat rufe,
pompã defectã 200
lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând un plug nr. 5
vechi, grapã de
fier. Telefon. 0251/
421.727.
Vând centralã pe
lemne. Telefon:
0769/393.372.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de
cusut Singer, mini
aragaz cu 2 butelii
(de voiaj). Telefon:
0770/334.168.
Vând bar cu terasã
ºi dependinþe, zona
Tribunalul Jude-
þean, str. Iancu Jia-
nu. Telefon: 0746/
660.001.
Vând prelatã au-
toturism, material
gros, puþin folosi-
tã. Telefon: 0762/
672.086, 0351/
467.841.
Vând loc de veci 2
persoane, cruce
de marmurã. Tele-
fon: 0251/546.666.

Vând ºifonier lemn
masiv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Te-
lefon: 0757/072.050.
Vând frigider 320
litri, combinã muzi-
calã stereo, piei de
bovinã tratate, pie-
se Dacia noi, cal-
culator instruire co-
pii, flex mare, apa-
rat sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie ara-
gaz, masã televi-
zor, covor, aragaz
voiaj cu butelie,
maºinã de cusut,
plãci muzicã po-
pularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – in-
dex, aragaz + bute-
lie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante,
covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând loc de veci Ci-
mitirul Nord. Tele-
fon: 0741/473.338.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dor-
mitor, sufragerie,
bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând chiuvetã bu-
cãtãrie din fontã
20 lei, jaluzele di-
ferite mãrimi, lus-
tre 2 ºi 3 braþe - 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Albine – Familii pu-
ternice, cu 5-6 rame
cu puiet – Podari. Te-
lefon: 0720/115.936.

Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând familii albi-
ne. Telefon: 0741/
034.955.
Vând adãpãtoare
ºi hrãnitoare mari
din plastic ºi tablã
groasã pentru pui,
curcani ºi animale
mici. Telefon: 0721/
152.832.
Vând cazan þuicã
din aramã, capaci-
tate mare ºi centri-
fugã miere. Tele-
fon: 0728/381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 4 locuri de
veci, douã pe o
parte suprapuse
ºi douã pe o par-
te. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând araci roºii,
fasole, vie 0,30-1-
2  lei/buc. Telefon:
0 2 5 1 / 4 1 5 . 8 6 3 ;
0765/027.337.
Albine – familii pu-
ternice – cu 4-5
rame cu puiet. Po-
dari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând puieþi de vi-
ºin altoiþi, fructe
mari puieþi de
pruni, 2 lei buca-
ta. Telefon: 0251/
428.437.

SENZAÞIONAL. Fi-
liaºi - se vinde restau-
rantul DIVERTIS. Te-
lefon: 0743/055.225;
0760/653.355.
Vând bicicletã
Franþa, cu cadru
genþi ionox, cau-
ciucuri noi, Cehia
schimbãtor în tor-
pedou pantã. Tele-
fon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bi-
cicletã, telefon, felia-
tor, costum Giudo
copii, cearceaf medi-
cinal. Telefon: 0785/
634.748; 0351/
461.140.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi matri-
þã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0 3 5 1 / 4 2 5 . 9 7 7 ;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe
grâu, preþ negocia-
bil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.

Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/3
ºi lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând centralã electri-
cã. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0743/462.582.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând avantajos cen-
tralã termicã pe
gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând convector pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100
scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor
20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
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Vând pat dublu 2 m
X 2 m, tãblii nou –
nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46
bãrbat – fermoar –
nasturi - tineret, ex-
cepþional. Telefon:
0725/533.042.
CUMPÃRÃRI

CASE
CUMPÃR casã,
Craiova în oraº. Te-
lefon: 0755/030.030.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc fatã  în
gazdã. Telefon:
0769/ 680.597.
Închiriez garsoni-
erã, Calea Bucu-
reºti. Telefon:
0762/047.095.
Închiriere sau co-
laborare pentru
termopane, deþin
spaþiu ºi utilaje.
Telefon: 0762/
743.502.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
decomandat, zona
Lãpuº, etajul 2, se-
mimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez garsonie-
rã. Telefon: 0785/
080.928.
Închiriez aparta-
ment. Telefon:
0741/ 252.102.
Închiriez aparta-
ment cu 3 camere,
decomandat, mo-
bilat, Randez-vous
Brazdã. Telefon:
0747/896.616.
P+E pretabil
pentru firme,
creºe, grãdiniþã
copii.  Telefon:
0 2 5 1 / 4 2 9 . 9 4 3 ;
0742/450.724.

