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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- De când m-am pensionat,
Popescule, umblu numai prin se-
cond hand-uri.
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Până la urmă, reforma
Politicii Agricole Comune
(PAC) a fost, după cum se
ştie, agreată. Se spune că ea
urmăreşte echitatea şi dezvol-
tarea durabilă, adică echilibra-
rea sumelor plătite între ţări,
cât şi în interiorul fiecărei
ţări. O întreagă nouă filosofie
privind menţinerea potenţia-
lului de producţie al pământu-
lui, prin instituirea unor
criterii ecologice, aşa-zisa
politică „de înverzire”, se are
în vedere, deşi generează
comentarii de tot felul. pe
bază de vârstă, greu de
acceptat.

Viorel Dolha, preşedintele
Asociaţiei Învăţătorilor din România :
„Limba română cu
elemente de cultură
naţională poate fi
predată din 1 septembrie
dacă se trece peste
vechi neînţelegeri”

Consiliul Judeţean Dolj
investeşte în sănătate
Aparatură
ultramodernă pentru
Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă

Administraţia doljeană are ambi-
ţii mari. După ce Consiliul Judeţean
Dolj a investit  considerabil în cultu-
ră, modernizând şi renovând toate
instituţiile importante de cultură, eta-
pă necesară în cursa pentru obţine-
rea titlului de „Craiova- capitală cul-
turală europeană”, conducerea ad-
ministraţiei doljene mai are un target
şi anume, sănătatea. Ion Prioteasa,
preşed intele Cons iliului Judeţean
Dolj ştie că omul are nevoie de sănă-
tate fizică şi hrană spirituală...

Tabăra Folk
de la Calafat:
asta-i muzica
ce-mi place!

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au finalizat cercetările
şi au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Ioan
Mâzgă, de 32 de ani, din Argeş. Bărbatul, încarcerat în Penitenciarul de
Maximă Siguranţă Craiova, unde ispăşeşte o pedeapsă de 10 ani primită
pentru tâlhărie, a fost trimis în judecată de această dată pentru deţinere de
droguri de risc, în speţă fenobarbital şi diazepam. Mai mult decât atât,
acesta este acuzat şi va fi judecat şi pentru denunţare calomnioasă, după

Deţinut din PMS Craiova la judecată pentru
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ce a pus pe drumuri reprezentanţii autorităţilor
statului susţinând că a omorât şi îngropat trei fe-
mei, la îndemnul lui Daniel Moisin care a şi for-
mulat plângere penală împotriva lui Mâzgă pen-
tru această minciună, că ştie unde sunt îngropa-
te alte victime ale unor omoruri, inclusiv Elodia Ghinescu. S-au făcut veri-
ficări şi săpături în zonele menţionate de inculpat, însă fără nici un rezultat.
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În învolburaþii ani nouãzeci,
atunci când, în culisele deznãdãj-
duitei lupte pentru confiscarea Pu-
terii eliberate de uciderea barbarã
a Ceauºeºtilor, spectrul european
a devenit un criteriu prin care ne-
am trezit divizaþi între români buni,
adicã proeuropeni, ºi români rãi,
recte antieuropeni. Clivajul, de de-
parte artificial ºi ficþional, funcþi-
onând în bunã mãsurã ca o gãsel-
niþã invocatã ad hoc, departe de a
fi sucombat, continuã ºi acum sã
ne divizeze, alimentând aleatoriu
spectrul uneia dintre cele mai imun-
de dezagregãri ale societãþii (ºi ale
istoriei) noastre. Cum tentaþiei
scenaritelor nu i te puteai sustra-
ge într-un moment în care conºtiin-
þele noastre ieºeau pervertite diin
deceniile în care fuseserã confis-
cate în numele unei ideologii mes-
chinizate, manipularea ºi-a intrat
în rol ºi a acþionat ca un veritabil
tãvãlug de bulversare a întregului
orizont de aºteptare.

Culmea ironiei, la palierul decla-
rativ, ambele tabere se afiºau ca pro-
europene, fãcând din bãtrânul con-

O descumpãnireO descumpãnireO descumpãnireO descumpãnireO descumpãnireCONTRA-
PUNCT
GEORGE POPESCU

Experþii din mediul privat
au început evaluarea
proiectelor POS CCE

Experþii puºi la dispoziþia Autori-
tãþii de Management a Programului
Operaþional Creºterea Competitivitã-
þii Economice (POS CCE) au început
sã evalueze proiectele ºi sã verifice ce-
rerile de rambursare depuse de bene-
ficiari, informeazã Ministerul Fondu-
rilor Europene, într-un comunicat
transmis ieri Agerpres. „Prin interme-
diul unui proiect al Ministerului Fon-
durilor Europene, am pus la dispozi-
þia Autoritãþii de Management ºi a
Organismelor Intermediare POS CCE
aproximativ 150 de experþi din mediul
privat, care vor evalua cele aproape
4.700 de proiecte depuse în trecut,
unele în urmã cu peste doi ani. De exem-
plu, pe Axa 1 POS CCE, destinatã fi-
nanþãrii IMM-urilor, sunt aproxima-
tiv 2.700 de proiecte peste care s-a aº-
ternut praful. (...) În acelaºi timp, alþi
experþi vor verifica cererile de rambur-
sare depuse de beneficiarii POS CCE”,
a declarat ministrul Eugen Teodoro-
vici, potrivit comunicatului citat.
Excesul de vitezã
este cauza accidentului
din Muntenegru

Excesul de vitezã se aflã la originea
accidentului autocarului românesc cã-
zut în prãpastie, în Muntenegru, pe 23
iunie a.c., anunþã procurorii muntene-
greni, citaþi de ziarul Vijesti. ªoferul au-
tocarului „a rulat cu 80 km/h, dublul
vitezei maxime autorizate” pe acel seg-
ment de drum, a declarat procurorul de
caz, Vojislav Grujici, conform ziarului
Vijesti. Grujici nu a oferit alte detalii de-
spre accidentul produs la Grlo, la apro-
ximativ 40 de kilometri nord de Podgo-
riþa. Autocarul românesc, în care erau
47 de persoane, a derapat pe un pod, în
zona Zdijelo, a pãtruns pe contrasens, a
rupt balustrada de protecþie a ºoselei ºi
a cãzut într-o prãpastie cu adâncimea
de aproximativ 40 de metri. Accidentul
s-a soldat cu 18 morþi ºi 29 de rãniþi.

Preºedintele Traian Bãsescu a declarat
sâmbãtã, la Sulina, cã România va avea creºtere
economicã pentru al treilea an consecutiv ºi
românii au toate motivele sã fie optimiºti, chiar
dacã mai sunt ºi criticile interne, specifice unui
popor latin. „Dacã privim la realitatea de astãzi,
indiferent ce critici vedeþi la adresa României
sau cum ne criticãm noi unii pe alþii, cã latini
suntem, România este o þarã care de doi ani are

tinent o adevãratã mitografie, resus-
citându-i atributul de eldorado cres-
cut vertiginos în deceniile de cvasi-
totalã izolare ale erei totalitare.

Puþini dintre noi, risipiþi fie ºi
clandestin în ambele pãrþi, ne-am
mai îngãduit un picur de luciditate
în demantelarea aurei de mitogra-
fie, de altminteri de o evidenþã
aproape scandaloasã: întâi, fie ºi
în baza unor elementare cunoºtin-
þe de istorie, Europa era departe
de a întruchipa cea mai bunã din-
tre lumile posibile; cu un patrimo-
niu de conflicte în care orgolii na-
þionaliste ºi noiane de litigii dos-
peau încã în dulapurile garnisite
ºi cu alte insidioase schelete, bã-
trânul continent acuza deja ºi noi
ºi nu puþine tensiuni în jocul unui
protagonism disimulat în spatele
unei retorici de faþadã.

Apoi, surclasând modelul iniþi-
al al unui proiect economic, comer-
cial ºi, cel mult, cultural-educaþio-
nal, pasul cãtre o unificare politi-
cã s-a fãcut sub pagoda unei fre-
nezii ce-a aþipit orice simþ al unor
decalaje frapante.

Ambiguitãþile, când n-au cãpã-
tat forme conflictuale deschise, n-
au fãcut decât sã alimenteze, di-
rect ori subversiv, sentimentul eu-
roscepticismului aþipit, mai mult ori
mai puþin voluntar, prin cutele
unor strategii bântuite de forma-
lism ºi de retorici îmbãlsãmate.

Aºa se face cã, sub semnul per-
vers, nici mãcar mascat, al unui de-
mers asumat sub   numele de o in-
tegrare cu douã viteze, noii intraþi,
cu România ºi Bulgaria cap de lis-
tã, s-au trezit sub un regim de nou
ºi nu mai puþin pervers „colonia-
lism”, real, oricât ne-am strãdui sã-
i negãm evidenþele.

Cel mai straniu argument în
acest context - ºi pe care conti-
nuãm sã-l ignorãm dintr-o neaten-
þie mai vinovatã decât pare – îl
constituie „tragerea de urechi” la
care suntem supuºi sistematic de
cãtre instituþii ºi lideri de la Bru-
xelles, de la Berlin ori Londra, în
circumstanþe dintre cele mai des-
cumpãnitoare.

Un singur exemplu îmi pare
simptomatic spre a demonta

aceastã practicã în care ipocrizia
îºi are locul ei suveran: sancþio-
narea unor derapaje legislative in-
duse în contul instituþiilor politi-
ce de la noi în condiþiile în care
aceleaºi derapaje, nu o datã încã
ºi mai frapante, sunt prezente ºi
active în þãrile ai cãror reprezen-
tanþi, pe post de lideri europeni,
nu obosesc sã ni le impute. În Fran-
þa, ca ºi în Germania d-nei Merkel,
declicuri legislative sunt denun-
þate constant. În Italia, în aceste
zile, în jurul condamnãrii lui Ber-
lusconi, s-a ajuns chiar la boicot
parlamentar în numele unei refor-
me a justiþiei. Cât despre Anglia, a
nu se uita cã, fãrã corpus patrimo-
nial constituþional, societatea
funcþioneazã încã pe coduri ºi con-
duite de-acum câteva veacuri.

ªi atunci? Cum ne mai putem ex-
plica frecventele amendamente pe
care Bruxelles le distribuie, într-o
cadenþã aiuritoare, mai tuturor de-
ciziilor pe care puteri legitimate de
scrutine electorale ºi le asumã la
Sofia, la Bucureºti ºi, de ce nu, la
Budapesta ori la Vilnius?

Bãsescu: Suntem latini, ne criticãm unii pe alþii,
dar avem creºtere economicã al treilea an consecutiv

creºtere economicã, de fapt anul acesta va fi al
treilea consecutiv cu creºtere economicã. Nu
foarte mare, dar a trecut printr-o perioadã foarte
grea România în 2009-2010, iar acum a ieºit din
aceastã perioadã”, a spus Bãsescu, la întâlnirea
cu tinerii români din afara graniþelor aflaþi în
tabãra de la Sulina. El a arãtat cã o mare
problemã rãmâne relansarea economicã a þãrilor
din zona euro, ca Germania ºi Franþa, economia

româneascã depinzând de exporturile în aceste
state. „Suntem optimiºti, pentru cã avem toate
motivele sã fim optimiºti, totul e sã ºtim sã
administrãm bine ºansele pe care le avem. Fie
cã vorbim de cele interne, România este o þarã
bogatã, are aur, are þiþei, are gaze naturale, are
pãduri, munþi, posibilitatea sã facã turism, fie
banii pe care îi primim din afarã, pentru propria
noastrã dezvoltare”, a spus Bãsescu.

În prima sa reacþie publicã, eurode-
putatul PSD Corin Creþu (foto) afirmã
cã unele dintre fotografiile publicate de
site-uri din þarã ºi care i-au fost furate
din contul sãu personal de e-mail nu au
nici un fel de legãturã cu ceea ce se
numeºte corespondenþa sa cu fostul se-
cretar de stat al SUA, Colin Powell. „Une-
le site-uri din þarã publicã fotografii care
- reamintesc opiniei publice - au fost
furate din contul meu personal de e-
mail printr-un act de piraterie informati-
cã. Unele din aceste fotografii nu au
nici un fel de legãturã cu ceea ce se
numeºte „corespondenþa mea cu Colin
Powell”, pur ºi simplu fãceau parte din-
tre amintirile mele personale, alãturi de
alte zeci de fotografii din acel cont, de
familie sau din activitatea mea profesio-
nalã”, precizeazã Creþu, într-o postare
fãcutã sâmbãtã pe contul sãu de Face-
book. Ea subliniazã cã este „un abuz
folosirea publicã a acestor poze, care au
fost obþinute prin violarea corespon-
denþei ºi care îmi încalcã dreptul elemen-
tar la viaþã privatã”. Organizaþia PES ac-
tivists, din cadrul PSD, declarã cã o sus-
þine pe Corina Creþu ºi condamnã „in-
cursiunea ilegalã în viaþa personalã a
acesteia”. „Organizaþia PES activists Ro-
mânia se declarã împotriva difuzãrii pu-

blice a informaþiilor legate de viaþa per-
sonalã a doamnei europarlamentar Co-
rina Creþu. Datã fiind originea acestor
informaþii, provenite dintr-o incursiune

ilegalã în mailurile private ale unor per-
soane, considerãm nedemn ºi injust di-
fuzarea informaþiilor pe canalele de me-
dia”, se afirmã într-un comunicat al or-
ganizaþiei, transmis sâmbãtã Mediafax.
De asemenea, PES activists apreciazã
cã „ aceste informaþii personale nu pot
ºtirbi reputaþia doamnei Corina Creþu ºi
rezultatele pozitive pe care aceasta le-a
avut în diferitele demnitãþi publice”. Fos-

tul secretar de stat american Colin Po-
well a fost nevoit sã ofere clarificãri de-
spre relaþia sa cu Corina Creþu, dupã ce
un hacker a postat un link spre o cores-

pondenþã prin e-mail „de naturã foarte
personalã” între cei doi pe pagina sa de
Facebook. Potrivit mai multor publica-
þii, între care „The Daily Mail”, „Huffin-
gton Post”, „New York Daily News” ºi
postului american de televiziune Fox
News, fostul general a rãspuns, joi, unor
întrebãri din partea site-ului The Smo-
king Gun.com, afirmând cã nu ºi-a înºe-
lat soþia, Alma, - cu care este cãsãtorit

de aproximativ 50 de ani - cu Creþu. În
aceste e-mailuri, Creþu îl numeºte pe
Powell (76 de ani) „dragostea vieþii mele”
ºi sugereazã cã scrie despre o poveste
de dragoste mai veche, potrivit TheS-
mokingGun.com. „Te-am iubit prea mult,
prea mulþi ani. TU ai fost cea mai mare
iubire a vieþii mele...”, i-a scris Creþu lui
Powell pe 14 noiembrie 2011, potrivit pu-
blicaþiei „New York Daily News”. Potri-
vit publicaþiei, Creþu i-a trimis ºi nume-
roase fotografii, inclusiv fotografii în care
apare în bikini ºi într-o cadã, însã afecþiu-
nea sa pentru generalul american pare cã
nu a fost niciodatã împãrtãºitã. „Nu am
crezut cã la (vârsta de) 43 (de ani) pot sã
plâng atât de mult pentru un bãrbat, ca o
adolescentã”, i-a scris ea în Ajunul Crã-
ciunului, în 2010. Creþu pãrea în conti-
nuare îndrãgostitã în 2011. „Nu spune
nimeni sã mergem în pat.Vreau doar sã te
vãd, nimic altceva”, i-a scris ea în acel an,
potrivit „New York Daily News”. „A fost
o prietenie care a devenit foarte perso-
nalã pe e-mail”, a spus Powell site-ului
TheSmokingGun.com. Acesta a decla-
rat cã a cunoscut-o pe Creþu în urmã cu
aproximativ zece ani, în timp ce era secre-
tar de stat al fostului preºedinte George
W. Bush, iar ea era purtãtor de cuvânt al
preºedintelui României Ion Iliescu.

