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Următorul nu 16 august 2013
va apărea vineri,
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cotidian al
Olteniei
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Verbiţa: O comună
cocoşată de griji, în amurg

Comună de hotar al Doljului cu Mehedinţiul, Verbiţa pare mai de
grabă pitulată între Carpen şi Pleniţa. Acum, cu populaţia ei redusă
– circa 1.600 de locuitori – care se împuţinează de la an la an, Verbiţa
lasă sentimentul unui amurg prematur. Pe uliţele pietruite ale celor
două sate îmbătrânite vizibil, puţină lume freamătă, poate şi datorită faptului că în astfel de zile caniculare se caută cotloanele răcoroase. Casele sărăcăcioase, înconjurate de garduri cu uluci obosite, atestă
doar faptul că Verbiţa nu e pândită de o prosperitate îndelung visată,
de o racordare la lumea rurală europeană, ci pur şi simplu, cum
spuneam, de un amurg poate doar amânat.

de GABRIEL
BRATU-MIB
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- Nu te mai plânge că e caniculă,
Popescule, zi mersi că nu ne obligă s-o plătim.
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CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

GRÂU DE PANIFICAŢIE
Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:
-Siloz
-Siloz
-Siloz
-Siloz
-Siloz
-Siloz
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza

Banu Mărăcine:
Leu:
Moţăţei:
Băileşti:
Segarcea:
Portăreşti:
Bistreţ:
Gângiova:
Brabova:
Predeşti:
Mischii:
Murgaşi:
Dăbuleni:
Rast:

0251.547.393;
0251.373.607;
0251.326.006;
0251.311.038;
0251.210.735;
0251.358.219;
0372.752.922
0372.752.921
0251.447.305
0722.527.280
0722.544.239
0251.447.562
0755.570.192
0728.286.059

0372.731.499
0372.731.500
0372.731.494
0372.731.493
0372.731.492
0725.161.822

CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dna. Rodica Avram
DJ - Dl. Tudoran Adrian
DJ - Dl. Predescu Mihai
OT,AR - Dl. Rotaru Adrian
OT,DJ - Dl. Mihai Ionuţ
MH,DJ - Dl. Crişan Alin

0743.026.526
0743.036.229
0737.577.597
0728.286.065
0737.577.598
0736.202.112
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 14 august 2013-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4250 ............. 44250
1 lirã sterlinã..........................5,1424.......................51424

Consiliul Fiscal: Rectificarea
bugetarã s-a bazat pe
estimãri nerealiste privind
veniturile
Rectificarea bugetarã încalcã
mai multe reguli fiscal-bugetare, cea
mai importantã fiind þinta de deficit,
ºi a fost fãcutã pe baza unor proiecþii
nerealiste, numai din impozitul pe
venit ºi contribuþii din asigurãri,
veniturile fiind supraestimate cu 1
miliard de lei, potrivit Consiliului
Fiscal. „Încãlcarea de cãtre
proiectul de rectificare bugetarã a
regulilor fiscal-bugetare submineazã
grav credibilitatea acestora, mai
ales în ceea ce priveºte nerespectarea þintei de deficit bugetar”, aratã
Consiliul într-o opinie formulatã la
30 iulie, data la care Guvernul a
decis prima rectificare bugetarã a
anului. Consiliul Fiscal menþioneazã
cã a primit informaþii de la Ministerul Finanþelor cu privire la rectificare în seara zilei precedente, astfel cã
nu a avut timp sã facã o analizã
riguroasã pânã la aprobarea
proiectului de cãtre Executiv.
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Operatorii de telefonie mobilã vor tarifa nediferenþiat
apelurile în reþea ºi cele din afara reþelei
Cosmote, Orange, RCS&RDS ºi Vodafone vor
lansa oferte prin care proprii clienþi vor putea
apela utilizatorii altor reþele la tarife nediferenþiate, pentru a elimina „îngrijorãrile” Consiliului
Concurenþei cu privire la un posibil abuz de poziþie dominantã practicat de operatori în propria
reþea. Angajamentele celor patru operatori de
telefonie mobilã sunt prezentate într-un document fãcut public de Consiliul Concurenþei. „Fie-