Magazin, birou,
depozit, str. Dez-
robirii, nr. 59. Tele-
fon: 0351/437.906.
Închiriez aparta-
ment cu 2 camere
decomandat, zona
George Enescu,
strada Fãgãraº.
Telefon: 0766/
463.563.
Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la
demisol pretabil
bar, discotecã, ca-
sino, birouri. Fi-
liaºi. Telefon: 0769/
784.998.
Ofer spre închirie-
re apartament 3
camere modificat
în 4 camere, blocu-
rile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces
bilateral, pretabil
firmã. Telefon:
0744/541.452.
Închiriez apartament
2 camere, utilitãþi. Te-
lefon: 0748/105.609.

CERERI
Salariat, 50 ani, sin-
gur, nefumãtor, ne-
consumator de bãu-
turi alcoolice, caut
camerã cu chirie,
preferabil la casã,
zona Brestei. Preþ
convenabil. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Doresc aparta-
ment mobilat 2 sau
3 camere. Telefon:
0 7 4 9 / 2 8 7 . 7 0 9 ;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 came-
re, zona 1 Mai. Tele-
fon: 0765/058.600.

DIVERSE
Primãria comunei
Melineºti organizeazã
licitaþie publicã deschi-
sã în data de
2.08.2013, ora 11.00
pentru închirierea spa-
þiului de 52,80 m.p. si-
tuat în incinta Dispen-
sarului Comunal Me-
lineºti, judeþul Dolj.
Caietul de sarcini se
ridicã de la sediul Pri-
mãriei Melineºti. Ter-
menul de depunere a
ofertelor este de
2.08.2013 ora 9.00.
Ofer gratis gospodã-
rie ºi teren unei per-
soane (familii) nevo-
iaºe dar serioase sã
ºtie sã o întreþinã ºi
admnistreze. Tele-
fon: 0351/ 809.908.
Pensionar singur
caut familie pentru în-
treþinere la þarã. Te-
lefon: 0762/603.748.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Ofer unei pensiona-
re sub 70 ani adã-
post ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.

PIERDERI
Pierdut Numãr fiscal
DJ 0027018768. Se
declarã nul.
Pierdut Certificat de
Concediu Medical se-
ria CCMAF - nr.
2708515/ 31.05.2013
asigurat Ioana Savian
Ion, medic Neacºu
Ioana. Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
Consternaþi, Adri-
an, Sabin ºi Mã-
dãlina Bogdan
aduc un ultim
omagiu celui ce a
fost profesor, pia-
nist ºi compozitor
BUTNARU ION
ZAMFIR, un suflet
aparte, fiinþã no-
bilã ºi sensibilã,
cu o înaltã þinutã
moralã, exemplu
de cinste ºi co-
rectitudine, care
s-a dedicat întrea-
ga viaþã familiei ºi
celor din jur. A
plecat discret,
aºa, cum îi stãtea
în fire, cu multe
regrete ºi cu do-
rinþa de a le fi mai
bine celor din
preajmã. Inima sa
caldã ºi generoa-
sã nu a mai avut
putere sã mai
batã, obositã de
atâtea nedreptãþi,
gãsindu-ºi locul ºi

liniºtea în ceruri.
Ne-a lãsat cu su-
fletele cernite de
durere, iar de aco-
lo de unde este,
sã ºtie cã l-am iu-
bit, l-am apreciat
ºi ne vom ruga
veºnic pentru
odihna sufletului
sãu de neînlocuit!
Pioasã amintire!
Cu sufletele îndu-
rerate, cu inimile
zdrobite de dure-
re, vecinii din blo-
cul G Înfrãþirii,  ne
despãrþim  de cel
ce ne-a stat o via-
þã aproape, profe-
sorul BUTNARU
ION ZAMFIR, un
om de excepþie,
un suflet sensibil
ºi bun, care pânã
la ultima suflare
s-a gândit la bine-
le ºi liniºtea noas-
trã, a tuturor celor
ce azi îl regretãm
ºi îi simþim lipsa.
Îl vom pãstra în