Corina Creþu: Unele din fotografiile furate ºi publicate
nu au legãturã cu corespondenþa mea cu Powell
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Până la urmă, reforma Politicii
Agric ole Comune (PAC) a fost,
după cum se ştie, agreată. Se spu-
ne că ea urmăreşte echitatea şi
dezvoltarea durabilă, adică echili-
brarea sumelor plătite între ţări, cât
şi în interiorul fiecărei ţări. O în-
treagă nouă filosofie privind men-
ţinerea potenţialului de producţie al
pământului, prin instituirea unor
criterii ecologice, aşa-zisa politică
„de înverzire”, se are în vedere,
deşi generează comentarii de tot
felul. Oricum, lucrurile nu sunt
foarte clare, şi nici ministerul de
resort nu se osteneşte, prin com-
partimentele sale de comunicare,
să informeze producătorii agricoli.
Se are în vedere inclusiv „retrage-
rea din agricultură a bătrânilor”,
deţinători a unor mici suprafeţe, în
schimbul primirii unei compensa-

MIRCEA CANŢĂR

La mâna guvernului
ţii de 125%, fără a mai ţine pămân-
tul blocat. Complicată problemă.
Şi e cu neputinţă să nu se fi obser-
vat că introduce, pervers, în dis-
cuţie şi o formă de discriminare
pe bază de vârstă, greu de accep-
tat. Există însă şi o dezbatere, e
drept mai veche, provocată de o
plafonare a sumelor primite ca sub-
venţie de marile exploatări agrico-
le, propunere ce aparţine comisa-
rului european Dacian Cioloş. În
cadrul proiectului „Dezbatem po-
litici, creştem expertiza”, derulat
de Centrul Român de Politici Eu-
ropene, cofinanţat din Fondul So-
cial European, are loc un schimb
de opinii. Nu ştim cu ce eficienţă.
Dacă până acum, când se discuta
de plafonarea sumelor primite ca
subvenţie de către marile exploa-
tări agricole se susţinea că fondu-

rile luate acestora se returnau la
Bruxelles,  de această dată s-a fă-
cut precizarea expresă că rămân
în ţară, fiind des tinaţi dezvoltării
rurale (aşa-numitul Pilon 2). Pla-
fona rea plă ţilor  se opre a la
300.000 de euro. Numai că pro-
punerea n-a fost îmbrăţişată de
prea multe state din UE, între care
şi România, încât s-a ajuns la o
plafonare opţională. Fiecare ţară
decide. Marile exploatări agrico-
le, capabile de promovarea tehno-
logiilor spec ifice, au randamente
sporite la unitatea de suprafaţă,
implicit efic ienţă ec onomică,  dar
sunt şi beneficiarele unor subven-
ţii mari din partea UE, dar şi prin
intermediul PNDR. Care le ajută
în retehnologizare şi, de bună sea-
mă, competitivitate. Fermele mici,
după toate aparenţele, f iindc ă e

greu de crezut c ă va f i învinsă
opoziţia marilor latifundiari,  vor
rămâne marginalizate, în pofida
viabilităţii conceptului de „politici
publice”. Undeva lucrurile se în-
curc ă. Dacă avem în vedere fap-
tul că totuşi micile exploataţii agri-
cole,  de aşa-zisă subzistenţă,  prin
diversitatea profilului lor, sus ţin
ceea ce numim „aprovizionarea
populaţiei cu produse agroalimen-
tare autohtone”, exis tenţa lor pe
mai departe nu poate fi cons ide-
rată decât absolut necesară. Dacă
ne referim şi la marile exploataţii
agricole, nu trebuie să scăpăm din
vedere, între altele, aportul lor la
bugetele statului.  Şi în temeiul le-
gislaţiei actuale nu prea se mai pot
sustrage. Ceea ce Centrul Român
de Politic i Europene, cu toate bu-
nele sale intenţii, nu aduce în

prim-plan, es te nevoia fie a unei
profilări şi specializări,  în teme-
iul voc aţiei,  al tradiţiei,  a unor
judeţe din ţară, fie ins tituirea unei
„planific ări”, a unei prognoze la
nivelul fiecărui judeţ sau zone,
spre a se obţine din nou o reabi-
litare atât a unor culturi agricole
(de exemplu sfecla de zahăr),  dar
şi a unor unităţi de procesare a
materiei prime de provenienţă
agricolă,  existente nu de mult în
majoritatea oraşelor  mic i ale ţă-
rii. Nu mai aducem în discuţie,
lăsând sectorul vegetal în pac e,
sectorul zootehnic,  unde efecti-
vele de animale existente la ma-
joritatea spec iilor nu îngăduie nici
disponibilităţi pentru export, dar
nici o divers ific ată aprovizionare
locală. De locuri de muncă nu
mai vorbim.

Conform unei evaluări efec-
tuate la jumătatea anului, con-
ducerea RAT Craiova a ajuns la
concluzia că măsurile pe care le-
a impus  în ultima perioadă în-
cep să dea roade. „La sfârş itul
lunii iunie, am reuşit să ac ope-
rim pierderea din anul precedent
şi să avem un profit operaţional
de 354.000 de lei. Zic eu că e
un luc ru salutar  faptul c ă reu-
ş im să fac em un profit c hiar
dacă es te destul de mic . Chiar
dacă nu e atât de mare pe cât ni
l-am fi dorit noi, es te totuş i un
plus  c are acoperă în momentul
de faţă pierderea de anul tre-
cut”, a spus Radu Preda, adău-

RAT Craiova a reuşit să obţină un profit, ce-i drept mic, pe
primele şase luni ale acestui an. Conducerea regiei susţine că
şansele de a se menţine pe aceeaşi linie pozitivă depind de un
proces cu ANAF Bucureşti pentru neplata unor datorii la bugetul
de stat de aproape 11 milioane de lei. Dacă acest proces va fi
pierdut, RAT Craiova e bună să plătească o sumă de 23 milioane
de lei. Autorităţile locale speră să se salveze printr-o eşalonare.

gând faptul că se înc earcă să se
păstreze tendinţa pozitivă as tfel
încât la sfârşitul anului profitul
să f ie mai mare.

Datorii care vin din urmă
Directorul RAT Craiova a ară-

tat apoi că este dificil să realizezi
profit în condiţiile în care regia tre-
buie să onoreze multe plăţi. Potri-
vit acestuia, între 1aprilie – 30 iu-
nie, s-au plătit aproape 5 milioane
de lei către bugetul de stat şi asi-
gurările sociale. La această sumă,
se adaugă banii plătiţi către furni-
zorii de materiale şi servicii – încă
alte 5 milioane de lei. „Deci reu-
şim să ne plătim, în mare măsură,

datoriile care vin din urmă şi care
nu sunt deloc mici. Reuşim să ne
ţinem de acele eşalonări de plată
pe care le-am făcut cu furnizorii,
cu aproape toată lumea care a vrut
să facă eşalonări de plată cu noi,
şi să realizăm şi un plus”, a accen-
tuat directorul Radu Preda.

Proces pentru datorii
la bugetul de stat

Cea mai mare problemă pe care
o are RAT Craiova, din punc t de
vedere financ iar, este procesul cu
ANAF-ul pentru datorii neplătite
la bugetul de stat.  Potrivit lui Radu
Preda, acest proces nu avantajea-
ză deloc regia întrucât este vorba
despre achitarea unor restanţe de
aproape 11 milioane de lei. „S-ar
putea să avem neşansa să termi-
năm procesul c u ANAF-ul ,  cu
toate căile de atac. Şi când or să
vină acea datorie pe capul nostru
o să ne cam îngroape pentru că
datoria principală este de 11 mili-
oane de lei. Deja creanţa noastră
nu e la ANAF Dolj,  ci la ANAF
Buc ureş ti, ş i probabil că atunci
când o să încheie socotelile cu

noi,  datoria finală o să fie undeva
la 23 milioane de lei. În condiţiile
în care acea datorie o să vină pe
capul nostru anul ac esta, cu si-
guranţă nu se mai poate discuta
de nici un fel de profit”, a recu-
nosc ut directorul RAT Craiova.

Preda:
„Este o situaţie moştenită”
Conducerea regiei susţine că a

avut mai multe discuţii interme-
diare cu reprezentanţii ANAF Bu-
cureşti în sensul eşalonării aces-
tei datorii, sentinţa fiind imprevi-
zibil defaborabilă RAT Craiova.
„Am vrut să facem o discuţie in-
termediară cu ANAF-ul ca să ştim,
până la urmă, pe ce stăm. Avem
recurs în anulare,  sentinţa e defi-
nitivă şi irevocabilă.  Dar este vor-
ba de o situaţie moştenită, c are nu
este deci a noastră. Însă, din pă-
cate, datoriile sunt ale regiei şi tre-
buie să găsim cumva o soluţie în
acest sens”, a mai spus Radu Pre-
da. S-ar părea însă că proc esul
cu ANAF-ul are şanse să nu se
termine chiar în acest an, c i în
2014, oferind totuşi regiei pos ibi-

litatea de a scoate profit, şi asta
după mulţi ani.

Primul profit după mulţi ani
Anul trecut exerciţiul financiar

al RAT Craiova s-a încheiat pe
pierdere, iar acum doi ani tot pe
pierdere. O eşalonare cu ANAF-ul
ar fi însă extrem de favorabilă pen-
tru bugetul regiei. „De când am
venit eu la RAT, am fost de vreo
şase sau şapte ori la ANAF Bucu-
reşti şi am vorbit acolo. Singura
opţiune şi pentru stat de a-şi recu-
pera banii, şi pentru noi să nu plă-
tim, este o eşalonare. Noi avem o
eşalonare de plată cu Finanţele,
deci nu suntem la prima chestiune
de genul acesta, şi o avem până în
2015. Plătim câteva miliarde lunar
la Finanţe şi probabil o să ni se
mărească suma. Nu o să plătim
două sau trei miliarde, cât plătim
acum, ci nouă sau zece miliarde
de lei”, a recunoscut Preda, con-
cluzionând că, în felul acesta, va
trebui ca şi activitatea regiei să fie
mai intensă.

LAURA MOŢÎRLICHE

RAT Craiova, în proces
cu ANAF Bucureşti
RAT Craiova, în proces
cu ANAF Bucureşti
RAT Craiova, în proces
cu ANAF Bucureşti
RAT Craiova, în proces
cu ANAF Bucureşti
RAT Craiova, în proces
cu ANAF Bucureşti
RAT Craiova, în proces
cu ANAF Bucureşti
RAT Craiova, în proces
cu ANAF Bucureşti
RAT Craiova, în proces
cu ANAF Bucureşti
RAT Craiova, în proces
cu ANAF Bucureşti

Radu Preda



4/ cuvântul libertãþii luni, 5 august 2013
eveniment

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Ioan Mâzgã, zis “Andreea
Marin”, “Ionuþ” sau “Alex”,
de 32 de ani, din Curtea de
Argeº, încarcerat în Peniten-
ciarul de Maximã Siguranþã
Craiova în baza unei sentinþe
definitive, prin care a fost
condamnat la 10 ani de
detenþie pentru comiterea
unei infracþiuni de tâlhãrie, în
stare de recidivã, este un
puºcãriaº „cu vechime”,
dupã cum precizeazã anche-
tatorii. Bãrbatul a fost
condamnat de ºapte ori pânã
acum, pentru furt, tâlhãrie,
violare de domiciliu, profana-
re de morminte, etc., însã
pedepsele primite n-au avut
nici un efect asupra acestuia.
Mâzgã a vrut sã fie conside-
rat un nou „Râmaru”, dupã
cum se lãuda în spatele
gratiilor, aºa cã a gãsit o cale
de a mai ieºi din penitenciar.
Acesta a fãcut mai multe
sesizãri pe parcursul anului
trecut, ce s-au dovedit a fi
false, în care susþinea cã are
cunoºtinþã de cadavre umane
îngropate pe raza judeþului
Argeº, unele dintre victime
fiind ucise de el. Mai mult,
acesta a declarat ºi cã ºtie
unde ar putea fi gãsit cada-
vrul Elodiei Ghinescu.

Denunþul a intrat imediat
în atenþia autoritãþilor

Potrivit rechizitoriului
procurorilor DIICOT -
Serviciul Teritorial Craiova,
primul denuna pe care l-a
fãcut Ioan Mâzgã cãtre
conducerea PMS Craiova a
fost în 3 februarie 2012. În
declaraþia sa a susþinut cã în
primãvara anului 2006, la
îndemnul unor persoane din
municipiul Braºov, a omorât
ºi îngropat trei tinere prosti-
tuate care dezvãluiau poliþiº-
tilor informaþii despre mem-
brii grupãrii care le exploa-
tau. “Denunþul inculpatului
Ioan Mâzgã a intrat imediat
în atenþia autoritãþilor centra-
le ale Ministerului Public,
deoarece informaþia, cel
puþin la stadiul de simplã

sesizare, presupunea mãsuri
urgente pentru începerea
cercetãrilor, întrucât ºi aºa
trecuserã foarte mulþi ani. La
data de 8.02.2012 a fost
organizatã o primã deplasare
în zona Curtea de Argeº,
indicatã de inculpat, dar
ajunºi în vecinãtatea presu-
pusului loc al faptei, inculpa-
tul s-a rãzgândit, cãutând
verbal sã convingã autoritãþi-
le cã, de fapt, nu putea sã
arate cele trei cadavre,
aparþinând unor persoane
omorâte ºi îngropate de el,
deoarece, în acel loc mai
erau îngropate încã patru
cadavre, douã de bãrbat ºi
douã femei, persoane pe
care nu le omorâse el, dar se
ocupase de îngroparea lor”,
dupã cum se aratã în rechizi-
toriul procurorilor.

Fapte extrem de grave
Deplasarea nu a avut nici

un rezultat, însã, pe 10 fe-
bruarie 2012, Mâzgã a mai
formulat douã denunþuri
scrise, în care se oferea, din
nou, sã conducã echipa de
cercetare în locul unde ar fi
fost îngropatã Elodia Ghines-
cu. ºi aceste douã declaraþii
au ajuns tot pe masa procuro-
rilor DIICOT Craiova. Dat

fiind vorba despre fapte
extrem de grave, oamenii legii
nu puteau ignora aceste
sesizãri, astfel cã, pe 13
februarie, procurorii craioveni

din cadrul DIICOT, însoþiþi de
jandarmi, au ajuns din nou în
zona montanã din Argeº,
indicatã de Mâzgã. Au sãpat
degeaba, în condiii vitrege,
fãrã sã gãseascã ceva.
Mâzgã a fost apoi transferat

din PMS Craiova în arestul
IPJ Dolj, iar pentru cã se
ridicau semne de întrebare cu
privire la discernãmântul sãu,
procurorii au cerut efectuarea

unei expertize psihiatrice la
Spitalul Penitenciar Jilava. S-
a dovedit cã bãrbatul avea
discernãmânt, însã ºi o
tulburare d epersonalitate de
tip antisocial. A fost supus ºi
unei testãri cu poligraful,

rezultând cã “rãspun-
surile inculpatului Ioan
Mâzgã, la întrebãrile
relevante ale cauzei,
au produs modificãri
specifice comporta-
mentului simulat”. Cu
toate acestea inculpa-
tul a insistat cã le va
arãta cadavrele
oamenilor legii, aºa cã,
pe 30 martie 2012 s-a
organizat o nouã
deplasare, urmând
altele pe 7 aprilie, 7
mai ºi 17 august 2012,
toate fãrã rezultat.

O nouã expertizã
psihiatricã

Anchetatorii au
cerut o nouã expertizã
psihiatricã, dovedindu-

se cã inculpatul era de fapt
ºantajist ºi manipulator ºi
furniza constant informaþii
false. Numai cã a fãcut o
nouã greºealã. Încarcerat

fiind în arestul IPJ
Dolj, pe 11 ianuarie
2013 Mâzgã a înghiþit
mai multe pastile de
diazepam ºi fenobarbi-
tal pe care le adusese
cu el, ascunse în zahãr,
din penitenciar, astfel
cã ajuns în spital cu
diagnosticul “intoxica-
þie voluntarã acutã
medicamentoasã, cu
benzodiazepine, în
urma unei tentatice de
suicid”. “Ceea ce nu
cunoºtea inculpatul
Ioan Mâzgã este cã
diazepamul ºi fenobar-
bitalul sunt substane
aflate pe Tabelul Legii
nr. 143/2000, privind
prevenirea ºi combate-
rea traficului ºi consu-
mului ilicit de droguri”,
dupã cum se mai aratã

în rechizitoriul procurorilor
DIICOT. Dupã ce au strâns
toate probele necesare,
inclusiv declaraii ale medicu-
lui din penitenciar, procurorii
au stabilit cã inculpatul a
procurat ºi transportat
fenobarbital ºi diazepam în
afara cadrului legal, astfel
cã, pe 13 iunie 2013 au cerut
mandat de arestare preventi-
vã pe numele lui Mâzgã
pentru deinere de droguri.
Iniial cercetãrile fuseserã
demarate sub aspectul
comiterii infracþiunilor de
droguri de risc ºi mare risc,
însã pe 10 iulie s-a dispus
schimbarea încadrãrii juridice
a faptei în deþinere de dro-
guri de risc în vederea
consumului propriu. Ioan
Mâzgã a fost trimis în jude-
catã pentru denunþare calom-
nioasã ºi deþinere de droguri
de risc, dosarul va fi judecat
de Tribunalul Dolj, iar bãrba-
tul riscã sã petreacã mulþi
ani în spatele gratiilor pentru
ceea ce a fãcut.