Miniºtrii PNL, evaluaþi
de partid la sfârºitul lunii
Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, ieri, cã la finalul lunii
va fi realizatã o analizã asupra
activitãþii miniºtrilor liberali, dar ºi
asupra obiectivelor partidului în
„sezonul politic toamnã – primãvarã” pentru alegerile europarlamentare. „E aproape tradiþional ca la
sfârºitul verii, înainte de începerea
unei noi sesiuni parlamentare ºi unui
nou, sã-i spunem, sezon politic
toamnã - primãvarã - ca în fotbal - sã
facem o astfel de analizã ºi a
activitãþii guvernamentale, ºi a
activitãþii parlamentare ºi a
obiectivelor pe termen scurt, pânã în
alegerile europarlamentare, care vin
la primãvarã, ale partidului. Va fi o
analizã cât se poate de aplicatã,
sper”, a spus liderul PNL.
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care dintre operatorii de telefonie mobilã din
România deþine o poziþie de monopol pe piaþa
serviciului de terminare a apelurilor în propria
reþea de telefonie. Pe site-ul instituþiei au fost
publicate angajamentele propuse de Cosmote,
Orange, RCS & RDS ºi Vodafone pentru înlãturararea îngrijorãrilor concurenþiale ce au condus,
în 2011, la declanºarea din oficiu a investigaþiei
referitoare la o posibilã discriminare în ceea ce
priveºte nivelul tarifului pentru serviciul de terminare a apelurilor la punctele mobile ale reþelei individuale (a fiecãrui operator mobil)”, se aratã într-un
comunicat al Consiliul Concurenþei.
Potrivit acestei instituþii, cei patru operatori practicã tarife diferenþiate de terminare a apelurilor în funcþie de originea acestora (apeluri iniþiate ºi terminate în aceeaºi reþea, respectiv apeluri iniþiate într-o reþea ºi terminate în altã reþea). Diferenþa dintre tarifele pentru apeluri iniþiate ºi terminate în aceeaºi reþea
ºi cele pentru apelurile iniþiate într-o reþea ºi terminate în altã reþea este excesivã, se spune în comunicat. „Acest lu-

Georgescu: Numãrul incompatibililor
vehiculat e exagerat, aleºii locali vor
sã genereze o schimbare legislativã
Preºedintele Agenþiei Naþionale de
Integritate (ANI), Horia Georgescu (foto),
declarã cã numãrul primarilor în stare de
incompatibilitate sau conflict de interese
este mult mai mic decât cifrele vehiculate
ºi a menþionat. „Deocamdatã,ANI a identificat stãri de incompatibilitate în legãturã cu apartenenþa la aceste regii autonome sau asociaþii de dezvoltare intercomunitarã în 50 de cazuri. Sunt alte câteva
zeci de cazuri care sunt conexe acestor
situaþii. Cifra pe care a avansat-o doamna Gâju (n.r. - prim-vicepreºedinte alAsociaþiei Comunelor din România) nu este
realã ºi nu corespunde datelor pe care le
are ANI. Doamna Gâju este unul dintre
primarii care au fost identificaþi în stare
de incompatibilitate. Aleºii locali spun
doar o parte din problema creatã. Legea
este foarte clarã. Aleºii locali îºi pot desemna reprezentanþi, ei nu pot sã spunã
cã nu au ºtiut de aceastã prevedere legalã”, a declarat Horia Georgescu la Digi24.
Mariana Gâju a susþinut cã ar fi peste
651 de primari cu probleme ºi cã, în acest
moment, în urma cercetãrilor fãcute de
Asociaþia Comunelor din România, nu
este clar dacã nu sunt peste 1.000. Despre cifrele vehiculate, preºedintele ANI
a afirmat cã „este o exagerare. Cred cã
dânºii vor sã genereze prin acest gen de
abordãri o schimbare legislativã care, din
punctul nostru de vedere, la acest mo-