inimile noastre
aºa cum era:
blând, generos,
mereu cu gândul
la cei din jur, tot
timpul lãsându-se
pe sine pentru
ceilalþi. ªi-a gãsit
liniºtea într-o
lume mai bunã,
alãturi de scumpa
sa soþie, plecatã
de curând dintre
noi. Ne vom ruga
toatã viaþa pentru
odihna ºi liniºtea
sufletelor lor de
neegalat. Regrete
eterne!
Teatrul Naiþonal
„Marin Sorescu”
din Craiova regre-
tã profund dispa-
riþia fulgerãtoare a
celui ce a fost dis-
tins coleg ºi prie-
ten apropiat al co-
lectivului, domnul
profesor ION BUT-
NARU. Dumnezeu
sã-l ierte ºi sã-l
odihneascã.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã 3-0, sãptãmâna trecutã, pe
Arena Naþionalã, Steaua n-a mai
avut nici o emoþie cu Vardar, im-
punându-se ºi în Macedonia, scor
2-1, marþi searã.

Deºi Reghecampf i-a lãsat aca-
sã pe Chiricheº ºi Tãnase, primul
uºor accidentat, iar celãlalt mena-
jat, Steaua a controlat partida chiar
ºi aºa. Nu la fel de autoritar ca în
tur, dar poate cã nici nu mai avea
de ce s-o facã.

Folosit în priemerã titular, con-
testatul italian Piovaccari (foto
dreapta) a deschis scorul în mi-
nutul 23, când a reluat din careu o
centrare excelentã a ex-vasluianu-
lui Stanciu, care în  prealabil se
distrase copios cu câþiva adversari.
Acelaºi vârf împrumutat de la
Sampdoria putea reuºi ulterior (29)
dubla, însã golkeeper-ul macedo-
nean s-a opus in extremis unei re-
luãri din foarfecã. În minutul 35,
Stanciu a fost la un pas de a-ºi în-
cununa evoluþia bunã cu o reuºitã!
S-a opus mai întâi transversala,
dupã o „scãriþã” de mare efect, iar
mai apoi un fundaº advers, care a
respins de pe linia porþii o nouã
reluare a mijlocaºului.

Au urmat câteva momente de
relax în jocul Stelei ºi s-a vãzut

Calificare mai mult decât facilã!

Steaua a fãcut „dubla” cu VSteaua a fãcut „dubla” cu VSteaua a fãcut „dubla” cu VSteaua a fãcut „dubla” cu VSteaua a fãcut „dubla” cu Vardarardarardarardarardar
Marþi

în tur

Vardar Skopje (Mac) – STEAUA   1-2 0-3
ªahtior Karagandy (Kaz) – BATE Borisov (Blr)   1-0 1-0
Sutjeska Niksici (Mun) – Sheriff Tiraspol (Mol)   0-5 1-1
Nomme Kalju (Est) – HJK Helsinki (Fin)   2-1 0-0
Daugava Daugavpils (Let) – IF Elfsborg (Sue)   0-4 1-7
Molde FK (Nor) – Sligo Rovers (Irl)   2-0 1-0
Skenderbeu Korce (Alb) – Neftci Baku (Azb)   1-0 pr. 0-0
EB / Streymur (Fer) – Dinamo Tbilisi (Geo)   1-3 1-6
Maccabi Tel Aviv (Isr) – ETO Gyor (Ung)   2-1 2-0
Dinamo Zagreb (Cro) – Fola Esch (Lux)   1-0 5-0
Celtic FC (Sco) – Cliftonville FC (Irl. N)   2-0 3-0
Zeljesnicar Sarajevo (Bos) – Viktoria Plzen (Ceh)   1-2 3-4
FH Hafnarfjardar (Isl) – FK Ekranas (Lit)   2-1 1-0
Miercuri, dupã închiderea acestei ediþii
Ludogorets Razgrad (Bul) – Slovan Bratislava (Slc)   1-2
NK Maribor (Slv) – Birkirkara FC (Mal)   0-0
Partizan Belgrad (Srb)  – Shirak FC (Arm)   1-1
Legia Varºovia (Pol) – The New Saints (TG)   3-1
Program turul III (30/31 iulie – 6/7 august)
- Dinamo Tbilisi (Geo) – STEAUA
- ªahtior Karagandy (Kaz) – Skenderbeu Korce (Alb)
- Dinamo Zagreb (Cro) – Sheriff Tiraspol (Mol)
- Nomme Kalju (Est) – Viktoria Plzen (Ceh)
- Celtic FC (Sco) – IF Elfsborg (Sue)
- Molde FK (Nor) – Legia (Pol)/The New Saints (TG)
- Ludogorets (Bul)/Slovan B. (Slc) – Partizan (Srb)/Shirak (Arm)
- APOEL Nicosia (Cip) – Maribor (Slv)/Birkirkara (Mal)
- Austria Viena (Aus) – FH Hafnarfjardar (Isl)
- FC Basel (Elv) – Maccabi Tel Aviv (Isr)
- FC Nordsjaelland (Dan) – Zenit St. Petersburg (Rus)
- FC Salzburg (Aus) – Fenerbahce Istanbul (Tur)
- PAOK Salonic (Gre) – Metalist Harkov (Ucr)
- PSV Eindhoven (Ola) – Zulte Waragem (Bel)
- Olympique Lyon (Fra) – Grasshopper Zurich (Elv)