Procurorii DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova au finalizat cercetãrile ºi au
dispus trimiterea în judecatã, în stare de
arest preventiv, a lui Ioan Mâzgã, de 32
de ani, din Argeº. Bãrbatul, încarcerat în
Penitenciarul de Maximã Siguranþã Cra-
iova, unde ispãºeºte o pedeapsã de 10 ani
primitã pentru tâlhãrie, a fost trimis în
judecatã de aceastã datã pentru deþinere
de droguri de risc, în speþã fenobarbital
ºi diazepam. Mai mult decât atât, acesta
este acuzat ºi va fi judecat ºi pentru de-
nunþare calomnioasã, dupã ce a pus pe
drumuri reprezentanþii autoritãþilor sta-
tului susþinând cã a omorât ºi îngropat

trei femei, la îndemnul lui Daniel Moi-
sin care a ºi formulat plângere penalã
împotriva lui Mâzgã pentru aceastã min-
ciunã, cã ºtie unde sunt îngropate alte
victime ale unor omoruri, inclusiv Elo-
dia Ghinescu. S-au fãcut verificãri ºi sã-
pãturi în zonele menþionate de inculpat,
însã fãrã nici un rezultat. Mâzgã a câºti-
gat câteva deplasãri în aer liber, un nou
dosar penal ºi, în plus, Jandarmeria Ro-
mânã, ai cãrei angajaþi au fost folosiþi
pentru sãpãturi, s-a constituit parte ci-
vilã cu suma de 77.772 lei, bani pe care
ar trebui sã-i achite inculpatul. Dosarul
se va judeca la Tribunalul Dolj.

Deþinut din PMS Craiova la judecatã pentruDeþinut din PMS Craiova la judecatã pentruDeþinut din PMS Craiova la judecatã pentruDeþinut din PMS Craiova la judecatã pentruDeþinut din PMS Craiova la judecatã pentru
deþinere de droguri ºi denunþare calomnioasãdeþinere de droguri ºi denunþare calomnioasãdeþinere de droguri ºi denunþare calomnioasãdeþinere de droguri ºi denunþare calomnioasãdeþinere de droguri ºi denunþare calomnioasã
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Preşedintele Cons iliului Jude-
ţean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa a
anunţat iniţierea în regim de urgen-
ţă a procedurilor de achiziţie a pa-
tru noi aparate de anestezie, nece-
sare Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă (SCJU) Craiova pentru
îmbunătăţirea intervenţiilor în ca-
zurile de urgenţe medicale. Deci-
zia executivului Consiliului Jude-
ţean Dolj a fost luată ca urmare a
unei întâlniri a conducerii adminis-
traţiei judeţene cu specialiştii uni-
tăţii sanitare.

  „În urmă cu câteva zile, am avut
o nouă rundă de discuţii cu medicii
şi conducerea SCJU Craiova, care
ne-au spus că ar avea mare nevoie
de câteva aparate de anestezie. Sunt
liste de aşteptare cu persoane care
se programează la operaţii, pentru
că cele existente acum la spital nu
fac faţă. Sunt mutate între secţii.
Aşa ceva nu se poate! Sunt per-
soane vârstnice, care nu pot fi tre-
cute pe liste de aşteptare. Ca atare,
am decis să demarăm în regim de
urgenţă procedurile de achiziţie a
patru aparate de anestezie, dintre
care două vor deservi sălile de chi-
rurgie ortopedică, unul va ajunge la
clinica de pediatrie, iar ultimul va
funcţiona la chirurgie plastică, in-
clusiv compartimentul de arşi. Din
câte cunosc, în Oltenia nicio altă
unitate spitalicească nu are secţie
sau compartiment pentru persoa-
nele care au suferit arsuri. Viaţa oa-
menilor contează şi suntem pregă-
tiţi să reducem alocările financiare

Consiliul Judeţean Dolj investeşte în sănătate

Aparatură ultramodernă pentru
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Administraţia doljeană are ambiţii mari.

După ce Consiliul Judeţean Dolj a investit  con-
siderabil în cultură, modernizând şi renovând
toate instituţiile importante de cultură, etapă
necesară în cursa pentru obţinerea titlului de
„Craiova- capitală culturală europeană”, con-
ducerea administraţiei doljene mai are un tar-
get şi anume, sănătatea. Ion Prioteasa, preşe-
dintele Consiliului Judeţean Dolj ştie că omul
are nevoie de sănătate fizică şi hrană spiritua-

lă şi încearcă să rezolve acum una dintre cele
mai spinoase probleme cu care se confruntă
românii şi anume, cu un sistem precar de sănă-
tate. Alături de vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Dolj, Cristinel Iovan căruia i se da-
torează o bună parte din proiectele iniţiate de
administraţia judeţeană, Ion Prioteasa are un
proiect laborios, care presupune investiţii mari
în sănătate, cu impact major asupra sănătăţii
cetăţenilor judeţului Dolj.

de pe alte obiective investiionale
ale Consiliul Judeţean Dolj sau
chiar să le tăiem, dacă este ne-
voie, numai pentru a duce banii
necesari spre spital. Dincolo de
drumuri, de sistemele de canali-
zare sau alte investiii ale Consi-
liului Judeţean Dolj, sănătatea oa-
menilor este mai importantă de-
cât orice alt obiectiv al adminis-
traţiei doljene”, a declarat preşe-
dintele Consiliului Judeţean Dolj,
Ion Prioteasa.
„Am decis achiziţionarea
unor echipamente medicale
performante”

Liderul administraţiei doljene
a mai spus că în cel mai scurt
timp, medicii de la SCJU Craio-
va vor beneficia de alte şapte
echipamente medicale, după ce

magistraţii Curţii de Apel Craiova
au respins contestaţia formulată de
o firmă participantă la licitaţie. “În
urma discuţiilor pe care le-am pur-
tat la începutul acestui an cu ca-
drele medicale de specialitate de la
clinicile SCJU Craiova, consiliul ju-
deţean a decis achiziţionarea unor
echipamente medicale performan-
te, cu care să dotăm secţiile unită-
ţii. Într-o primă etapă, am alocat
peste un milion de lei pentru 13 apa-
rate medic ale, ac hiziţia aces tora
fiind scoasă la licitaţie, pe care am
împărţit-o în tot atâtea loturi. Ne-
am fi dorit ca procedura de licita-
ţie, achiziţia propriu-zisă şi livra-
rea echipamentelor să se facă în
termene rezonabile, pentru că, în
definitiv, cei care câştigă de pe
urma acestor dotări sunt pacienţii,

care pot să se bucure de servicii
medicale mult îmbunătăţite. Trei
dintre licitaţiile pe care le-am ini-
ţiat au fost duse la bun sfârşit, iar
aparatele medicale au fost deja li-
vrate şi se poate lucra cu ele. Este
vorba de un sistem laparoscopic
la Clinica de Urologie, pe care deja
l-am prezentat public, despre un
aparat dentar şi de o maşină de de-
velopat”, a subliniat Ion Prioteasa,
preşedintele CJ Dolj.
„Ne-am lovit de-o contestaţie”

Preşedintele Cons iliului Jude-
ţean Dolj a amintit şi de contesta-
ţia depusă chiar în faza finală de
atribuire a contractelor de furni-
zare a aparatelor medicale, conte-
staţie câştigată la CNSC. „În ca-
zul a şapte echipamente medicale,
ne-am lovit de o contestaţie în faza
de atribuire a contractelor de fur-
nizare a aparatelor medicale, con-
testaţie pe care am câştigat-o la
Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor. Ulterior, am ajuns şi
în instanţă, pentru că firma con-
testatară a înţeles să meargă mai
departe în demersul său. Finalmen-
te, Curtea de Apel Craiova a respins
irevocabil plângerea formulată de
firma care contestase respingerea
ofertei cu care se prezentase la li-
citaţie. Suntem, aşadar, cu un pas
mai aproape de a livra spitalului alte
şapte echipamente medicale. Îmi
pare rău că această contestaţie a
întârziat câteva luni bune livrarea
unor echipamente cu ajutorul că-
rora specialiştii Spitalului Clinic Ju-
deţean de Urgenţă Craiova puteau
oferi servicii medicale mult îmbu-
nătăţite. Cei care au avut de pier-

dut au fost pacienţii”, a mai afir-
mat preşedintele Consiliului Jude-
ţean Dolj, Ion Prioteasa.
„Întreaga documentaţie a fost
întocmită riguros şi corect”

La rândul său, Cristinel Iovan,
vicepreşedinte al Consiliului Jude-
ţean Dolj, a precizat că pe lista apa-

ratelor medicale cu care va fi do-
tat SCJU Craiova se regăsesc echi-
pamente de mare precizie, cu aju-
torul cărora este posibilă reduce-
rea perioadei de recuperare a pa-
cienţilor. „Decizia Curţii de Apel
Craiova de a respinge ca nefonda-
tă plângerea firmei contestatare
este, în fond, una firească. Se con-
firmă că, la fel ca în cazul oricărei
alte licitaţii organizate de Consiliul
Judeţean Dolj, întreaga documen-
taţie a fost întocmită riguros şi co-
rect, în conformitate cu principii-
le transparenţei şi tratamentului
egal, că am respectat cu stricteţe
prevederile legale şi am urmărit
cheltuirea judicioasă a fondurilor
publice. De altfel, exact acesta este
şi motivul pentru care, în cazul a
trei dintre cele 13 loturi de apara-
tură medicală, noi am fost cei care
am decis anularea procedurii, în

momentul în care am constatat că
puteau fi îmbunătăţite condiţiile im-
puse prin caietele de sarcini, în be-
neficiul consiliului judeţean, astfel
încât să ne utilizăm resursele cât
mai eficient. Hotărârea instanţei este
una de salutat, în condiţiile în care
duce la deblocarea acestei compo-
nente a proiectului nostru de mo-
dernizare a SCJU Craiova, cea care
urmăreş te dotarea spitalului cu
aparatură performantă, de ultimă
generaţie, atât de necesară specia-
liştilor de aici”, a subliniat Cristi-
nel Iovan, vicepreşedintele admi-
nistraţiei doljene.
Laser de pol anterior pentru
glaucom şi chirurgia cataractei

Vicepreşedintele CJ Dolj  a mai
consemnat câteva caracteristici pe
care le au aceste aparate de mare
precizie şi cât  de importe sunt într-
o unitate spitalicească de urgenţă
cum este cea din Craiova. „Şi, la
acest capitol, vreau să amintesc
două echipamente indispensabile
pentru intervenţii de mare preci-
zie. Primul este laserul de pol an-
terior pentru glaucom şi chirurgia
cataractei, care elimină riscul de
pierdere a vederii la pacienţii cu
glauc om şi înlătură c omplicaţiile
în c azul intervenţiilor pentru tra-
tarea catarac tei, asigurând recu-
perarea completă a bolnavului
într-un timp scurt.  Celălalt este
laserul de pol pos terior  pentru re-
tinopatie diabetică, pe care spe-
cialiştii îl desc riu drept cea mai
eficientă metodă de prevenire a
orbirii la pacienţii cu diabet zaha-
rat.  Achiziţionarea unui astfel de
aparat pentru SCJU Craiova se im-
punea, având în vedere că numă-
rul persoanelor c are suferă de
aceas tă afecţiune a c rescut expo-
nenţial în ultimii ani“,  a declarat
vicepreşedintele Consiliului Jude-
ţean Dolj Cristinel Iovan.

Ion PrioteasaIon PrioteasaIon PrioteasaIon PrioteasaIon PrioteasaIon PrioteasaIon PrioteasaIon PrioteasaIon Prioteasa

Cristinel IovanCristinel IovanCristinel IovanCristinel IovanCristinel IovanCristinel IovanCristinel IovanCristinel IovanCristinel Iovan
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sãnãtate

Chiar dacã serviciile vor fi decon-
tate la valoarea celor din þarã, trata-
mentul în strãinãtate se va putea face
fãrã a mai fi nevoie de aprobarea Ca-
sei Naþionale de Asigurãri de Sãnã-
tate sau a Ministerului Sãnãtãþii.

Directiva 24/2011 stabileºte nor-
me pentru facilitarea accesului asi-
guraþilor unui stat membru al Uniu-
nii Europene la asistenþa medicalã
acordatã pe teritoriu unui alt stat
membru. Asistenþa medicalã înseam-
nã, potrivit acestei directive, servicii
de sãnãtate furnizate pacienþilor de
cãtre cadrele medicale pentru evalua-
rea, menþinerea sau refacerea stãrii
lor de sãnãtate, inclusiv prescrierea,
eliberarea ºi furnizarea de medica-

Doljenii care suferã de afecþiuni
grave, pentru care nu existã posi-
bilitãþi terapeutice în þarã vor pu-
tea opta, cu mai puþine bãtãi de
cap decât pânã acum, pentru un
tratament în strãinãtate. Acest lu-

cru se va întâmpla odatã cu trans-
punerea în legislaþia naþionalã,
pânã la sfârºitul acestui an, a Di-
rectivei 24/2011 privind asigurarea
asistenþei medicale în statele mem-
bre ale Uniunii Europene.

mente ºi dispozitive medicale.

Nu va mai fi nevoie
de autorizare prealabilã

Odatã cu aplicarea directivei, ma-
rele avantaj este cã nu va mai fi ne-
voie de autorizare prealabilã decât
pentru tratamentele scumpe sau care
implicã o spitalizare pe timp mai în-
delungat. Cel mai probabil în acest
caz va fi nevoie de un formular simi-
lar cu E112.

S-a stabilit ºi mecanismul de platã
a serviciilor medicale oferite. Astfel,
la solicitarea asiguratului ºi pe baza
documentelor justificative ataºate -
documente medicale din care sã re-
zulte serviciile medicale de care a

beneficiat acesta, facturi, chitanþe -,
casa de asigurãri de sãnãtate ram-
burseazã contravaloarea serviciilor
medicale acordate ºi plãtite de aces-
ta, la nivelul tarifelor din România.
Rambursarea se poate face numai în
situaþia în care serviciul medical acor-
dat într-un stat membru ºi achitat de
cãtre asigurat face parte din pache-
tul de servicii de bazã din sistemul
de asigurãri sociale de sãnãtate din
România. Þinând cont de faptul cã
în þara noastrã tariful pentru un ser-
viciu medical acordat în regim de
spitalizare continuã diferã de la un
spital la altul, rambursarea se face la
nivelul tarifului cel mai mare care se
poate deconta în România pentru
acelaºi serviciu medical.

Douã cereri de tratament
în strãinãtate înregistrate,
în iulie, la DSP Dolj

În România, asiguraþii au la dis-
poziþie douã variante în cazul în care
doresc sã solicite tratament în strãi-
nãtate. Fie se adreseazã Casei de
Asigurãri de Sãnãtate (CAS), fie Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã. La CAS,
cu ajutorul formularului E112 benefi-
ciazã de tratament în strãinãtate chiar
ºi persoanele pentru care existã so-
luþii terapeutice în þarã. Se þine însã
cont de cât de urgent este cazul, dar
ºi de existenþa unor eventuale reacþii
adverse.

În schimb, pentru a solicita trata-

ment în strãinãtate prin intermediul
Direcþiei de Sãnãtate Publicã, în mod
obligatoriu, pacientul trebuie sã aibã
nevoie de o intervenþie medicalã care
nu poate fi efectuatã în România.
Important de menþionat este faptul
cã pentru cei care obþin dreptul de a
merge la tratament în strãinãtate sunt
decontate spitalizarea, tratamentul,
dar ºi deplasarea. În schimb, nu be-
neficiazã de astfel de avantaje ºi apar-
þinãtorul bolnavului.

Luna trecutã, la Direcþia de Sãnã-
tate Publicã (DSP) Dolj au fost înre-
gistrate douã cereri de tratament în
strãinãtate.

De asemenea, douã dosare au fost
trimise la comisiile de specialitate te-
ritoriale, pentru unul s-a iniþiat co-
respondenþa cu clinicile recomanda-
te, iar douã dosare – din care unul
din anul 2012 -  au fost trimise Minis-
terul Sãnãtãþii spre aprobare. Tot
douã au fost ºi aprobate. Luna tre-

cutã un dosar a fost consemnat cu
nivel de prioritate – urgenþã sau risc
vital crescut.

290 de milioane de lei
pentru plata unor servicii
medicale în strãinãtate

În acest an, la nivel naþional au
fost alocate de la buget 290 de mili-
oane de lei pentru plata unor servicii
medicale în strãinãtate.

În ceea ce priveºte cardul euro-
pean de sãnãtate emis de Casa Na-
þionalã de Asigurãri de Sãnãtate,
acesta este utilizat numai pentru
urgenþe ºi necesitãþi majore. Aces-
ta va rãmâne gratuit. România tre-
buie sã transpunã directiva Uniu-
nii Europene pânã în 25 octombrie.
Apoi, vor fi create punctul naþio-
nal de contact ºi lista de tarife din
România, dar ºi lista de furnizori din
þarã ºi din strãinãtate.