ment nu este fezabilã. Primului ministru
probabil i-au fost aduse la cunoºtinþã niºte date care au fost prezentate trunchiat.
Noi, în acest moment, nu avem mai mult
de 100 de cazuri de incompatibilitate de
la începutul anului identificate în ceea ce
priveºte aleºii locali”. Georgescu a atras
însã atenþia cã „indiferent dacã legea se
schimbã sau nu, situaþia de incompatibilitate rãmâne. Am auzit niºte opinii cã,
dacã se schimbã legea, vor beneficia de
legea mai favorabilã, acest lucru se întâmplã în penal. În acest caz, aceste situaþii de incompatibilitate rãmân, pentru
cã incompatibilitãþile au avut loc pe perioada unui mandat. Legea nu este retroactivã. Ei nu vor mai fi incompatibili din
momentul în care legea va fi promovatã
ºi publicatã în Monitorul Oficial”, nu ºi
pentru perioada de dinaintea apariþiei
noului act normativ.
În aceeaºi emisiune de la Digi 24, preºedintele ANI a susþinut cã, în cazul în
care instituþia pe care o conduce ar ajunge sub controlul Parlamentului, „cu siguranþã cã mi-aº da demisia. Nu poþi sã
fii controlat în mod direct, aºa cum îºi
doresc unii parlamentari sã cheme procurori, funcþionari publici, oameni din
servicii secrete sã dea rãspunsuri pentru aplicarea legii. Este un mod nedemocratic de a avea o separaþie autenticã a puterilor în stat”.

Guvernul ar putea suplimenta
plafonul garanþiilor pentru „Prima
Casã” cu încã 200 milioane lei
Guvernul ar putea suplimenta plafonul garanþiilor pentru creditele din cadrul
programului „Prima Casã” cu încã 200 milioane de lei, pentru achiziþia de locuinþe
construite de ANL, astfel încât fondurile pentru acest an vor fi majorate în total cu
1,2 miliarde lei. „În plus faþã de plafonul suplimentar de 1 miliard lei prevãzut pentru
anul 2013, se alocã un plafon suplimentar al garanþiilor care pot fi emise de 200
milioane lei, destinat exclusiv pentru garantarea finanþãrii prin program a achiziþiei de
locuinþe construite de Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe (ANL)”, se aratã într-un
proiect de hotãrâre de Guvern. Plafonul garanþiilor pentru creditele „Prima Casã” a
fost majorat la 30 iulie, prin hotãrâre de Guvern, cu un miliard de lei pentru acest an,
din care 300 milioane lei pentru achiziþia locuinþelor construite de ANL. Garanþiile vor
fi acordate ºi plãtite numai în monedã naþionalã. Valoarea finanþãrilor acordate prin
acest program în anul curent a ajuns la 490 milioane euro, pentru 13.000 de beneficiari, iar în iunie mai erau disponibile pentru 2013 fonduri de 300 de milioane de euro.

cru poate conduce la prejudicierea consumatorilor, care vor plãti tarife mai mari ºi poate afecta
mediul concurenþial din acest domeniu prin limitarea dezvoltãrii reþelelor mai mici, menþinerea artificialã a cotelor pe piaþa de retail, afectarea migrãrii utilizatorilor cãtre alte reþele”, se mai spune
în comunicat. Dupã analiza observaþiilor formulate de cãtre terþi, Consiliul Concurenþei poate
solicita pãrþilor modificarea propunerilor ºi poate
decide acceptarea sau respingerea angajamentelor. Angajamentele pãrþilor sunt monitorizate pe
o perioadã stabilitã prin decizie a Consiliului Concurenþei, verificarea îndeplinirii acestora fiind realizatã de cãtre autoritatea de concurenþã sau de
cãtre un mandatar desemnat în acest sens. În cazul neîndeplinirii angajamentelor, compania poate fi sancþionatã cu amendã de pânã la 10% din
cifra de afaceri. Pe parcursul procedurii, Consiliul Concurenþei poate redeschide, la cerere sau
din oficiu, investigaþia, dacã se constatã anumite
nereguli. Consiliul Concurenþei invitã persoanele fizice sau juridice interesate de acþiunile operatorilor investigaþi pe pieþele relevante sã trimitã
observaþii cu privire la angajamentele propuse
de aceºtia pânã la 30 august.