imediat pe tabelã. Kostowski
(45+1) a egalat cu o loviturã de
cap din 6 metri, dupã ce Szukala l-
a scãpat din marcaj. Partea secun-
dã a stabilit rezultatul firesc, Bour-
ceanu (72) fructificând cu un ºut
de la marginea suprafeþei de pe-
deapsã o pasã venitã de la neobo-
situl Adi Popa.

Mai sunt încã doi paºi pânã la
grupe, urmãtorul hop urmând sã
fie Dinamo Tbilisi, echipã antre-
natã de Duºan Uhrin Jr (fost la
Timiºoara ºi CFR Cluj). Georgie-

nii au realizat ºi ei „dubla” contra
feroiezilor de la Strymur, câºti-
gând, de asemenea marþi, cu 3-1
în deplasare, dupã 6-1 în prima
manºã. Golurile celor din Tbilisi au
purtat semnãturile lui Xisco (7
pen.), Dvali (12) ºi Glishici (84).

La Skopje, Laurenþiu Reghe-
campf a utilizat urmãtorii jucãtori:
Tãtãruºanu – Georgievski, Szuka-
la, Gardoº, Latovlevici – Bourcea-
nu, Pintilii (Rãduþ 77) – Ad. Popa,
N. Stanciu, Pîrvulescu (Iancu 54)
– Piovaccari (Nikolici 46).

Pandurii urmeazã sã
dispute în acesatã searã
returul contra celor de la
Levadia Tallinn, iar Cristi
Pustai pare sã fi gãsit soluþia
remontãrii elevilor sãi dupã
remiza din tur (0-0). „Pur ºi
simplu nu ne-a intrat. Nu
ºtiu de ce, nu îmi explic.
Sunt convins cã, dacã s-ar
rejuca partida, jucãtorii nu
s-ar mai întoarce fãrã gol
marcat”, a declarat tehnicia-
nul. Dan Nistor l-a comple-
tat: „Sperãm sã dãm gol
repede, cum am fãcut ºi cu
Braºovul, în prima etapã. Sã
nu ne mai îngreunãm meciul
degeaba. Va fi spectacol”, a

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 1
20:00 – FOTBAL – Liga Euro-

pa: Pandurii – Levadia Tallin.
Digi Sport 2
0:00 – TENIS (F) – Turneul de

la Stanford (SUA).
Dolce Sport 2
18,30 – SÃRITURI ÎN APÃ –

Campionatul Mondial de Nataþie de
la Barcelona / 20:00 – ÎNOT SIN-
CRON – CM de Nataþie.

Sport.ro
16:30 – FOTBAL – Meci ami-

cal: All Stars Indonezia – Chelsea.
Eurosport
11:00, 15:00 – SÃRITURI ÎN

APÃ – CM de Nataþie: masculin
trambulinã 3 m ºi masculin trambu-
linã 3 m – semifinale / 18:30 – SÃ-
RITURI ÎN APÃ – CM de Nataþie:
sãrituri feminin 10m – finala / 20:00
– POLO – CM de Nataþie (faza gru-
pelor): Australia – Africa de Sud /
21:30 – FOTBAL (F) – Campiona-
tul European din Suedia, semifinala
2: Norvegia – Danemarca.

Sperã o altã asistenþã decât la startul Ligii I!

Pustai îi cheamã pe gorjeni la stadion: „Avem nevoie de ei
pentru a trece mai departe. Le promitem cã vor avea ce sã vadã”

Pandurii – Levadia Tallinn, astãzi,
ora 20:00, Digi 1

declarat el.
La meciul de sâmbãtã cu

FC Braºov (3-1), spectatorii
nu s-au îngrãmãdit la sta-
dion, însã Pustai sperã la altã
asistenþã împotriva estonieni-
lor: „Avem nevoie de ei
pentru a trece mai departe.
Eu ºi jucãtorii le promitem cã
vor avea ce sã vadã. Ei
trebuie doar sã ne încurajeze
într-un numãr mare”, a mai
spus Cristi Pustai.