RADU ILICEANU

În judeþul nostru, Sãptãmâna Mondialã a
Alimentaþiei la Sân este celebratã de Direcþia
de Sãnãtate Publicã Dolj împreunã cu
partenerii  tradiþionali, respectiv  primãriile din
judeþ prin  reþeaua de asistenþi comunitari ºi
mediatori sanitari, secþiile de obstetricã –
ginecologie ºi neonatologie ale spitalelor,
cabinetele de medicina de familie ºi ONG-ul
World Vision. Tema din aces an este „Spriji-
nirea alimentaþiei la sân: Relaþie apropiatã
de mamã”, ºi subliniazã importanþa „consilie-
rii reciproce, de la persoanã la persoanã”-

În perioada 1-7 august, în România este marcatã Sãptãmâna Mon-
dialã a Alimentaþiei la Sân, în scopul informãrii familiilor cu copii
mici ºi femeilor însãrcinate despre beneficiul alãptãrii la sân. Eveni-
mentul are drept scop sublinierea importanþei comunicãrii ºi a mijloa-
celor moderne de transmitere a informaþiei pentru educare, ca investi-

þie într-un viitor sãnãtos. Alãptarea este recunoscutã ca “standardul de
aur” în ceea ce priveºte hrãnirea sugarului ºi a copilului mic. Acest
eveniment are drept scop promovarea alimentaþiei naturale, evidenþi-
ind o paletã largã de beneficii pentru sãnãtate, nutriþie, creºtere, dez-
voltare, dar ºi psihologice, sociale ºi economice.

Peer Counselling. Chiar ºi atunci când
mamele sunt capabile de un start bun, în mod
frecvent în urmãtoarele sãptãmâni sau luni de
la naºtere se înregistreazã o scãdere bruscã a
celor ce alãpteazã, în mod particular a celor ce
alimenteazã exclusiv la sân. Pentru perioada

în care proaspetele mãmici nu se
adreseazã unei unitãþi de
asistenþã medicalã, este esenþial
sprijinul acordat de instituþiile
comunitare. Acest sprijin poate
fi acordat în moduri diferite. În
mod tradiþional acest lucru se
realizeazã de cãtre familie.
Societãþile sunt în schimbare ºi
odatã cu urbanizarea, cercul
celor care asigurã sprijinul se
lãrgeºte de la specialiºtii din
sãnãtate, la liderii din comunita-
te, la prietenii care au familie,
care sunt mame sau taþi.
Programul de consiliere, de la
egal la egal este un mod foarte

rentabil ºi productiv de a ajunge la un numãr
cât mai mare de beneficiare. Consilier în acest
sens, poate fi oricine din comunitate care este
instruit sã înveþe sã sprijine mamele. Consilie-
rul  instruit, devine imediat pentru acea
comunitate ºi pentru totdeauna consilier
pentru persoanele care alãpteazã. “Cheia
pentru iniþierea ºi susþinerea alãptãrii este în
continuare sprijinul de zi cu zi pentru mama
care alãpteazã, în familie ºi comunitate”, spun
specialiºtii.

Reduce mortalitatea
infantilã

Avantajele alãptãrii sunt numeroase atât
pentru mamã, cât ºi pentru copil. Protejeazã
mama împotriva cancerului de sân ºi de ovar,
reduce riscul obezitãþii, ajutã involuþia uterinã
rapidã dupã naºtere ºi previne hemoragiile
postpartum ºi, poate cel mai important
aspect, realizeazã o legãturã profundã între
mamã ºi copil. Pe lângã faptul cã reduce

riscurile apariþiei multor infecþii la copil,
precum meningite, infecþii respiratorii,
digestive, infecþii ale urechii sau infecþii
urinare, alãptarea asigurã o dezvoltare
emoþionalã armonioasã ºi are beneficii
economice, atât pentru mamã, dar ºi pentru
sistemul de sãnãtate. Totodatã, alãptarea
exclusivã reduce mortalitatea infantilã din
cauza unor boli comune copilãriei  – diaree
sau pneumonie – ºi ajutã la refacerea rapidã
dupã boalã. “Laptele matern ajutã copilul sã
creascã ºi sã se dezvolte normal, este un
lapte care face trecerea de la viaþa intrauterinã
la viaþa extrauterinã. Alãptarea la sân se
promoveazã pânã la vârsta de doi ani, chiar
se recomandã, pentru cã, printre beneficiile
pe care mama le are, alãptarea împiedicã ºi
apariþia cancerului la sân ºi a cancerului la
ovare. De asemenea, ajutã femeia sã se refacã
mai uºor dupã naºtere, sã se refacã tonicita-
tea uterului ºi, de asemenea, creeazã o
legãturã specialã între mamã ºi copil. Alãpta-
rea la sân înseamnã începutul unui stil de
viaþã sãnãtos”, explicã specialiºtii

ALINA DRÃGHICI

În România procentajul copiilor care au fost
vreodatã alãptaþi este de  88,3 % rata copiilor
care sunt hrãniþi exclusiv prin alãptare pânã la
6 luni fiind de 15,8 %

În judeþul Dolj procentajul copiilor care au
fost vreodatã alãptaþi este de  89,4 % rata co-
piilor care sunt hrãniþi exclusiv prin alãptare
pânã la 6 luni  de 18,4 % iar procentul celor
alimentaþi mixt este de 63,9%
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interviu

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

R : Se ºtie foarte bine cã dumneavoas-
trã, domnule Viorel Dolha (foto) sunteþi
un bun cunoscãtor al situaþiei românilor
din strãinãtate, cã aþi fãcut nu de puþine
ori o radiografie a minoritãþii române în
statele învecinate: Serbia, Ungaria,
Ucraina, Bulgaria, Republica Moldova ºi
cã v-aþi întâlnit adesea cu situaþii inedi-
te. De data aceastao  sã ne referim strict
la ºcolile din Serbia. Câþi copilaºi aºteap-
tã prima zi de ºcoalã, anul acesta ?

V.D : Da, aveþi dreptate, m-am aplecat
cu maximã seriozitate într-o analiza perti-
nentã a situaþiei românilor din Diaspora ºi
am constatat aspectele mai puþin plãcute,
enumerate ºi de dumneavoastrã. În ceea ce
priveºte situaþia românilor din Timoc, pro-
iectul cu învãþarea limbii române este unul
într-adevãr istoric. La 1 septembrie, în ºco-
lile din Serbia, aºteaptã sã aibã parte de pri-
mele ore de limbã românã 1617 elevi de etnie
românã în baza cererilor oficiale depuse la
ºcolile lor în baza anchetei administraþiei
ºcolare, încã aproape atâþia din zona Brani-
cevo ºi Morava care au depus cereri mai
târziu sau depun acum ºi încã alþii chiar din
Voivodina unde existã ºi localitãþi româneºti
lipsite de limba românã în ºcoalã.

R : Dacã prin absurd, este un lucru pe
care noi nu ni-l dorim nici în ruptul capu-
lui, dar trebuie sã punem problema ºi în
cheia aceasta, nu vor începe cursurile de
limba românã, cine credeþi cã totuºi se va
face vinovat, eu ºtiu chiar ºi pentru întâr-
zierea proiectului. Cine...  ce nu a fãcut ?!

V.D: Nici Dacici, nici Nikolici, nici mi-
nisterul ºi nici directorii administraþiilor
ºcolare nu vor fi vinovaþi dacã nu se pune
în practicã legea sârbã ºi dacã nu vor în-
cepe lecþiile de ,,limba românã cu elemen-
te de culturã naþionalã” acolo unde existã
cereri. Adminitraþia centralã din Belgrad a
fãcut tot ce era de fãcut conform legii sâr-
be. La fel a fãcut Bucureºtiul ºi Uniunea
Europeanã. Competenþã legalã are de acum
doar Consiliul Naþional al Minoritãþii Naþi-
onale a Românilor din Serbia ºi reprezen-
tanþii sãi viitori în consiliile de administra-
þie din acele ºcoli. Acest lucru trebuie asu-
mat de consiliu dar trebuie sã priceapã
acest lucru ºi liderii ºi pãrinþii din Serbia
de rãsãrit. Altfel se pierde vremea ºi se
acuzã pe nedrept administraþia sârbã, Ro-
mânia, Uniunea Europeanã etc.

„Trebuiesc puse la dispoziþie listele
cu ºcolile în care s-au depus cereri”
R  : Sã înþelegem aºadar urmãtor

aspect, cã în perioada urmãtoare, trebu-
ie sã vedem o mai mare implicare a pã-
rinþilor ºi liderilor din Timoc, pentru cã
din punct de vedere a aprobãrilor, a
demersurilor la nivel de ministere, lucru-

rile s-au cam finalizat....
V.D : Exact. Liderii ºi pãrinþii din comu-

nitatea româneascã din Serbia de rãsãrit tre-
buie urgent –urgent sã punã la dispoziþia
Consiliul Naþional al Minoritãþii Naþionale a
Românilor din Serbia informaþiile ºi docu-
mentele pe care le au. Mai precis, trebu-
iesc puse la dispoziþie toate listele cu ºcoli-
le în care s-au depus cereri de limbã româ-
nã despre care CNMNRS nu a fost infor-
mat. Liste cu profesori/
învãþãtori din fiecare
din acele ºcoli care sã
aibã din familie ,,cunoº-
tinþe elementare de lim-
ba românã”, datele lor
de contact ºi CV-ul lor.
ªi nu în ultimul rând,
aceºti viitori profesori
de ,,limba românã cu
elemente de culturã na-
þionalã” trebuie întrebaþi
dacã acceptã sã fie în
consiliile de administra-
þie ale ºcolilor lor repre-
zentând CNMNRS.

Totul acum depinde
de Consiliul Naþional al
Minoritãþii Naþionale a
Românilor din Serbia.

R  : Sã spunem cu
subiect ºi predicat cã
timpul este duºmanul
acestui proiect ºi cã tre-
buie neapãrat sã se ac-
celereze aceste demer-
suri pe care dumnea-
voastrã le-aþi enunþat
mai sus.

V.D : Da, aºa este. S-
a intrat pe ultima sutã de
metriii. Fiecare zi care
trece face sã scadã
ºansa de a se putea in-
troduce la 1 septembrie limba românã în
aceste ºcoli. Se aºteaptã ca urgent
CNMNRS sã îºi numeascã (legea obligã
CNMNRS sã facã acest lucru) reprezen-
tanþi în consiliile de administraþie din cele
aproape 200 de ºcoli în care existã cereri
pentru ore de limba românã. Aceºti repre-
zentanþi pot fi profesori din acele ºcoli care
îºi asumã identitatea româneascã sau pot fi
pãrinþi de etnie românã sau activiºti români
din asociaþiile culturale din acele localitãþi.

„Sã convoace imediat consiliile
de administraþie ale ºcolilor !”

R : Mai exact ce ar trebui sã facã aceºti
reprezentanþi ai Consiliul Naþional al
Minoritãþi i  Naþionale a Românilor
din Serbia ?

V.D : Aceºti reprezentanþi ai CNMNRS

în ºcoli trebuie împuterniciþi sã convoace
imediat consiliile de administraþie ale ºcoli-
lor. Dupã care aceºti reprezentanþii
CNMNRS în consiliile de administraþie din
acele ºcoli trebuie sã solicite în scris ca
ºcoala sã înceapã urgent selecþia din acele
ºcoli a cadrelor didactice care cunosc lim-
ba românã în suficientã mãsurã încât sã
predea abecedarul ºi fonduri de la adminis-
traþia localã din care sã fie plãtite respecti-

vilor dascãli salariile. Conducerea centralã
a CNMNRS trebuie sã aibã ºi o variantã de
rezervã privind salarizarea celor aproape
200 de cadre didactice care vor preda din
1 septembrie ,,limba românã cu elemente
de culturã naþionalã”. Trebuie sã cearã fon-
duri ºi din alte surse guvernamentale sâr-
be, sã cearã eventual modificarea unor acte
normative care blocheazã aplicarea legisla-
þiei în acest domeniu, sã scrie cereri de
sprijin financiar adresate României dar ºi
sã scrie proiecte de finanþare europeanã.

R : Extrem de interesant ºi bine structu-
ratã analiza dumneavoastrã. Mã gândesc
cã nu ar trebui sã ne îndepãrtãm de la esen-
þa proiectului motiv pentru care daþi-mi
voie sã vã întreb dacã nu cumva acest
Consiliu ar trebui sã facã ºi o solicitare
de abecedare, cã aºa se începe acest

proces de învãþare a limbii române ..
V.D : Desigur. Mai întâi, CNMNRS tre-

buie sã aibã o comisie care sã verifice, con-
form legii, ,,cunoºtinþele elementare de lim-
bã românã” avute din familie ale acestor ca-
dre didactice care vor preda din 1 septem-
brie ,,limba românã cu elemente de culturã
naþionalã” (pe lângã calitatea de cadru di-
dactic pe care aceºtia o au deja). ªi bineîn-
þeles, Consiliu trebuie sã cearã tiraj cores-
punzãtor de abecedare în limba românã ti-
pãrite în Serbia. Tot Consiliu mai trebuie sã
scrie ºi un program prin care cam 10-20
de cadre didactice din Voivodina sã devinã
mentori ai celor lipsiþi de experienþa predã-
rii limbii române. Trebuie prevãzut ca ani
de zile de acum în colo sã existe acest pro-
gram de mentorat prin care sã li se asigure
o perfecþionare continuã.

„Sunt gata sã sprijin
dacã se crede cã pot ajuta...”

R : Dar sã încheiem zic eu, într-o notã
optimistã ºi sã le spunem copiilor din
Timoc cã limba românã poate fi predatã
din luna septembrie...

V. D : Limba românã cu elemente de cul-
turã naþionalã poate fi predatã din 1 sep-
tembrie dacã se trece peste vechi neînþele-
geri, dacã CNMNRS ºi partenerii lor din
Serbia de rãsãrit îºi fac un program clar
dupã care sã înceapã sã lucreze imediat în
urmãtoarele 2-3 sãptãmâni. Trebuie doar
pusã mâna pe telefon, fax, tastaturã, im-
primantã, ºtampile ºi trecut la treabã.

Lumea bunã din comunitatea româneas-
cã din întreaga Serbie ar trebui sã se în-
toarcã urgent din concedii ºi sã valorifi-
ce momentul istoric care îi este dat sã îl
trãiascã.

R : Pune-þi mult suflet în acest proiect ºi
lucrul acesta m-a impresionat, motiv pen-
tru care v-am solicitat sã-mi acordaþi acest
interviu, care mie, personal, mi-a deschis
noi direcþii în ceea ce priveºte implicarea
mea în sprijinirea românilor din Timoc. Aþi
dori sã faceþi ceva anume pentru aceea co-
munitate, eu ºtiu, poate chiar sã vã impli-
caþi direct în acest proiect ??

V.D : M-aº bucura ºi sã fiu primit ori-
când în audienþã de Daniel Petrovici sau sã
particip imediat la o întâlnire a sa cu repre-
zentanþii asociaþiilor româneºti ºi ai pãrinþi-
lor din Serbia de rãsãrit. Sigur cã se poate
ºi fãrã mine. Sunt sigur cã în aceastã pe-
rioadã zeci de persoane din CNMNRS ºi
din Serbia de rãsãrit studiazã zi ºi noapte
legislaþia, cautã soluþii ºi întocmesc docu-
mentaþia necesarã, comunicã cu cei din te-
ritoriu de se încãlzesc telefoanele pentru a
nu dezamãgi mii de copii români care se
bazeazã pe ei. Sunt gata sã sprijin dacã se
crede cã pot ajuta.

Viorel Dolha este preºedintele Asociaþiei
Învãþãtorilor din România, educaþia fiind
principala problemã pe marginea cãreia
reprezentnatul învãþãmântului primar se
apleacã cu maximã seriozitate.  Foarte mulþi
însã îl cunosc pe Viorel Dolha ca unul din-
tre cei mai buni cunoscãtori ai situaþiei ro-
mânilor din Diaspora. S-a implicat de-a lun-
gul vremii în foarte multe proiecte de pro-

movare a spiritualitãþii româneºti în comu-
nitãþile istorice unde trãiesc mai bine sau
mai rãu sute de mii de români. O situaþie
aparte o au, aºa cum bine se ºtie, românii
din Valea Timocului care se întâlnesc astãzi
cu cea mai mare provocare, de fapt se poate
scrie o filã de istorie, dacã situaþia este ad-
ministratã cu diplomaþie ºi mult tact. În ºco-
lile din Timoc, în premierã absolutã, s-ar

putea ca din aceastã toamnã copiii sã înveþe
limba românã, în ºcoli, materie care va fi
stipulatã în orarul unitãþilor de Învãþãmânt
din Valea Timocului. Despre aceastã proble-
mã, a învãþãrii limbii române în Serbia am
discutat cu Viorel Dolha, preºedintele Aso-
ciaþiei Învãþãtorilor din România, care a
acordat un interviu în exclusivitate cotidia-
nului regional Cuvântul Libertãþii.
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Viorel Dolha, preºedintele Asociaþiei Învãþãtorilor din România :
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Chiar din a doua zi de cercetări,
arheologii au scos la iveală urme
care dovedesc locuirea acestei
zone de celţii din tribul scordisci-
lor,  în a doua Epocă a Fierului,
aproximativ în perioada dintre anii
200 a.Chr. – 80 a.Chr. Descoperi-
rile au fost posibile şi scanării ge-
ofizice a sitului, în anul 2011, dar
şi achiziţionării unui performant
detector de metale.