Dinel Staicu, reþinut pentru dare de
mitã, în dosarul judecãtoarei Cîrstoiu
Omul de afaceri Dinel Staicu urmãrit penal, pentru dare de
mitã, în dosarul judecãtoarei
Veronica Cîrstoiu de Curtea de
Apel Bucureºti - a fost reþinut,
asearã, de procurorii anticorupþie, care vor propune instanþei
arestarea preventivã a acestuia,
potrivit avocaþilor. Procurorii au
emis ordonanþã de reþinere ºi
pentru Carmen Ioana Popescu,
urmãritã penal pentru complicitate la dare de mitã, în acelaºi
dosar, au mai spus sursele citate.
Carmen Ioana Popescu, fost
director general la SC BDJ
Craiova, este judecatã alãturi de
Dinel Staicu în dosarul Transgaz.
Direcþia Naþionalã Anticorupþie
(DNA) a anunþat anterior, tot ieri,
cã în dosarul judecãtoarei
Cîrstoiu s-a dispus începerea
urmãririi penale, pentru complicitate la dare de mitã, ºi faþã de
fratele lui Dinel Staicu, Marian
Staicu, Costinel Diniºoarã ºi
Ionuþ-Cãtãlin Butaru-Nistor,
potrivit unui comunicat remis
Mediafax. Avocaþii nu au putut
preciza dacã la instanþã va fi
prezentat, cu propunerea de
arestare, ºi fratele lui Dinel
Staicu, aflat deja în detenþie
preventivã, în dosarul judecãtoarelor Viorica Dinu ºi Antonela
Costache de la Tribunalul
Bucureºti. Din rezoluþia de

începere a urmãririi penale
întocmitã de procurori a rezultat
cã existã date ºi indicii temeinice
potrivit cãrora, în perioada august
2011 - februarie 2012, Dinel
Staicu, atât în mod direct, cât ºi
cu ajutorul fratelui sãu ºi al
învinuitei Popescu Carmen Ioana,
a promis suma de 1.500.000 euro,
iar ulterior, prin medierea persoanelor anterior menþionate, precum
ºi a învinuiþilor Diniºoarã Costinel
ºi Butaru-Nistor Ionuþ-Cãtãlin, a
dat 1.200.000 de euro judecãtoarei
Cîrstoiu Veronica, de la Curtea de
Apel Bucureºti. „Promisiunea ºi
darea acestor foloase s-a realizat
pentru ca inculpata Cîrstoiu
Veronica, în calitate de judecãtor
la Curtea de Apel Bucureºti Secþia I penalã ºi membru al
completului care a fost învestit sã
soluþioneze dosarul având ca
obiect contestaþia în anulare
formulatã de Staicu (fost Nuþu)
Dinel, sã pronunþe o hotãrâre
favorabilã acestuia”, aratã DNA.
Dinel Staicu a venit, ieri, la DNA,
pentru a da declaraþii în dosarul în
care judecãtoarea Veronica
Cîrstoiu este acuzatã cã ar fi luat
mitã pentru a anula condamnarea
la ºapte ani de închisoare cu
executare primitã de omul de
afaceri craiovean în dosarul BIR,
acesta declarând cã se aºteaptã sã
fie arestat.
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Arşiţa
topeşte tot în Dolj
N

u vom scăpa prea curând de caniculă. Meteorologii ne atenţionează că ur
mează două zile de foc pentru Oltenia, îndeosebi pentru localităţile din Lunca
Dunării, arşiţa resimţindu-se destul de mult şi la Craiova. Cea mai răcoroasă zi pare să fie cea de vineri, când sunt aşteptate ploi răzleţe. Din păcate, ele vor
răcori doar uşor aerul, fără să amelioreze seceta puternică despre care specialiştii
spun că s-a instalat în solul judeţului Dolj. Alarmant este şi faptul că debitul Dunării
este, în acest moment, la jumătate faţă de media lunii august.

Temperaturi
suportabile în
week-end
Potrivit acestuia, în noaptea de
joi spre vineri şi în curs ul zilei de
vineri, vremea va deveni instabilă, local vor cădea averse de ploaie
şi se vor semnala des cărcări electrice. Maximele vor fi c uprinse
între 25 şi 30 de grade Cels ius,
iar minimele între 13 şi 18 grade
Cels ius. „Sfârşitul de săptămână
va veni cu vreme frumoasă. Cerul va fi variabil, vântul va s ufla
slab până la moderat, iar temperatura aerului va creşte uşor de la
o zi la alta”, se prezintă prognoza
pentru aces t week-end. Maximele vor fi cuprinse s âmbătă între
27 ş i 32 de grade Celsius, iar duminic ă se vor încadra între 28 şi
33 de grade Celsius. Minimele termice vor fi cuprinse între 12 şi
18 grade Cels ius.