Dacã vor trece de Levadia,
Pandurii vor da mai mult ca
sigur peste israelienii de la
Hapoel Tel Aviv, învingãtori
în prima manºã, cu 4-1 în
deplasare, în faþa bulgarilor
de la Beroe Stara Zagora.

Astra – misiune
ingratã în Cipru,
Petrolul – “la plim-
bare” prin Feroe

Tot astãzi, Astra ºi Petro-
lul (celelalte reprezentante ale
României în EL) vor încerca
la rându-le sã acceadã în

turul III. Dacã “lupii galbeni”
sunt ca ºi calificaþi dupã 3-0
cu Vikingur, în schimb,
giurgiuvenii sunt într-o
poziþie total nefavorabilã,
dupã ce au reuºit doar un 1-
1, sãptãmâna trecutã, cu
ciprioþii de la Omonia Nico-
sia. Nici una dintre partide
nu va fi la TV. Meciul din
Cipru va debuta la ora 20:00,
iar cel din Feroe o orã mai
târziu.

Echipa olandezã Vitesse
Arnhem este potenþiala
adversarã a Petrolului, în
timp ce Astra, dacã va
supravieþui infernului din
Insula Afroditei, ar urma sã
înfrunte ori pe slovacii de la
Trencin, ori pe suedezii de la
IFK Goteborg, 0-0 în prima
manºã, în Peninsula Scandi-
navã.

Europa League progra-
meazã azi nu mai puþin de
40 de jocuri. Toate rezulta-
tele, plus programul turului
trei, în numãrul de sâmbãtã
al cotidianului nostru.
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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)

Universitatea Craiova a învins ieri
dimineaţă, cu 2-0, pe Mladost
Lucani, formaţie din liga secundă

Universitatea Craiova a câştigat primul meci amical din cadrul stagiu-
lui de pregătire de la Zlatibor, contra formaţiei Mladost Lucani, care a
terminat pe locul 8 campionatul Ligii a II-a din Serbia. Golurile craiove-
nilor au fost marcate în startul celor două reprize de doi atacanţi care
s-au alăturat lotului lui Erik Lincar chiar înaintea plecării în Serbia, Mio-
drag Teodorovic şi Andrei Sin. Sârbul Teodorovic a punctat în minutul 3
cu o lovitură de cap o centrare venită din banda stângă, de la Cristian
Ganea. Alb-albaştrii îşi puteau majora avantajul în minutul 51, dar Albert
Voinea a ratat faza creată de Velcovici. Scorul final a fost stabilit de
Andrei Sin în minutul 54, după ce şutul lui Dragu a întâlnit bara. Câju a
ratat şi el o ocazie importantă în minutul 63, lobul său fiind aproape să
însemne 3-0. „Cele mai mari emoţii ni le-au dat sârbii la loviturile libere,
de care au beneficiat din abundenţă”, a declarat ofiţerul de presă al Ştiin-
ţei, Răzvan Cucui. Erik Lincar a început partida de la Zlatibor cu urmă-
torul unsprezece: Bojan Brac - Ramses Gado, Zoran Ljubinkovic, Ivo
Molnar, Ionuţ Stancu – Cristian Ganea, Florian Pârvu, Gabriel Precup -
Miodrag Teodorovici, Dragoş Dragalina, Daniel Opriţa. În repriza se-
cundă au evoluat: Mihai Gherasim (56 Ionuţ Irimia) - Marian Cârjă, Flo-
rin Pătraşcu, Bogdan Scarlat, Gabriel Velcovici - Adrian Ionescu, Ena-
che Câju, Claudiu Dragu (80 Cristian Bardu) - Adrian Sin, Răzvan Goro-
vei, Albert Voinea. Jucătorii Ştiinţei vor susţine următorul amical sâmbă-
tă, împotriva echipei de amatori din Zlatibor, pentru ca luni să întâlneas-
că echipa OFK Petrovac din Muntenegru, iar pe 1 august, înaintea reve-
nirii în ţară, un alt adversar.