„Este vorba de două morminte de

Sub coordonarea Muze ului Olte nie i şi cu
sprijinul f inanciar al Consiliului Jude ţean Dolj,
în această lună se de sfăşoară a XIII-a campa-
nie de ce rcetări arhe ologice  sistematice  în lo-
calitate a dolje ană De sa, în punctul numit
„Castraviţa”. Una care se anunţă promiţătoa-

re , chiar din primele zile de săpături fiind scoa-
se  la ive ală importante  ve stigii is torice. În ca-
litate de parte ne r, la ce rce tări participă şi Uni-
ve rs itate a din Craiova, prin Facultate a de
Drept ş i Ştiinţe  Adminis trative – Departame n-
tul de  Is torie ş i Relaţii Inte rnaţionale.
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incineraţie aparţinând unor război-
nici. Artefactele depuse ca ofrandă
în ele se compun din butoni de cen-
tură, un cuţit de bărbierit, o brăţară
de mână, o zăbală de cal şi, cele mai
importante piese, două spade, în tea-
că, îndoite ritual, precum şi două
umbo de scut (partea centrală, me-
talică, a scuturilor ce, de regulă, erau
confecţionate din lemn). Pe baza
acestui inventar funerar putem pre-
supune că este vorba de două per-

soane cu un statut social deosebit,
probabil membri ai aristocraţiei mi-
litare conducătoare. Aceste două
morminte par a indica prezenţa unui
cimitir celtic, luând în considerare
că şi în anii trecuţi au mai fost făcu-
te astfel de descoperiri», a explicat
arheolog dr. Florin Ridiche, mana-
gerul Muzeului Olteniei.

Punctul „Castraviţa”, aflat pe
malul Dunării, unde se desfăşoară
săpăturile, este unul deosebit de
spectaculos, având în vedere că fie-
care campanie i-a surprins pe ar-
heologi prin descoperirile făcute:
cele mai vechi morminte de incine-
raţie din sud-estul Europei (cca.
2300 a. Chr. – 1900 a. Chr., Epoca
Bronzului), morminte tumulare ale
unor războinici iliri din Prima Epo-
că a Fierului (cca. 800 a. Chr. –
650 a. Chr.), cimitirul celtic, cel mai
vechi castru din piatră ridicat pe
teritoriul Olteniei, încă din vremea
împăratului roman Domiţian, un
mormânt carpic cu depunerea ri-
tuală a unui lup, precum şi un te-
zaur cu monede din aur, unic în felul
său, datat în secolul al XIX-lea.

Din colectivul ştiinţific al şantie-
rului arheologic  fac parte, anul
acesta, alături de Florin Ridiche,
prof. univ dr. Petre Gherghe (Uni-

versitatea din Craiova), prof. Iulian
Popescu (Şcoala Specială „Sf. Va-
sile” din Craiova), prof. Cristian
Ceacîru (Şcoala Seaca de Pădure),
prof. Lucian Popescu-Vava (Şcoa-
la Unirea), prof. Marius Bâsceanu
(Şcoala Cârna), prof. Ana-Maria
Băluţă (Şcoala Măceşu de Jos), stu-
denţii Mara Buligă (Universitatea din
Bucureşti) şi Marius Şelevartă (Uni-
versitatea din Craiova), precum şi
voluntarii William Miller (Catholic
University of America, Washington,
SUA), dr. Emilian Teleaga (Institu-
tul de Arheologie „Vasile Pârvan” al
Academiei Române din Bucureşti /
docent Vorgeschichtlicher Seminar
Philipps-Universität, Marburg, Ger-
mania), prof. Ionela Popescu-Vava
(Grădiniţa „Phoenix” din Craiova),
ca şi elevi voluntari de la Şcoala Gim-
nazială Desa, Colegiul Naţional Eco-
nomic „Gheorghe Chiţu” şi Colegiul
Naţional „Elena Cuza” din Craiova.

Expoziţie de pictură la Galeriile „Cromatic”
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi

Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj orga-
nizează astăzi, ora 18.00, la Galeriile de Artă
„Cromatic” (strada „Alexandru Macedon-
ski” nr. 28), vernisajul expoziţiei de pictură
a artistelor Teodora Ciolan, Lia Maria Gaş-
par şi Nela Marinela Sălcianu.

Te odora Ciolan (n. 18 februarie 1955)
a urmat c ursurile Liceului de Muzică şi
Arte Plastice din Craiova (c lasa prof. Cos-
tas Cicios), iar în ultimii ani a participat
cu luc rări la mai multe expoziţii de grup.

Artista Lia Maria Gaşpar este absolven-
tă a Şcolii Populare de Artă „Cornetti” din
Craiova şi a cursurilor  Ins titutului Politeh-
nic din Timişoara. În urmă c u mai bine de
30 de ani,  mai precis  în 1970, prezenta pe
simezele aceleiaşi galerii (pe-atunc i cu
sediul pe Calea Unirii) o expoziţie de cola-
je pentru copii.  A revenit la „Cromatic” şi
în 2011 şi 2012 ş i, de asemenea,  a mai
deschis expoziţii personale la Casa Uni-
versitarilor,  Cercul Militar şi Casa de Cul-
tură „Traian Demetrescu”. Totodată,  a

partic ipat la numeroase expoziţii de grup
atât în Craiova,  cât şi la Calafat şi la Vidin
(Bulgaria).

Născ ută la 21 septembrie 1956, Ne la
Marinela Sălcianu a absolvit Liceul de
Muzică şi Arte Plastice din Craiova (clasa
profesorilor Costas Cicios şi Ştefan Brădi-
ceanu) şi şi-a mai prezentat creaţiile în ca-
drul unor saloane, expoziţii colective şi de
grup deschise, din 2009 până în prezent, la
Galeria „Vollard” a Casei de Cultură „Traian
Demetrescu” şi la Galeria „Cromatic”.

Festivalul Internaţional
de Teatru „Shakespeare”
din Polonia se desfăşoară în
fiecare an pe litoralul Mării
Baltice, în Cele Trei Oraşe
(Trojmiasto), complex ur-
ban format din oraşele
Gdansk, Gdynia şi Sopot,
important centru cultural,
ştiinţific şi industrial al Po-
loniei. Considerat unul din-
tre cele mai prestigioase fes-
tivaluri de teatru din Polo-
nia, evenimentul se bucură
de recunoaştere internaţio-
nală şi de un aflux deosebit
de public. Festivalul se află
anul acesta la cea de-a VII-
a ediţie şi prezintă spectacole din
Georgia, Germania, Croaţia, Polo-
nia şi România, participarea ţăr ii
noastre fiind susţinută de Institu-
tul Cultural Român de la Varşovia.

Spectacolul românesc selectat

Craiova, reprezentată din nou la Festivalul
International „Shakespeare” de la Gdansk

O nouă participare craioveană la Festivalul In-
ternaţional de Teatru „Shakespeare” de la Gdansk,
una dintre cele mai prestigioase manifestări tea-
trale europene. Spectacolul românesc selectat pen-
tru ediţia din acest an este monodrama „Recitin-
du-l pe Shakespeare. Lumea întreagă e o scenă şi

toţi oamenii-s actori”, în regia şi interpretarea ac-
torului craiovean Emil Boroghină. Anul trecut,
România a fost reprezentată la Gdansk de Teatrul
Naţional „Marin Sorescu” cu spectacolul „O furtu-
nă”, în regia lui Silviu Purcărete, având decorul şi
costumele concepute de Dragoş Buhagiar.

pentru ediţia din acest an este mo-
nodrama „Recitindu-l pe Shake-
speare. Lumea întreagă e o scenă
şi toţi oamenii-s actori”, în regia
şi interpretarea lui Emil Boroghi-
nă, director fondator al Festivalu-

lui Internaţional
„Shakespeare” de la
Craiova, preşedinte-
le Fundaţiei „Shake-
speare” şi vice-pre-
şedinte al Reţelei Eu-
ropene a Festivaluri-
lor „Shakespeare”.
Reprezentaţiile au loc
în zilele de 4 şi 5 au-
gust, pe scena Tea-
trului Wybrzeże din
Gdansk, ambele fi-
ind urmate de discuţii
între realizatorii ro-
mâni şi public.

Potrivit ICR Var-
şov ia,  Fes t ivalul

„Shakespeare”2013 este comple-
tat de Conferinţa internaţională
„Limbajele puterii / Limbajele
artei”, c are s-a desfăşurat în pe-
rioada 1-4 august, la Primăria Ve-
che din Gdansk. Punctul de ple-

care al temei conferinţei l-a re-
prezentat punerea în sc enă, în
1992,  a piesei „Titus Androni-
cus” de William Shakespeare, în
regia lui Silviu Purcărete, la Tea-
trul Naţional „Marin Sorescu” din
Craiova. „Apărută la doi ani de la
căderea lui Nic olae Ceauşesc u,
piesa a fost receptată nu numai
ca un comentariu politic , o anali-
ză profundă a răului, dar ş i ca o
parabolă atemporală. A fos t o
modalitate c omplet nouă de a
vorbi despre politică şi putere,
totodată de a supune analizei cr i-
tice limbajul folosit de ac estea.
Limbajul nu numai în sensul unui

sistem fonetic de c omunicare, ci
şi în cel de instrument al forţei,
violenţei, manipulării psihice şi fi-
zice, falsităţii ş i minciunii”, se
precizează pe site-ul ICR.

Sc opul conferinţei, aflată în
strânsă legătură cu Festivalul de la
Gdansk, a fost analiza modului în
care regizorii tinerei generaţii vor-
besc despre lume prin intermediul
aceleiaşi opere a lui Shakespeare,
„Titus Andronicus”. Invitatul din
România al conferinţei este istori-
cul Marius Stan, care a susţinut
un referat cu titlul „Post-commu-
nist Romania and Its Rocky Road
to Transition”.
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Mişcarea folkului românesc
s-a mutat pe malul Dunării
Încă din 1996 Calafatul este loc

de întâlnire, în prag de Gustar, al
folkiştilor din toată ţara. Au „cam-
pat” la început, dar şi mai apoi, în
corturi, chiar pe malul Dunării,
petrec ând noapte de noapte în
acorduri de chitară, în jurul focu-
lui de tabără… În timp, numărul
lor a devenit din ce în ce mai mare,
la Calafat mutându-se mai toată
mişcarea folkului românesc. Câţi-
va dintre ei, precum Cristian Bui-
că, n-au „ratat” prea multe ediţii şi
cu cât anii au trecut, cu atât ataşa-
mentul pentru acest loc „altfel” a
devenit mai puternic.

„Eu cred că, de-a lungul timpu-
lui – pentru că am ajuns, iată, la a
XVI-a ediţie – s-a creat un fel de
legătură invizibilă între practicanţii
aceluiaşi gen muzical, între colegii
de breaslă. Aici, artiştii nu aşteaptă
contracte şi bani în cont, ci, din
contră, de multe ori vin pe banii lor.
Stau atât cât vor, se întâlnesc cu
colegii, discută, se simt bine… E
un fel de vacanţă. Dar pentru ca
acest lucru să se întâmple a trebuit
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Doar Dunărea a reuşit, zilele acestea, să mai
aducă o pală de răcoare peste Calafatul toropit
de căldură… Motiv pentru care şi invitaţii ce-
lei de-a XVI-a e diţii a Taberei Naţionale de
Muzică Folk (cu participare internaţională, din
Bulgaria şi Serbia) s-au retras spre malul apei,
urmaţi de sute de iubitori ai sonorităţilor poe-
tice create de vocile şi chitarele lor. Pe scena
amplasată în port au urcat, în week-endul tre-
cut, folkişti din toate generaţiile, uniţi de slo-
ganul „Asta-i muzica ce-mi place!”, alţi cunos-

cuţi interpreţi fiind aşteptaţi cu recitaluri zile-
le acestea: Mircea Vintilă, Nicu Alifantis, Mir-
cea Baniciu, Ducu Bertzi, Emeric Imre, An-
drei Păunescu ş.a. „Am invitat aici toată miş-
carea folkului românesc, cea autentică”, spu-
ne iniţiatorul şi coordonatorul proiectului, Dan
Vană, el însuşi un apreciat folkist, cu bucuria
că, an de an atmosfera Taberei de la Calafat
rămâne una frumoasă, dincolo de probleme
inerente, de la neajunsuri financiare la… crân-
cena „confruntare” cu ţânţarii!

Dan Vană, cantautor, iniţiatorul şi coordonatorul Taberei Na-
ţionale de Muzică Folk de la Calafat: «Muzica folk de astăzi nu
este diferită de muzica folk de ieri, de alaltăieri şi de acum aproxima-
tiv 50 de ani, când a apărut. Contează doar să o faci cu pricepere: să
fii talentat, să fii „pe undă” cu autorul versurilor şi să transmiţi sen-
timentul către public. În rest… cine spune că trăim în secolul XXI şi
trebuie să căutăm un alt sound, să venim cu efecte, nu vrea decât să
încurce lucrurile. Oamenii sunt aceiaşi, sufletul lor a rămas acelaşi,
trebuie doar să găseşti calea de a ajunge la el. E drept, între timp au
apărut poeţi noi, care se exprimă altfel. Şi atunci tinerii cantautori de
astăzi trebuie să îşi găsească poeţii, să se „acordeze” cu poezia zilei.

Dacă ei îşi găsesc
poezia care îi repre-
zintă, în rest totul
este simplu. Harul
cu care sunt înzes-
traţi îi va face să
ajungă foarte uşor la
sufletul publicului.
Ideea este ca totul
să fie în limita bu-
nului simţ al artei, să
nu fie kitsch, sim-
plism, lucru facil, ci
să fie artă autenti-
că».

să treacă 16 ani. A trebuit să o luăm
de la zero şi să-i convingem pe po-
eţii cu chitară că la Calafat este lo-
cul în care ei se pot aduna, pot să
facă planuri de viitor, să schimbe
impresii fără să aibă stresul trenu-
lui care îi aşteaptă a doua zi să-i
ducă spre un alt concert… Îmi po-
vestea Cristian Buică despre poetul
George Stanca: el ştie din luna mai
că pe 1 august trebuie să vină la
Calafat şi orice alt contract care i
se propune în această perioadă e
refuzat. A fost greu să ajungem aici,
dar iată-ne!”, spune, cu bucurie, dar
şi cu un strop de mândrie, Dan
Vană, „sufletul” Taberei Naţionale
de Muzică Folk.

Sâmbătă –
acorduri de chitară şi aplauze

până după miezul nopţii
Peste 50 de artişti, cărora li se

alătură numeroase grupuri folk, ţin
afişul ediţiei din acest an a Taberei
organizate în perioada 1-8 august
în Portul Calafat. Pe mulţi dintre
ei publicul a avut ocazia să-i as-
culte şi să-i aplaude în serile pre-
cedente, alţii sunt aşteptaţi zilele
acestea. „Noi am invitat toată miş-

c area folkului româ-
nesc, cea autentică, să
vină în această Tabără.
Unii au ajuns deja, alţii
sunt aşteptaţi. Cu mici

excepţii, patru-cinci nume, se vor
afla aici toţi reprezentanţii de sea-
mă ai poeziei cântate din Româ-
nia, dar şi din Bulgaria şi din Ser-
bia”, mai spune Dan Vană.

Seara folk de sâmbătă s-a trans-
format, curând, în… noapte, con-
certul deschis de Stefan Gherak-
siev şi Grupul „Denvar”, veniţi din
Plovdiv, Bulgaria, cărora li s-a ală-
turat Sorin Minghiat, prelungindu-
se până după ora 1.00. „Unii cân-
tă, alţii beau, / Alţii aruncă zaruri-
le, / Peste veacuri obosit / Timpul
s-a oprit” şi „Fără finanţe / Bem
pe chitanţe”, a fredonat Cristian
Buică. „Viaţa va merge-nainte /
Dar era mai frumoasă cu ea…”, a
adăugat, mai… melancolic, Florin
Tomici, ale cărui momente poeti-
ce, împreună cu cele două fiice ale
sale, au fost îndelung aplaudate. O
prezenţă tonică a fost Cristian Cor-
cioveanu: „Hai şi tu, my friend / La
o bere second hand / (…) Te aştept,
my friend / La o viaţă first hand”, a
lansat acesta „provocare” audienţei.
Eugen Avram cu al său „Om bun”,
Florentin Budea şi, în fine, Dan Vană,
întrebând poetic „Cine-a mai văzut
/ Stea adusă de vânt”, au urcat pe
scenă în cea de-a treia zi a Taberei
Folk de la Calafat.