Secetă puternică
în Dolj
Astăzi, în localităţile din Lunca
Dunării – Calafat, Călăraşi şi Bechet – se va atinge o temperatură
de 37 grade Celsius. Meteorologii
spun că este oarecum obişnuită
pentru această perioadă a anului şi
specifică părţii de sud a judeţului,
dar că, de această dată, arşiţa se
va resimţi şi în Craiova. Gradele
nu vor urca atât de mult, însă canicula se va instala puternic încă
de dimineaţă. „Pentru localităţile din
Lunca Jiului nu este ceva nemaiîntâlnit, de regulă sunt astfel de
temperaturi ridicate. Şi la Craiova
va fi destul de cald”, a menţionat,
ieri, Ion Mărinică, meteorolog în
cadrul Centrului Meteorologic Regional Oltenia.

Joi şi vineri
ne mai răcorim
puţin
După ce vom trece cu bine de
ziua de astăzi, mâine şi poimâine
vom lua o binevenită porţie de răcoare. Temperaturile caniculare pe
care le-am suportat în ultimele zile
vor mai scădea puţin odată cu ploi-

le răzleţe care sunt anunţate pentru aceste două zile. Răcirea va fi
resimţită începând din noaptea de
miercuri spre joi şi în după-amiaza
zilei de joi, când sunt anunţate condiţii de averse izolate de ploaie, chiar
şi descărcări electrice. „În cursul
zilei de joi, temperatura aerului va
scădea uşor, maximele termice încadrându-se între 29 şi 34 de grade Celsius, iar minimele, între 14
şi 19 grade Celsius”, a mai spus
meteorologul Ion Mărinică.

Îngrijorător este însă faptul că
temperaturile foarte ridicate au declanş at o sec etă puternică în Oltenia. Meteorologul Ion Mărinică
a explicat că, din cauza caniculei,
rezerva de apă din sol este redusă. „La aceas tă oră, se încadrează, pe stratul de sol 0-100 centimetri, între 300 şi 600 de metri
cubi de apă la hectar în zona de
sud a regiunii Oltenia. În zona de
nord – res pectiv în nordul judeţelor Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea –
rezerva de apă este mai mare, în-

tre 600 şi 900 de metri cubi de
apă la hectar”. Acesta a prec izat
că, din punc t de vedere agricol,
ploile care vor veni vor fi semnificative doar pe suprafeţe restrânse, dar în majoritatea regiunilor
vor fi nesemnificative ş i, deci, nu
vor aduce o îmbunătăţire a situaţiei de sec etă.

Debitul Dunării
este la jumătate
Alarmant es te şi faptul că, în
aceas tă perioadă, debitul Dunării
la intrarea în ţară, în secţiunea Baziaş , este aproape la jumătate faţă
de media multianuală a lunii august – 2.380 metri cubi pe secundă faţă de 4.300 metri c ubi pe secundă. În plus, pe tot sectorul,
aval Porţile de Fier, debitele vor fi
în scădere.
Reprezentanţii Administraţiei
Naţionale „Apele Române” dau
însă asigurări că există o rezervă suficientă de apă în lacurile
de acumulare. As tfel, în princ ipalele 36 de lac uri de acumulare
exis tă un volum total de 3,69 miliarde metri c ubi care asigură
satisfacerea tuturor folosinţelor
de apă. Administraţia Naţională
„Apele Române” monitorizează
permanent volumul de apă stocat în lac urile de ac umulare şi
în secţiunile de control, astfel
încât, pentru perioada următoare, rezerva de apă stocată în acumulări garantează asigurarea apei
brute la valorile normale pentru

toţi utilizatorii: populaţie, industrie, energie, agricultură, piscicultură şi agrement.