După ce a renunţat la stagiul de pregătire la Băile Herculane, din cauza stării precare a terenului de antrena-
ment, AS Podari a trecut Dunărea, mutându-şi cartierul general în staţiunea Donji Milanovac, din Serbia. Echipa
lui Nicolae Ungureanu s-a cazat la hotelul Lepenski Vir şi beneficiază de condiţii bune de pregătire. AS Podari a
perfectat deja 3 amicale pentru stagiul de pregătire de la Donji Milanovac. Primul dintre ele va avea loc vineri de

la ora 19, cu RFK Majdanpek, grupare care
a terminat sezonul trecut pe locul 12 în
liga a III-a sârbă, regiunea Pomoravsko-
Timočka. Duminică, de la ora 11, este pro-
gramat jocul cu formaţia din judeţul Olt,
divizionara C CS Vişina Nouă, iar luni, de
la ora 19, se va juca meciul CS Podari –
FK Rudar Bor. Cu Podari se pregăteşte de
ieri şi atacantul Silviu Afrem, în vârstă de
27 de ani, care a mai jucat la Jiul Petro-
şani, Triumf Bârca, Minerul Motru şi Pan-
durii II Târgu Jiu. Podari va reveni acasă
chiar înaintea meciului din etapa a doua a
Cupei României Timişoreana, cu Pandurii
II Târgu Jiu.

Podari va juca 3 amicale la Donji Milanovac

Deşi trebuia analizat ieri de Co-
misia de Disciplină a FRF, dosarul
de înscriere al echipei lui Adrian
Mititelu în Liga a II-a va fi judecat
luni, amânarea survenind din cauza
lipsei procedurii regulamentare de
citare. Totuşi, în dosarul de înscriere
al echipei lui Adrian Mititelu, LPF a
emis o adresă prin care reclamă fap-
tul că are datorii de 1.053.000 lei
către LPF, provenite din 3 amenzi
aplicate lui Adrian Mititelu în 2011
de Comisia de Disciplină a LPF, pre-
cum şi 404.526 euro datorii către
jucători şi cluburi. Astfel, conform
LPF, bulgarii Emil Gargorov şi Va-
lentin Iliev au de recuperat de la
Adrian Mititelu 325.000 euro, în
baza unor decizii ale comisiilor LPF,
la care se adaugă 18.182 euro către

Alb-albaştrii,
primul succes în Serbia

Mititelu află luni
dacă este în Liga a II-a

fostul preparator fizic Gabriel Mar-
tinez, 16.666 euro către Vali Badea
şi 44.678 euro către Gloria Bistriţa
în contul transferului lui Mădălin
Ciucă. Avocatul lui Mititelu, Mircea
Moise, susţine că nu există datorii
pe care să le aibă clubul şi nu crede
că e posibil ca echipa să nu fie în-
scrisă în campionat. „Se vorbeşte
că echipa ar avea o datorie. De unde
provine, nu ştim. Decât că Adrian
Mititelu a fost sancţionat abuziv de
FRF şi LPF cu amenzi. FRF, din
totală rea credinţă şi interese, nu a
schimbat regulamentul şi a conti-
nuat să acorde amenzi reprezentan-
tului clubului. FRF a fost obligată
de TAS să anuleze acele amenzi, în
total de 300.000 de lei. Se spune
acum că echipa ar avea datorii la

FRF din 2010, numai că noi
avem un act din 2011, de la
Viorel Duru, din care reiese
că nu avem nici o datorie.-
 Clubul are de recuperat de
la FRF, LPF, Sandu şi Dra-
gomir 300 de milioane de
euro după deciziile instanţe-
lor care au dispus deja se-
chestru asigurator până la
concurenţa sumei de 50 de
milioane. Procesul se des-
făşoară. La FRF s-a prezentat şi CS
Craiova, club care nu îndeplineşte
nici un criteriu în afara celui relaţi-
onal. Noi am fost amânaţi pentru
că nu a fost citat să fie prezent şi
administratorul judiciar, deşi toate
actele erau la mine. Au ţinut să fie
şi el prezent, dar nu l-au chemat.

Nu cred, totuşi, că au curajul să nu
ne înscrie. Nu văd cine ar avea acest
curaj să semneze aşa ceva” a spus
Moise la Radio GSP

Altfel, jucătorii lui Mititelu se află,
începând de marţi seara, în canto-
nament, la Calafat, tehnicianul Nicolo
Napoli declarând că vizează pentru

acest stagiu cu precădere pregătirea
fizică. Adrian Mititelu jr. şi colegii săi
se pregătesc pe arena „Dunărea” din
oraşul de origine al lui Gică Popes-
cu, urmând a disputa şi un meci ami-
cal cu formaţia locală, Dunărea, care
a terminat campionatul trecut pe lo-
cul secund în Liga a IV-a Dolj.