Programul continuă
cu alte patru seri de recitaluri

şi lansări de albume
Dar nu numai recitaluri cuprin-

de amplul program al evenimentu-
lui. În Sala „Marin Sorescu” a Ca-

sei de Cultură Calafat s-a deschis,
cu acest prilej, expoziţia intitulată
„Interioare”, cuprinzând lucrări de
pictură în ulei pe pânză realizate de
Ion Mielcioiu Boştină. Vineri, Vasi-
le Mardare şi-a lansat albumul „Eu
şi prietenul meu”, cu melodii pe
versuri de Sorin Poclitaru, iar sâm-
bătă Teodora Ionescu, realizatoare
de emisiuni la Radio Bucureşti, şi-a
lansat aici volumul de versuri „Boa-
la vindecărilor” (Editura TIBO),
prezentat de George Stanca.

Încă patru seri de folk urmează
la Calafat, dar şi „acasă” la Mircea
Dinescu, în Portul Cultural Cetate,
unde un spectacol a fost anunţat
pentru 7 august. Aşteptaţi cu chita-
ra pe malul Dunării sunt, astăzi,
Mircea Vintilă, mâine – Nicu Alifantis
(care îşi va şi lansa, cu acest prilej,
cel mai recent album al său, intitu-
lat „Mozaic”), miercuri – Mircea
Baniciu, Emeric Imre şi Andrei Pă-
unescu, iar joi, 8 august, în ultima
zi a Taberei – Ducu Bertzi.



ªTIRI

ªTIRI

10/ cuvântul libertãþii luni, 5 august 2013externe
COMENTAR IU

ªeful Armatei ºi veritabilul om
forte al Egiptului, generalul Abdel
Fattah al Sissi (foto), s-a întâlnit,
sâmbãtã noaptea, cu o dele-
gaþie a liderilor islamiºti, în
tentativa gãsirii unei soluþii
paºnice de curmare a protes-
telor partizanilor preºedinte-
lui demis, Mohamed Morsi, a
anunþat ieri, printr-un comu-
nicat, purtãtorul de cuvânt al
Armatei, colonelul Ahmed Ali,
fãrã a preciza componenþa de-
legaþiei de lideri islamiºti. Par-
tidul pentru Libertate ºi Justi-
þie (PLJ), braþul politic al Fra-
þilor Musulmani în Egipt, a
afirmat la rândul sãu, într-un
comunicat, cã este angajat
într-un proces de „legitimita-
te care stipuleazã întoarcerea
preºedintelui, reabilitarea Constitu-
þiei ºi a Camerei superioare a Parla-
mentului (ªura)”. Potrivit presei, re-
prezentanþii coaliþiei grupurilor is-
lamiste au cerut întoarcerea la pute-

re a preºedintelui Morsi, care sâm-
bãtã dimineaþa l-a întâlnit pe William
Burns, secretarul de stat adjunct al

SUA. Vizita surprizã a acestuia a apã-
rut ca una din ultimele ºanse în evi-
tarea unei confruntãri între poliþie
ºi miile de partizani ai Fraþilor Mu-
sulmani, care ocupã douã pieþe în

Cairo de peste o lunã, pentru a de-
nunþa lovitura de stat militarã în
urma cãreia Morsi a fost îndepãrtat

de la putere. Aceastã vizitã a ur-
mat celor ale ºefei diplomaþiei
europene, Catherine Ashton, ºi
a ministrului german pentru Afa-
ceri Externe, Guido Westerwel-
le, aceºtia recomandând un
compromis între susþinãtorii lui
Morsi ºi guvernul provizoriu
stabilit de militari. „Noi afirmãm
cã salutãm toate soluþiile politi-
ce propuse în temeiul legitimitã-
þii constituþionale ºi respingem
lovitura de stat”, menþioneazã
comunicatul islamiºtilor. Partiza-
nii lui Mohamed Morsi stãruie
de la destituirea acestuia, la 3
iulie a.c., pe faptul cã nu vor ac-
cepta nici o soluþie la criza care

traverseazã þara, fãrã ca aceasta sã
includã revenirea la putere a lui
Morsi. Comunicatul sugereazã cã
vizita surprizã a lui William Burns
survine în urma unor eforturi inter-

naþionale care n-au contribuit la
schimbarea acestei poziþii. PLJ criti-
cã, de asemenea, declaraþiile recen-
te ale secretarului de stat american
John Kerry, potrivit cãrora armata
egipteanã „a restabilit democraþia
când l-a înlãturat pe Mohamed
Morsi”. Comunicatul afirmã cã ma-
nifestanþii pro-Morsi doresc pacea
ºi condamnã actele de violenþã, in-
clusiv o serie de incidente în penin-
sula Sinai, în cursul cãrora forþele
armate egiptene au fost supuse unor
atacuri aproape zilnice. În acelaºi
timp, poliþia ºi armata au cerut încã o
datã, sâmbãtã, dispersarea din situ-
rile pro-Mohamed Morsi, Rabaa al-
Adawiya ºi Nahda, unde manifestan-
þii s-au baricadat cu femei ºi copii,
solicitare respinsã de Fraþii Musul-
mani. Generalul al Sissi rãmâne însã
decis sã organizeze noi alegeri, cel
mai târziu la începutul anului viitor,
ºi nici nu exclude dispersarea în for-
þã a manifestanþilor islamiºti din lo-
curile unde sunt concentraþi.

Egipt: ªeful Armatei s-a întâlnitEgipt: ªeful Armatei s-a întâlnitEgipt: ªeful Armatei s-a întâlnitEgipt: ªeful Armatei s-a întâlnitEgipt: ªeful Armatei s-a întâlnit
cu o delegaþie islamistãcu o delegaþie islamistãcu o delegaþie islamistãcu o delegaþie islamistãcu o delegaþie islamistã

Preºedintele statului Zimbab-
we, Robert Mugabe, aflat la
putere din 1980, a fost declarat,
sâmbãtã, câºtigãtor al alegerilor
prezidenþiale, cu 61% din
voturi, din primul tur. Partidul
sãu a obþinut, de asemenea,
majoritatea calificatã de 2/3 în
Adunarea Naþionalã. „Eu declar
cã Robert Gabriel Mugabe, din
partea Zanu PF, a obþinut mai
mult de jumãtate din sufragiile
exprimate la alegerile prezidenþi-
ale ºi este preºedintele ales al
republicii Zimbabwe din aceas-
tã zi”, a anunþat preºedinta
Comisiei electorale, Rita
Makarau. El a obþinut 61%, faþã
de rivalul sãu, premierul
Morgan Tsvargirai, care a primit
34%. ªeful opoziþiei a anunþat
imediat intenþia de a boicota
guvernul, calificând alegerile

Zimbabwe: Mugabe câºtigãtor,
dar opoziþia contestã

Clericul moderat Hassan Rohani
(foto) a fost învestit oficial, sâmbãtã,
în funcþia de preºedinte al Republicii
Islamice Iran, dupã aprobarea alegerii
sale de cãtre Ghidul suprem, Ayatol-
lahul Ali Khamenei, într-o ceremonie
transmisã în direct de televiziunea de
stat, informeazã AFP. Ieri, acesta a de-
pus jurãmântul, în Parlament, în cadrul

Hassan Rohani, învestit sâmbãtã
în funcþia de preºedinte al Iranului

Interpol suspecteazã Al-Qaeda de a fi implicatã în eva-
dãrile unor teroriºti ºi a lansat, sâmbãtã, o alertã globalã
de securitate, solicitând o vigilenþã sporitã în toate state-
le membre ale organizaþiei de cooperare poliþieneascã. In-
terpol a decis cã lanseze alerta „dupã o serie de evadãri
din închisori în nouã state membre, printre care Irak, Libia
ºi Pakistan”, a anunþat într-un comunicat organizaþia in-
ternaþionalã cu sediul la Lyon (Franþa). „Suspectând im-
plicarea Al-Qaeda în mai multe evadãri care au dus la
eliberarea a sute de teroriºti ºi criminali, alerta Interpol
solicitã asistenþa celor 190 state membre pentru a deter-
mina dacã aceste evenimente recente sunt coordonate
sau legate”, a adãugat organizaþia. ªi Departamentul de
Stat al Statelor Unite a emis o avertizare de cãlãtorie la
nivel global, valabilã pânã pe 31 august, pe fondul teme-
rilor privind un complot al reþelei Al-Qaeda. ªeful Statului
Major al armatei americane, generalul Martin Dempsey,
afirmã, într-un interviu acordat postului american ABC
News, cã acest complot vizeazã „obiective occidentale”.
„Existã informaþii despre o ameninþare semnificativã, iar
noi am reacþionat. Þinta exactã nu este cunoscutã, dar
intenþia este clarã. Ideea este atacarea obiectivelor occi-

Alertã la nivel global: Al-Qaeda ºi organizaþiile
afiliate continuã sã pregãteascã atacuri teroriste

Australia: Premierul Rudd a

convocat alegeri

parlamentare anticipate pe

7 septembrie
Premierul Australiei, Kevin

Rudd, a convocat alegeri
parlamentare anticipate pe 7
septembrie, la ºase sãptãmâni
dupã ce a învins-o pe Julia
Gillard în scrutinul intern din
cadrul Partidului Laburist,
relateazã BBC News online. Data
scrutinului, care era aºteptat, a
fost anunþatã dupã ce Rudd s-a
întâlnit cu guvernatorul general
al Australiei. Premierul de
centru-stânga îl va avea de
înfruntat pe liderul opoziþiei,
conservatorul Tony Abbott, care
este favorit, potrivit sondajelor
de opinie. Principalele teme ale
campaniei electorale vor fi
starea economiei, situaþia
solicitanþilor de azil ºi contraca-
rarea schimbãrilor climatice.

Snowdengate: Germania a

reziliat acordurile cu SUA,

Franþa ºi Marea Britanie

privind schimbul de date
Germania a anulat acordurile

privind schimbul de date cu SUA,
Marea Britanie ºi Franþa, încheiate
în 1968, care permiteau serviciilor
speciale ale acestor þãri sã efectueze
monitorizãri pe teritoriul Germa-
niei. Mãsura vine în urma scanda-
lului de spionaj vizând programul
de interceptãri ale convorbirilor
telefonice ºi pe Internet PRISM,
dezvãluit de fostul consultant al
Agenþiei Naþionale de Securitate
(NSA) a SUA, Edward Snowden,
relateazã Russia Today, citând
Deutsche Welle în limba rusã.
Acordurile privind schimbul de
date au fost semnate de cãtre
pãrþi dupã adoptarea de cãtre
Germania, în 1968, a legii
privind limitarea secretului
corespondenþei, precum ºi al
comunicaþiile poºtale ºi telefoni-
ce, care permite serviciilor de
securitate verificarea a pânã la
20% din astfel de comunicaþii ºi
conexiuni între Germania ºi alte
þãri. Documentele respective
permiteau, în plus, utilizarea datelor
Biroului Federal pentru Protecþia
Constituþiei sau ale Serviciului
Federal de Informaþii german
(BND) de cãtre cele trei þãri.

unei ceremonii la care au fost invitaþi,
în premierã, lideri strãini. „Alegerea
unui om competent, care a servit timp
de trei decenii establishment-ul (isla-
mic) ºi a rezistat în faþa duºmanilor în
calitatea sa de cleric, reprezintã mãrtu-
ria unui mesaj de fidelitate faþã de re-
gim ºi de încredere în cler”, a scris Ghi-
dul suprem în decretul de învestiturã

citit de ºeful sãu de cabi-
net. Rohani a obþinut o
victorie rãsunãtoare la
alegerile prezidenþiale din
14 iunie ºi îl înlocuieºte în
fruntea þãrii pe Mahmoud
Ahmadinejad, ales în
2005. Rohani a afirmat cã
va urma o „cale a modera-
þiei”. De asemenea, el a
promis cã va depune efor-
turi pentru „ salvarea eco-
nomiei, pentru relansarea
în mod constructiv a rela-
þiilor cu lumea, pentru
mãreþia Iranului, pentru
apãrarea intereselor naþi-
onale ºi pentru anularea
sancþiunilor nedrepte”.

generale ca ilegale din cauza
fraudelor, urmând a contesta
rezultatul în justiþie. „Noi nu
vom participa la instituþiile
guvernamentale”, a declarat
Morgan Tsvargirai în cursul
unei reuniuni de crizã a condu-
cerii partidului sãu, MDC,
asociat din 2009 în guvernul de
uniune naþionalã. Zanu PF,
partidul preºedintelui Mugabe,
aflat la putere dupã dobândirea
independenþei, în 1980, susþine
cã are majoritatea calificatã în
Adunarea Naþionalã, potrivit
unui comunicat oficial al
Comisiei electorale. Rezultatul
alegerilor prezidenþiale va fi
definitiv în cursul zilei de
astãzi, a proclamat Zanu PF,
învingãtor în 13, apoi în 17,
apoi în 27 de circumscripþii
suplimentare.

„Go home!” ordonã Marea
Britanie clandestinilor

„Du-te acasã!” a devenit cel mai recent slogan al guvernului britanic
faþã de imigranþii fãrã acte. Recenta campanie anti-imigrare clandestinã
orchestratã de Guvernul Tory face polemicã, riscând sã divizeze coaliþia
aflatã la putere. Toatã sãptãmâna trecutã, locuitorii arondismentului 6 din
nordul Londrei au putut vedea autobuze de campanie cu urmãtorul mesaj
„Marea Britanie ilegal, du-te acasã sau aºteaptã-te sã fii arestat”. Afiºele
de format mare, prezentând cãtuºe pe fond negru, invitau imigranþii ilegali
sã apeleze o linie telefonicã, menitã a le facilita plecarea. În acelaºi timp,
Ministerul de Interne britanic prezenta arestarea mai multor suspecþi pe o
reþea de socializare. Operaþia nu costã decât 11.000 de euro, în timp ce
expulzarea unei singure persoane fãrã acte costã contribuabilul 6.000 de
euro. Un comunicat al Downing Street menþioneazã cã premierul David
Cameron susþine puternic campania pilot, planificatã a se extinde la nivel
naþional. În timp ce, abia întors din vacanþã, vicepremierul liberal-demo-
crat (Lib-Dem), Nick Cleg, se opune. „Acesta nu este un mod prea inteli-
gent de a ataca problema”. Vicent Cable, ministrul Comerþului din partea
Lib-Dem, a denunþat campania, considerând-o „stupidã ºi insultãtoare”,
care stârneºte temeri nefondate, într-un interviu televizat. Boris Johnson,
primarul Londrei ºi candidat potenþial la succesiunea lui Cameron în frun-
tea Partidului Tory ºi al þãrii, ºi-a exprimat de asemenea rezerva, opinând
cã mesajul e prea dur. Un sondaj de opinie pentru „Sun” menþioneazã cã
47% din britanici susþin campania, în timp ce 41% se opun. Într-un articol
publicat în „The Guardian”, un designer de origine indianã a povestit cã a
apelat numãrul de telefon indicat pe afiºe, solicitând ofiþerului UKBA (agen-
þia de control a frontierelor) sã fie ajutat sã meargã acasã... în Willesden,
un cartier populat în nord-vestul Londrei.

dentale, nu doar a celor americane”, a explicat Dempsey,
precizând cã ameninþarea este „mai specificã” decât cele
anterioare. Cetãþenii americani sunt îndemnaþi sã dea do-
vadã de vigilenþã în timpul deplasãrilor externe. De ase-
menea, vineri, SUA au anunþat închiderea, ieri, a ambasa-
delor sau consulatelor sale din Emiratele Arabe Unite,
Algeria, Iordania, Irak, Egipt, Arabia Sauditã, Djibouti,
Bangladesh, Qatar, Afganistan, Sudan, Kuwait, Bahrain,
Oman, Mauritania, Yemen ºi Libia. O mãsurã similarã a
fost adoptatã ºi de Marea Britanie, Germania ºi Franþa.
Londra a comunicat cã ambasada britanicã din Yemen va
fi închisã ieri, din raþiuni de precauþie. De asemenea, am-
basadele Germaniei ºi Franþei din Yemen sunt închise ieri
ºi astãzi. Parisul ia în considerare prelungirea acestei pe-
rioade de inactivitate a ambasadei sale dacã ameninþarea
continuã. Canada a decis ºi ea sã-ºi închidã ieri reprezen-
tanþa diplomaticã de la Dacca, în Bangladesh. Forþele de
securitate din Yemen erau, ieri, în stare de „alertã întãritã”
în faþa ambasadelor SUA, Marii Britanii, Franþei ºi Germa-
niei din aceastã þarã. Membri ai forþelor speciale, înarmaþi
ºi susþinuþi de blindate, erau în faþa celor patru misiuni
diplomatice, precum ºi ale altor þãri occidentale.
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Comuna Pielesti, jud. Dolj anunta pun-
blicul interesat asupra solicitarii Avizului
de gospodarire a apelor pentru investitia
Alimentare cu apa potabila a satului Cam-
peni, com. Pielesti, jud. Dolj. Relatii su-
plimentare se pot obtine la nr. de
tel.0251.459474 sau la Primarie”.
Comuna Pielesti anunta publicul intere-
sat asupra depunerii solicitarii de obtine-
rea acordului de mediu privind “Alimen-
tare cu apa potabila a satului Cimpeni ,
comuna Pielesti , judetul Dolj.Informatii-
le privind potentialul impact asupra me-
diului pot fi consultate la sediul APM Dolj
, Craiova , str.Petru Rares , nr.1 , zilnic
intre orele 9,00 – 14,00.