Consumăm tot
mai puţină apă
Pe baza debitelor afluente realizate în cursul acestei luni în principalele lacuri de acumulare, a prognozelor hidrologice pentru lunile
imediat următoare şi a cerinţelor de
apă ale folosinţelor, resursele de apă
pentru alimentarea folosinţelor prin
sisteme centralizate vor fi asigurate fără restricţii.
Potrivit reprezentanţilor Administraţiei Naţionale „Apele Române”, cerinţa de apă din România a
scăzut cu 12,92 miliarde de metri
cubi de apă faţă de anul 1990, de
la 20,4 miliarde de metri cubi de
apă (cât era în anul 1990) la 7,48
miliarde de metri cubi de apă (cât
s-a înregistrat în anul 2013). La nivelul anului 2013, cerinţa de apă
este defalcată pe trei categorii de
utilizatori: populaţie – 1,16 miliarde de metri cubi (15,51%), agricultură – 1,41 miliarde de metri
cubi (18,85%) şi 4,91 miliarde de
metri cubi de apă (65,64%), cât
este cerinţa de apă pentru sectorul
industrial. În perioada 1990-2013,
cerinţa de apă a scăzut dramatic
în agricultură, respectiv cu 7,69
miliarde de metri cubi de apă, de la
9,1 miliarde de metri cubi de apă
din anul 1990 la 1,41 miliarde de
metri cubi de apă cât este solicitată în anul 2013.
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V
Verbiþa:
erbiþa: O
O comunã
comunã
Comunã de hotar al Doljului cu Mehedinþiul, Verbiþa pare mai de grabã pitulatã între
Carpen ºi Pleniþa. E o aºezare mãruntã, dar
cu o moºie întinsã pe 4.518 hectare, un pic
mai puþin decât deþinea în 1864, de când dateazã ca entitate administrativã. Descoperirile arheologice mai recente îi atestã un trecut din vremea geto-dacilor, Verbiþa fiind
amintitã ºi într-un hrisov din 27 iunie 1387,
prin care Mircea cel Bãtrân „întãrea Mânãstirii Tismana satul cu acelaºi nume”. Dacã
n-a fost nicicând o comunã falnicã, în afara
satului de centru mai având anexat satul Verbicioara, despãrþit printr-un hotar de câþiva

Buget redus,
proiecte mari
Comuna Verbiþa nu este deloc
ocolitã de probleme când vine
vorba de bani. Dificultãþile financiare au lovit din plin multe din
proiectele visate de primarul localitãþii, Marin Brãneci, care îºi
dorea sã facã mult mai multe investiþii pentru cei care i-au dat
votul de încredere anul trecut,
edilul fiind la cel de-al doilea
mandat. Din pãcate, primarul ofteazã când îl întrebi cum stã cu
bugetul, mai bine zis cu împãrþirea lui, ºi spune cã, dacã nu ar fi
fost fondurile europene, nici puþinul ãsta fãcut în localitatea nu
se fãcea. „Doamne ajutã cã am
avut la dispoziþie fondurile europene. Ce
sã faci când ai un
buget de 6 miliarde
de lei? Anul trecut
am fost în situaþia sã
nu avem de unde sã
dãm salariile, chiar
soþia mea, consilier la
Registrul Agricol, nu
ºi-a încasat leafa câteva luni pentru cã nu
au fost bani. În aceeaºi situaþie ne aflãm
ºi astãzi. Adicã, nu
mai avem bani. Ce sã
vã spun?! Stãm foarte rãu la capitolul
bani, adicã stãm rãu
ºi cu dezvoltarea, dar
mai ales cu funcþionarea...”, a
spus edilul comunei Verbiþa.

Apã la poartã
ºi canalizare în
toatã comuna
Marin Brãneci spune cã atunci
când a venit la Primãrie, în 2008,
a avut o ambiþie. A vrut ca toatã
comuna sã aibã apã potabilã, canalizare ºi drumuri asfaltate. Plecând de la aceastã dorinþã, edilul
a trecut de la vorbe la fapte ºi a
început sã facã proiecte. Pentru
cã ºtia situaþia financiarã cu care
se confruntã administraþiile publice în general, nu a luat în calcul bugetul local ºi a început implementarea proiectelor cu finanþare europeanã. „Am finalizat
ceea ce alþii nici nu au început.
Pe Mãsura 3.2.2. am fãcut un
proiect de aducþiune de apã ºi
canalizare. Acum lucrarea este
încheiatã. Am depãºit cu bine faza

de proiectare, au fãcut studiul de
fezabilitate, am susþinut licitaþia,
iar acum am dus apa la poarta
cetãþeanului. Am vrut sã fac lucrul acesta, a fost ambiþia mea
sã duc civilizaþia în dreptul fiecãrei gospodãrii. ªi, vã spun sincer, nu a fost uºor. A fost o cursã extrem de grea. În Verbiþa,
peste 500 de gospodãrii vor beneficia de apã curentã, iar în satul Verbicioara, în jur de 350”,
ne-a spus primarul Verbiþei.