CONVOCATOR
Al Adunarii Generale Extraordinare

a Actionarilor
Societatii comerciale PROIECT S.A.
Craiova , cu sediul in Craiova, str. Ion

Maiorescu, nr. 4, judetul Dolj,
CUI 2291704, inmatriculata sub nr. J16/

130/1991
Administratorul Unic al SC. PROIECT
S.A. Craiova, (“Societatea”), convoaca
Adunarea Generala Extraordinara a Ac-
tionarilor, la data de 09.09.2013, ora 12.00,
la sediul Societatii din Craiova, str. Ion
Maiorescu, nr. 4, judetul Dolj, la care sunt
indreptatiti sa participe toti actionarii So-
cietatii inregistrati in Registrul Actionari-
lor al S.C. PROIECT S.A. Craiova la sfar-
situl zilei de 01.08.2013 (data de referinta),
avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI
1. Revocarea din functia de Administra-
tor Unic al SC. PROIECT S.A. Craiova,  a
dlui  Luca Gabriel Iosif.
2. Numirea unui nou Administrator Unic
al SC. PROIECT S.A. Craiova.
Lista cuprinzând informaþii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu ºi califi-
carea profesionalã a persoanelor propu-
se pentru funcþia de administrator se aflã
la dispoziþia acþionarilor, putând fi con-
sultatã ºi completatã de aceºtia.
3. Aprobarea contractului de manage-
ment pentru noul Administrator Unic.
In caz de neintrunire a cvorumului la data
convocarii, se reconvoaca AGA Extraor-
dinara in aceleasi conditii cu aceeasi or-
dine de zi pentru data de 10.09.2013, ora
12.00, la sediul Societatii .

Actionarii pot participa la sedinta Adu-
narii Generale Extraordinare personal sau
prin reprezentanti , in baza unei procuri
speciale , conform dispozitiilor legale ,
modelul procurii putand fi disponibil  la
sediul societatii mai sus indicat . Un
exemplar original al procurii de reprezen-
tare se depune la sediul societatii, cel tar-
ziu cu 48 de ore inainte de adunare.

Administratorul Unic al
S.C. PROIECT S.A. Craiova

Luca Gabriel Iosif
Anunþ public privind decizia etapei de
încadrare titular.   Consiliul Local Dãbu-
leni, titular al proiectului “Extindere Cen-
tru de Sãnãtate Mintalã cu Compartiment
de Psihiatrie “  anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre APM Dolj –AVIZARE FÃRÃ
ACORD DE MEDIU -pentru proiectul “Ex-
tindere Centru de Sãnãtate Mintalã cu
Compartiment de Psihiatrie “ în oraºul
Dãbuleni, strada Alecu Russo, nr2, jude-
þul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediulARPM Craiova, stra-
da Petru Rareº,nr.1,în zilele de luni-vineri,
între orele 9-14, precum ºi la urmãtoarea
adresã de  internet:http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate inania comenta-
rii/observaþii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile de la data publi-
cãrii prezentului anunþ.
Anunþ public privind decizia etapei de
încadrare titular. Consiliul Local Dãbu-
leni, titular al proiectului “Extindere
Centru de Sãnãtate Mintalã cu Compar-
timent de Psihiatrie “  anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM Dolj –AVIZA-
RE FÃRÃ ACORD DE MEDIU -pentru
proiectul “Extindere Centru de Sãnã-
tate Mintalã cu Compartiment de Psi-
hiatrie “ în oraºul Dãbuleni, strada Ale-
cu Russo, nr2, judeþul Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la se-
diulARPM Craiova, strada Petru Rareº-
,nr.1,în zilele de luni-vineri, între orele
9-14, precum ºi la urmãtoarea adresã
de  internet:http://apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate inania comenta-
rii/observaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ.

OFERTE SERVICIU
Caut o femeie serioa-
sã pânã în 45 ani pen-
tru îngrijire copii în Ita-
lia. Ofer 500 Euro. Te-
lefon: 0764/637.101.
Angajez femeie in-
ternã pentru îngriji-
rea unei bãtrâne. Te-
lefon: 0749/780.751.

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

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.
Filmez ºi fotografiez
la preþuri avantajoa-
se + albumuri foto.
Telefon: 0766/
359.513.
Societate de conta-
bilitate presteazã
servicii de calitate la
preþ avantajos. Te-
lefon: 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
ultracentral, bloc
Doljeana (45.000
E). Telefon: 0764/
447.730.
Vând garsonierã
Brazdã,  eta j  3.
Telefon:  0765/
610.457.
Vând 2 garsonie-
re etaj 1 comuna
Sto ina,  judeþu l
Gor j .  Te le fon:
0730/600.132
Vând/schimb gar-
sonierã, Brazdã,
bl. G7, et.  3, cu
apartament 2 ca-
mere + diferenþa.
Telefon:  0729/
368.009.
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament
complet renovat.
Telefon: 0724/
558.703.
Vând apartament 2
camere ultracen-
tral. Telefon: 0744/
344.227.
Vând apartament
2 camere, deco-
mandat, garã, îm-
bunãtãþiri. Particu-
lar. Telefon: 0722/
245.594. 
Vând apartament 2
camere, Calea Bu-
cureºti. Telefon:
0722/966.159.
Vând apartament 2
camere, Valea Ro-
ºie, etaj 4. Telefon:
0 7 3 4 / 9 5 2 . 7 1 7 ;
0351/175.746.
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Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, Calea
Bucureºti, zona In-
stitut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament
2 camere, etaj 2/4,
Craiova central.
Telefon: 0351/
429.144.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, cart. Ro-
vine zona J-uri, 47
mii Euro negocia-
bil. Telefon: 0766/
360.302, 0763/
679.696.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere, deco-
mandat, mobilat 1
Mai. Preþ avanta-
jos. Telefon. 0761/
671.641.
Vând apartament
3 camere, Calea
Bucureºti. 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.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 48.500 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0721/218.871.

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Vând apartament 3
camere decoman-
date,superb, preþ
negociabil, zona
Ciupercã. Telefon:
0 7 4 2 / 8 7 2 . 3 1 9 ,
0748/195.954.
Particular, 4 came-
re, 4 balcoane, ul-
tracentral. Telefon:
0724/804.875.
Vând apartament 4
camere zonã ultra-
centralã. Telefon:
0742/423.237.
La Filiaºi vând apar-
tament 3 camere
decomandate ºi
casã + teren. Tele-
fon: 0766/577.828.

CASE
Vând gospodãrie
formatã din 2 case,
anexe ºi 38 ari cur-
te în sat Þugureºti,
comuna Valea
Stanciului. Telefon:
0 2 5 1 / 3 5 2 . 2 3 9 .
0721/502.003.
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.

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.
Vãnd casã cu  de-
pendinþe, livadã,
vie, în Fratoºtiþa Fi-
liaºi. Telefon: 0720/
929.024.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren, zona
M e t r o - C i t r o e n ,
zonã bunã pentru
Showroom, de-
pozite,1000 mp,
dechidere 17 mp,
preþ interesant.
Telefon.  0762/
109.595.

Vând teren stra-
dal, utilitãþi. Tele-
fon: 0760/339.646.
Vând teren stradal,
utilitãþii. Telefon:
0760/ 339.646.
Vând 345 mp
zona Daewoo în-
tre case, varian-
te. Telefon: 0761/
665.763.
Vând teren intra-
vilan ºi extravilan.
Telefon:  0766/
582.831.
Vând teren intravi-
lan Iºalniþa + mo-
tosapã Telefon:
0766/ 820.993.
Vând teren 412
m.p. intravilan, zona
ANL (Parc) preþ ne-
gociabil. Telefon:
0770/222.518.
Vând teren Preaj-
ba 900 mp. Tele-
fon: 0723/253.544.
Vând teren 1300
mp Malu Mare,
ªcoala generalã,
cadastru, poziþie
excelentã 15 euro
mp. Telefon: 0725/
505.440.
Vând teren 1000
mp zona Metro
(spate), 20 euro/
mp. Telefon: 0724/
099.961.

Vând 2600 m.p.
pe ºoseaua ªim-
nicu de Sus, la
600 metri de la-
cul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil.
Telefon:  0351/
170.504.
Vând teren Leam-
na, 800 mp, preþ
avantajos. Telefon:
0762/109.556.
Teren Cârcea,
1500 mp, bilateral,
(str. Poºtei/Pelinu-
lui), utilitãþi. Tele-
fon: 0726/271.641;
0723/591.673.
Vând loc de
casã,  ªimnicu
de Jos, str. Grã-
dinari ,  nr.  34.
Preþ negociabil,
600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând 4300mp te-
ren intravilan la 10
km de Craiova –
cedez 4500mp
pentru renovarea
unei case + ane-
xe. Telefon: 0727/
884.205.

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 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 centura
Nord 600 mp, 35
euro/mp, negocia-
bil. Telefon: 0722/
531.426.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr. 40,
Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
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Vând teren intravi-
lan Pieleºti (Peu-
geot), certificat ur-
banism, 3000 mp,
10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
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 cen-
tral 330 mp des-
chidere 2 strãzi.
Telefon: 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 Super-
nova, an 2002, ITP
2014, 3.500 lei. Tele-
fon: 0745/541.174.

STRÃINE

Vând Audi A6, fabri-
caþie 2006, full op-
tions, bleu-marin, pie-
le, xenon, motor de
2000 cm3. telefon.
0762/109.595.
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008. Te-
lefon: 0728/031.821.

Vând Mercedes cla-
sa S 320 diesel din
2002, 7200 euro,
Opel Vectra B din
2001 16, benzinã,
GPL, 2500 euro. Te-
lefon: 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 im-
pecabil, înmatriculat.
Telefon: 0745/
043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fa-
bricaþie 2008, 39.000
km, nerulat în Româ-
nia, motor 3500, du-
blã axã, capacitate
6,5 tone, preþ nego-
ciabil sau alte varian-
te. Telefon: 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 car bãtrânesc
cu jug, autentic, pre-
tabil terase, grãdini.
Te l e f o n : 0 7 2 9 /
033.903
Vând set motor tip
BORGO pentru da-
cia 1300.Preþ 200 lei.
Relaþi la telefon:
0748/057.590.
Vând chioºc izopan,
faþã termopane, co-
pertine. Preþ conve-
nabil. Telefon: 0758/
059.424.
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã  pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi
hormonii ºi antibioti-
cele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând grâu 10 lei ba-
niþa. Telefon: 0762/
933.364.
Ofertã specialã -
Vând þ iglã EL-
PRECO 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.
Vând presã de ba-
lotat, sticle plastic,
cutii de bere, putinã
50 vedre nouã sal-
câm, 2 uºi cu toc
pentru casã sau ma-
gazii. 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 Lin-
dab. Telefon: 0751/
403.323.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând pãlãrie fetru 55
nouã gri - 50 lei, co-
vor persan 220/180
bine întreþinut - 70 lei.
Telefon: 0761/
355.869.
Vând combinã Inter-
naþional 541. Tg-Jiu.
Telefon: 0722/
528.202.
Vând cadru metalic
nou pentru handi-
cap, masã sufrage-
rie 6 persoane, chiu-
vetã picior (ciupercã)
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/ 446.918.
Vând convenabil
sau schimb cu calo-
rifer fontã folosit, un
calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin fo-
losit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu janþã noi, ara-
gaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
(flex) D125/850W
nou, canistrã 20 litri
aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.

Vând cuptor cu micro-
unde cu geam spart
80 lei,  maºinã de spã-
lat rufe, pompã defec-
tã 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 cu-
sut Singer, mini ara-
gaz cu 2 butelii (de
voiaj). Telefon: 0770/
334.168.
Vând bar cu terasã
ºi dependinþe, zona
Tribunalul Judeþean,
str. Iancu Jianu. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând prelatã autotu-
rism, material gros,
puþin folositã. Tele-
fon: 0762/672.086,
0351/467.841.
Vând loc de veci 2
persoane, cruce de
marmurã. Telefon:
0251/546.666.
Vând ºifonier lemn
masiv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Te-
lefon: 0757/072.050.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã
stereo, piei de bovi-
nã tratate, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, flex
mare, aparat sudu-
rã. Telefon: 0735/
445.339.

Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând loc de veci Ci-
mitirul Nord. Telefon:
0741/473.338.
Vând cal semigreu.
Telefon: 0741/
975.279.
Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bucã-
tãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de cu-
sut, lustrã, canapea,
covor. Telefon: 0720/
929.024.
Vând chiuvetã bucã-
tãrie din fontã 20 lei,
jaluzele diferite mã-
rimi, lustre 2 ºi 3 bra-
þe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
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, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
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Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................
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luni, 5 august 2013

�   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Albine – Familii puterni-
ce, cu 5-6 rame cu pu-
iet – Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Vând araci roºii, fasole,
vie 0,30-1-2  lei/buc. Te-
lefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puterni-
ce – cu 4-5 rame cu
puiet. Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând puieþi de viºin
altoiþi, fructe mari pu-
ieþi de pruni, 2 lei bu-
cata. Telefon: 0251/
428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi
- se vinde restaurantul
DIVERTIS. Telefon:
0743/055.225; 0760/
653.355.
Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cau-
ciucuri noi, Cehia schim-
bãtor în torpedou pantã.
Telefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal. Te-
lefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc
de veci (Craiova Nord),
robot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon: 0762/
559.132.
Vând 100 baniþe grâu
vechi, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.

VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 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 drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor per-
san. Telefon: 0251/
416.455.
Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze, mar-
ca Anca – Pocket – Ita-
lia, în funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Telefon:
0761/270.365.

Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24
F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m X 2
m, tãblii nou – nouþ, sal-
tea, alain delone 42-44-
46 bãrbat – fermoar –
nasturi - tineret, excep-
þional. Telefon: 0725/
533.042.
CUMPÃRÃRI

AUTO
Cumpãr auto Tico de
la  unic proprietar. Te-
lefon: 0351/460.075.
sau 0728/ 058.802.
ÎNCHIRIERI

OFERTE
Inchiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,-
zonã cu vad. Telefon.
0761/ 665.763.
Primesc fatã  în gaz-
dã. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriere sau colabo-
rare pentru termo-
pane, deþin spaþiu ºi
utilaje. Telefon: 0762/
743.502.
Închiriez apartament 2
camere, decomandat,
zona Lãpuº, etajul 2,
semimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez aparta-
ment. Telefon: 0741/
252.102.
Închiriez apartament
cu 3 camere, deco-
mandat, mobilat, Ran-
dez-vous Brazdã. Te-
lefon: 0747/896.616.

Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge 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, casino, bi-
rouri. Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.

Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsu-
mator de bãuturi alcooli-
ce, caut camerã cu chi-
rie, preferabil la casã,
zona Brestei. Preþ con-
venabil. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.
MATRIMONIALE
Domn onest 57/175/
75 doresc cunoºtinþã
doamnã aspect plãcut,
vârstã apropiatã. Tele-
fon: 0764/ 422.380.
DIVERSE

Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon. 0764/568.897.
0751/ 911.417.

Pensionar singur caut
familie pentru întreþine-
re la þarã. Telefon: 0762/
603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera
/ obiect. Telefon: 0351/
423.493.
PIERDERI

SC SICA SERGIU
anunþã pierderea cer-
tificatului constatator
pentru punct de lucru
situat în Comuna Co-
þofenii din Faþã, strada
Coþofenilor,nr. 88. Se
declarã nul.
RAADPFL Craiova
anunþã pierderea  Cer-
tificatului Constatator
Nr. 33746/ 18.06.2010,
pentru puncul de lucru
Parcul Tineretului.
Pierdut Parafã Contabil
Autorizat  Membru CEC-
CAR – PETRIªOR
PAULINA, Nr.18605.
Se declarã nulã.
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Paris Saint-Germain a cucerit,
sâmbãtã searã, a treia Supercupã a
Franþei din istorie, trecând cu 2-1 de
Girondins Bordeaux, într-un meci
disputat în capitala statului african
Gabon, la Libreville.

În faþa a 35.000 de spectatori,
campioana ºi-a vãzut serios încurcate
planurile în minutul 38, când Henri
Saivet a deschis scorul dupã un „as-
sist” semnat de Nicolas Maurice-Belay.
Servit ideal de Zlatan Ibrahimovici,
puºtiul de doar 19 ani, rezerva Hervin
Ongenda a sunat adunarea, cu a sa
reuºitã din minutul 83, pentru ca apoi,
în prelungiri (90+5), pe filierã brazilia-

PSG, tr iumf dramaticPSG,  t r iumf dramaticPSG,  t r iumf dramaticPSG,  t r iumf dramaticPSG,  t r iumf dramatic
în  Supercupa Franþe iîn  Supercupa Franþe iîn  Supercupa Franþe iîn  Supercupa Franþe iîn  Supercupa Franþe i

nã, Lucas sã-i prilejuiasã lui Alex sã
devinã eroul trupei pregãtite de Laurent
Blanc. Tehnician care astfel a bifat
primul trofeu la cârma grupãrii parizie-
ne, una preluatã în aceastã varã de la
Carlo Ancelotti, plecat sã-ºi încerce ºi
el norocul la capricioasa Real Madrid.

Legat tot de Blanc, interesant este
faptul cã acest triumf a venit tocmai în
dauna singurei echipe de club pe care a
pregãtit-o pânã acum. ªi nu oricum, ci
cu real succes, el trecându-ºi în
palmares patru titluri majore în numai
trei ani (2007-2010): un campionat
(2009), o Cupã a Ligii (2009) ºi douã
Supercupe (2008-2009). Performanþe

ce aveau sã-l propulseze ulterior la
naþionala „Cocoºului galic”, de ale cãrei
destine s-a preocupat între 2010 ºi
2012.

La meciul de sâmbãtã, cel mai tare
transfer al verii, mãcar pânã în prezent,
Edinson Cavani (adus de la Napoli
pentru 64 de milioane de euro) nu a

fãcut parte din lotul lui PSG, fiind cel
mai probabil în urmã cu pregãtirea.

Iatã ºi echipa câºtigãtoare trimisã în
teren de Blanc: Sirigu – Jallet, Thiago
Silva, Alex, Maxwell – Lucas Moura,
Thiago Motta (Verratti 71), Matuidi,
Pastore (Ongenda 73) – Ibrahimovici,
Lavezzi (K. Coman 72).

FC Barcelona a câºtigat a 48-a
ediþie a Trofeului Joan Gamper,
dupã ce i-a surclasat, vineri searã,
pe brazilienii de la FC Santos, fos-
ta echipã a lui Neymar, scor 8-0,
pe “Camp Nou”.

Pentru catalani, meciul a avut
cel puþin douã puncte de atracþie,
consemnând atât debutul noului
antrenor Gerardo Martino, cât ºi
cel al lui Neymar. Mai aºteptat, fãrã

Messi ºi Neymar, pentru prima datã împreunã

Barcelona a spulberat-o pe Santos
la Trofeul Joan Gamber

îndoialã ultimul, toatã suflarea fot-
balisticã fiind curioasã ce va ieºi
din conclucarea cu Messi.

Brazilianul, care a intrat la pau-
zã, ºi care a oferit ºi pasa decisivã
pentru golul ce a ridicat scorul la
6-0, marcat de Fabregas, a fost si-
multan pe teren cu argentinianul
timp de 16 minute.

În toatã acestã perioadã, Ney-
mar a fost foarte atent la toate ac-

þiunile iniþiate de Messi, a cãutat
sã intre în permanent “dialog” cu
acesta, s-a demarcat mai mereu ºi
a încercat sã paseze cât mai mult.
A fost limpede cã Messi rãmâne
vioara întâi, dar nici brazilianul nu
pare un fotbalist lipsit de persona-
litate. În afara pasei de gol pentru
Fabregas, Neymar ºi-a mai trecut
în cont ºi o barã, dar ºi alte câteva
acþiuni personale. 

“Nu sunt în forma fizicã opti-
mã, însã vor veni ºi golurile. Este
o senzaþie minunatã sã joci pe
Camp Nou, mai ales lângã un ge-
niu ca Messi”, a spus Neymar la
finalul partidei.

Au marcat Messi 8, Léo 11-auto-
gol, Alexis 21, Pedro 28, Fabregas

52, 68, Adriano 75 ºi Dongou 82.
FC Barcelona: Valdes (Pinto

46) – Alves (Montoya 46), Pique
(Bartra 46), Mascherano (Bagnack
77), Jordi Alba (Adriano 46) – Xavi
(Sergi Roberto 46), Busquets
(Song 46), Iniesta (Fabregas 46)
– Pedro (Neymar 46), Alexis (Dani
Nieto 72), Messi (Dongou 62).

Presa brazilianã:
„Parcã era Tahiti”
Dupã umilitoarea înfrângere de

pe „Camp Nou”, fanii fostei for-
maþii a lui Neymar ºi presa din
„Þara Cafelei” i-au desfiinþat pe ju-
cãtori ºi pe cei din conducere.

Stadionul lui Santos, Vila Belmi-
ro, a fost umplut de mesaje scrise

cu vopsea îndreptate împotriva
conducerii ºi a jucãtorilor. “Res-
pectaþi tradiþia!” ºi “Sã vã fie ruºi-
ne!”, au fost câteva dintre mesa-
jele fanilor cãtre Santos.

Un alt mesaj cerea demisia pre-
ºedintelui clubului, Luis Alvaro de
Oliveira, ºi a întregii conduceri res-
ponsabile de organizarea meciului
cu FC Barcelona.

Presa brazilianã nu s-a lãsat mai
prejos, amendând scorul ruºinos
la care au pierdut jucãtorii lui San-
tos. “Parcã era Tahiti (n.r. fãcând
referire la meciul Spania – Tahiti,
10-0, de la Cupa Confederaþiilor
2013)”, a scris cotidianul Lance,
în timp ce O Estado de Sao Paulo
ºi Folha de Sao Paulo au dat ace-
laºi verdict: “masacru”.

Unul dintre cei mai prolifici atacanþi englezi
ai ultimilor ani, Wayne Roo-
ney (27 de ani) nu mai vrea
sub nici un chip sã mai con-
tinue la Manchester United.
Mai mult, în sãptãmâna care
tocmai a început, le va soli-
cita oficial conducãtorilor
clubului sã-l lase sã plece.

Potrivit celor de la Sunday
Mirror, Rooney ºi-a dat sea-
ma cã acesta este momentul
pentru a o pãrãsi pe Man. Uni-
ted, formaþie al cãrei tricou îl
îmbracã din 2004.

Rooney, cu gândul tot la plecare
“Este din ce în ce mai clar cã Wayne vrea sã

plece. El nu are nimic de îm-
pãrþit cu noul manager al clu-
bului, David Moyes, dar pur ºi
simplu simte nevoia unei noi
provocãri”, a titrat publicaþia
din Marea Britanie.

Rãmâne de vãzut în ce di-
recþie o va apuca Rooney, mai
ales acum dupã ce oficialii lui
United au refuzat categoric
oferta de transfer venitã din
partea celor de la Chelsea, aco-
lo unde este dorit de Jose
Mourinho.

Viitorul lui Gareth Bale se anun-
þã tot mai incert, dupã ce patronul
clubului Tottenham pare decis sã
refuze orice ofertã vine din direc-
þia Realului.

Deranjat cu fiecare zi ce trece
de “mofturile” lui Bale, care a de-
clarat chiar cã îºi doreºte sã plece
la Madrid, Daniel Levy i-a trans-
mis galezului un ultimatum. Con-
form celor de la Marca, mijlocaºul

Digi Sport 1

19:00, 21:30 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli Timiºoa-

ra – Gaz Metan Mediaº, FC Vaslui – CFR Cluj.

Digi Sport 2

19:00 – TENIS (M) – Turneul de la Montreal

(Canada): ziua întâi .

Digi Sport 3

21:45 – FOTBAL – Cupa Ligii Angliei: Preston –

Blackpool.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

ªi-a supãrat ºeful!

Bale, ameninþat cã ar putea
sta pe tuºã întreg sezonul

lui Tottenham este ameninþat de
conducere cã, dacã nu va înceta
sã facã lobby propriului transfer în
Spania, nu va mai prinde echipa în
sezonul urmãtor. Levy a insistat pe
ideea cã Bale va rãmâne încã un se-
zon pe “White Hart Lane” ºi se pare
cã face tot posibilul pentru a-l þine
pe galez la Londra.

Conform presei din Anglia ºi
Spania, Real ºi Tottenham nu ajung

la un numitor comun
în ceea ce priveºte
eventuala sumã de
transfer a lui Bale, en-
glezii dorind sã pri-
meascã peste 96 de
milioane de euro pe loc.
Acesta ar reprezenta
recordul istoric în ma-
terie de transferuri, de-
þinut tot de Real, când
l-a cumpãrat pe Cris-
tiano Ronaldo de la
Manchester United (94
de milioane).

Dolce Sport 1

19:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul Constanþa –

Dinamo.

Dolce Sport 2

21:30 – FOTBAL – Cupa Germaniei: BVS Rehden –

Bayern Munchen.

Eurosport 2

19:00 – FOTBAL – Campionatul Poloniei: Legia

Gdansk – Jagiellonia Bialystok.
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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)

 CLASAMENT               M                    V               E                  Î                  G      P
Oţelul 2 2 0 0 3-1 6
Botoşani 3 1 2 0 3-2 5
Săgeata 3 1 2 0 3-2 5
Ceahlăul 3 1 1 1 5-3 4
Pandurii 2 1 1 0 4-2 4
ACS Poli 2 1 1 0 4-2 4
Petrolul 2 1 1 0 2-1 4
Astra 1 1 0 0 4-0 3
Steaua 1 1 0 0 2-1 3
Dinamo 2 1 0 1 2-2 3
CFR Cluj 2 0 2 0 2-2 2
Braşov 2 0 1 1 2-4 1
„U” Cluj 3 0 1 2 2-4 1
Chiajna 0 0 0 0 0-0 0
Mediaş 2 0 0 2 1-3 0
FC Vaslui 1 0 0 1 0-2 0
Corona 2 0 0 2 0-4 0
Viitorul 1 0 0 1 0-4 0

6

5

4

LIGA I

Etapa a III-a
„U” Cluj – Ceahlăul 1-1
Au marcat: Târnăcop 41 / Golubovic 31.
FC Botoşani – Săgeata Năvodari 1-1
Au marcat: Cârjan 49 / V. Lupu 87.
Steaua – Concordia Chiajna a fost amânat.

Meciurile Corona Braşov – Astra Giurgiu, Petrolul – FC Braşov şi
Pandurii – Oţelul s-au jucat aseară.

Astăzi
ACS Poli Timişoara – Gaz Metan – ora 19.00 (Digisport 1)
Viitorul – Dinamo – ora 19.30 (Dolcesport 1)
FC Vaslui – CFR Cluj – ora 21.30 (Digisport 1)

Bănia, eterna comedie! Craiova ar putea
rămâne fără
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rămâne fără

ambele echipe
În dispută pentru palmares, nume etc,
cele două Universităţi pot fi scoase din
competiţie chiar dacă vor fi înscrise de FRF

Disputa mediatică dintre c ele
două echipe apărute sau reapărute
la Craiova în vara aceasta ar putea
rămâne singura, fiindcă ambele ar
putea dispărea înainte de a evolua
într-un meci oficial. CS Universi-
tatea ar avea chiar şanse minime
să participe în liga secundă. Adri-
an Mititelu este doar primul care
contestă înscrierea în Liga a II-a a
clubului care s-a asociat cu Pri-
măria Craiova şi Consiliul Judeţean
Dolj. Astfel, după precedentul „Ra-
pid-Chiajna”, este clar că Tribu-
nalul Sportiv de la Lausanne ar
putea da dreptate oricărei echipe
care i s-ar adresa, contestând drep-
tul de joc al CS Universitatea în
Liga a II-a. Interesate direct ar fi
echipele care au retrogradat în Liga
a III-a, care s-ar afla astfel în si-
tuaţia Concordiei Chiajna. Chiar
dacă îşi arogă istoria Ştiinţei, clu-
bul este înscris  la FRF în vara
aceasta,  astfel înc ât nu ar avea
dreptul de a evolua în eşalonul al
doilea, ci doar în campionatul ju-
deţean. De asemenea, chiar dacă
va fi înscrisă în Liga a II-a, cealal-
tă echipă, a lui Adrian Mititelu, ar
putea avea probleme cu programa-
rea, datoriile societăţii pe care func-
ţionează clubul f iind mari şi tre-
buind achitate. Salvarea ar repre-

zenta-o totuşi starea de insolvenţă
în care se află FC U Craiova SA,
care ar proteja-o astfel, însă rămâ-
ne de stabilit planul de reorganiza-
re, în funcţie de aprobarea acestu-
ia echipa putând „supravieţui” la
nivelul eşalonului secund.

CS U Craiova – Vişina Nouă, joi,
pe „Ion Oblemenco”?

CS Universitatea a finalizat deja
două cantonamente, la Mogoşoa-
ia ş i la Zlatibor (Serbia) , în care a
jucat 6 amicale, 3 câştigate şi 3
pierdute,  iar mâine, după două zile
de pauză, ar trebui să se reuneas-
că în premieră la Craiova, pentru
un s tagiu de acomodare. Canto-
namentul din Lunca Jiului nu este
însă renovat, aşa că lotul CS Uni-
vers itatea s-ar reloca în apropie-
rea Băniei, la Beharca. Echipa lui
Linc ar are programat şi un meci
de pregătire,  cu Sportul Vişina
Nouă (Liga a III-a), joi, pe sta-
dionul „Ion Oblemenco”, ora ne-
fiind certă, deşi 10.30 era avan-
sată iniţial. Planul celor de la CS
Universitatea este să plece la fi-
nalul aces tei săptămâni într-un al
treilea cantonament,  la Câmpina,
unde ar mai disputa alte 3 mec iuri
de verific are.

Echipa lui Mititelu
a învins Minerul Motru

După ce a învins pe FC Balş
(Liga a III-a) cu 3-1, la Calafat,
echipa lui Adrian Mititelu a trecut
cu 2-1 de Minerul Motru (Liga a
II-a), într-un amical disputat sâm-
bătă seară, pe stadionul „Munici-
pal“ din Turnu Severin. Căpitan de
echipă, Robert Săceanu a deschis
scorul în minutul 12, dintr-un pe-
nalty obţinut de Claudiu Bălan, iar
Petre Goge a majorat avantajul
zece minute mai târziu. Stanciu a
redus din handicap dintr-o lovitu-
ră indirectă din careu, în prelun-
giri, când arbitrul Marian Balaci l-
a şi eliminat pe Săceanu. Nicolo
Napoli i-a folos it pe: Hotoboc –
Mitic, Acka, Cosic, Buşu – Goge,
Săceanu,  Mârzeanu, Nic olae –
Stoianof,  Bălan,  intrând pe par-
curs  ş i: Preda – Jaksic,  Dinu,
Corrac e,  Rioşanu, Frăs ineanu,
Cioc ârlă, Aboah, Avram,  Gigi
Mititelu. De partea c ealaltă, Şte-
fan Nanu a început c u: C. Po-
pescu –Hanu, Dic u, M. Lauren-
ţiu, C: Laurenţiu – Şeroni,  Rada,
Chirea,  Răduca –Buc iuman, Sto-
enac, intrând apoi: D. Popescu –
Ştefan, Cernic a, Inclăzan, Mun-
tean, Draşcă şi Stanciu. 

Baschet – SCM U Craiova
Un estonian, substitut pentru „Turbo” Dzambic

În seara aceasta, de la ora 19, este
programată reunirea echipei de bas-
chet masculin Universitatea Craio-

va, la Sala Polivalentă. Faţă de sezo-
nul trecut, Andelko Mandic l-a pier-
dut pe cel mai important jucător,
„Turbo” Rade Dzambic, propulsat
de prestaţiile bune către campionate
mai bine plătite, având oferte de 3
ori mai bune decât cea primită la
Craiova. Favoritul fanilor alb-albaştri
a postat pe facebook un mesaj emo-
ţionant de despărţire: „Îmi pare rău
că voi supăra unii oameni din Craio-
va, dar trebuie să fac ce este mai
bine pentru familia mea. Am un co-
pil, al doilea trebuie să se nască. Ştiu
că oriunde voi merge, nu voi mai
întâlni prieteni şi suporteri ca la Cra-
iova. Sper până îmi termin cariera
să revin şi sa mai joc odată în ma-

ieul alb-albastru al Ştiinţei“. În locul
lui Dzambic, conducătorii clubului
au transferat la Craiova un al doilea
internaţional estonian. Astfel, pe lângă
pivotul Reinar Hallik, în Polivalentă
va evolua şi Sten Timmu Sokk
(foto), un coordonator de joc de 24
de ani 1,81 metri, care a evoluat ul-
tima dată în Georgia, la Olimpi Tbi-
lisi. Sten este fiul lui Tiit Sokk, se-
lecţionerul Estoniei. La Craiova au
mai fost transferaţi în vara aceasta
veteranii Viorel Mocanu (Rovinari)
şi Bogdan Popescu (BC Timişoara),
ambii pe poziţia 4, şi sârbii Nemanja
Maric de la Municipal Oradea şi
Mirko Kovac. Liga Naţională de bas-
chet masculin începe peste o lună.