Centru social
modern
Prinzând gustul proiectelor cu
fonduri europene, primarul Marin Brãneci a mai punctat încã o

datã. Pentru cã locuitorilor din
Verbiþa le curge acum apa la robinet, beneficiazã de canalizare ºi
merg pe asfalt, edilul s-a gândit
cã cetãþeanului îi trebuiesc ºi servicii medicale de calitate, cã doar
aºa-i în Uniunea Europeanã.
Atunci s-a apucat sã investeascã
ºi în sãnãtate. Tot pe fonduri europene, la Verbiþa s-a ridicat un
centru social, modern, care are
un cabinet dotat cu toatã tehnologia medicalã necesarã, cu salã
de consultare ºi salã de tratament
ºi care a costat în jur de 90 miliarde de lei, cu TVA. „Am inaugurat, în primãvara lui 2013, un
centru social, modern. Fãcut, bineînþeles, tot pe fonduri europene. Ce sã vã spun… Este o problemã ºi cu fondurile ãstea europene, pentru cã le accesezi, dar
trebui sã pui deoparte, din buget,
co-finanþarea, adicã partea cu
care vine Primãria. Pentru cã nu

kilometri, ce traverseazã o pãdure, a fost, în
schimb, poate mult mai robustã ca tonus psihic. Acum, cu populaþia ei redusã – circa
1.600 de locuitori – care se împuþineazã de
la an la an, Verbiþa lasã sentimentul unui
amurg prematur. Pe uliþele pietruite ale celor douã sate îmbãtrânite vizibil, puþinã lume
freamãtã, poate ºi datoritã faptului cã în astfel de zile caniculare se cautã cotloanele rãcoroase. Casele sãrãcãcioase, înconjurate de
garduri cu uluci obosite, atestã doar faptul
cã Verbiþa nu e pânditã de o prosperitate îndelung visatã, de o racordare la lumea ruralã europeanã, ci pur ºi simplu, cum spuneam,

se putea sã avem cabinet medical fãrã medic, am adus în comunã ºi un medic de familie foarte bun, care se aflã zilnic la dispoziþia cetãþeanului. Sunt foarte
bune fondurile europene, iar în
cazul nostru s-a ºi vãzut cã nu
puteam sã facem nimic fãrã ele.
Acum am mai luat o pauzã, ca sã
ne revenim cu bugetul ºi sã vedem cum stãm ºi la rectificare,
poate primim ceva ºi atunci refacem calculele, dar ºi planurile”, a mai spus edilul localitãþii
Verbiþa.

ªcoalã nouã
Primarul localitãþii nu este luat
prin surprindere când vine vorba de începerea anului ºcolar.
Mai mult, în satul Verbicioara se
construieºte de zor la o nouã
unitate de învãþãmânt, unde vor studia elevii din clasele
I-IV. Fondurile alocate acestui proiect,
deºi sunt insuficiente, au ajuns la fix
pentru ca cei mici sã
poatã sã înveþe în
condiþii optime. „Banii pentru aceastã
ºcoalã vin direct de
la Ministerul Educaþiei. Din pãcate, nu
mai avem aºa mulþi
copii la ºcoalã, în jur
de 150 de elevi, dar
nu-i putem lãsa sã studieze în condiþii insalubre. Sunt tinerii
noºtri, viitorul nostru de mâine ºi
trebuie sã avem grijã de ei. ªcolile în acest moment putem spune
cã sunt deja aranjate, igienizate ºi
pregãtite sã-i aºtepte pe cei mici
dornici sã înveþe carte”, a spus
primarul localitãþii Verbiþa.

Clasa zero,
pregãtitã
sã-i primeascã
pe pitici
Pe toatã raza comunei fiinþeazã vreo cinci unitãþi de învãþãmânt, douã sunt destinate preºcolarilor, adicã comuna Verbiþa are
câte o grãdiniþã în fiecare sat
arondat ºi trei ºcoli, una gimnazialã, unde învaþã elevii din clasele I-VIII, ºi douã pentru învãþãmântul primar, unde studiazã micuþii din clasele I-IV. „ªcoala din
Verbiþa are încãlzire centralã. Era
ºi asta o problemã. Acum am rezolvat-o. Începând cu anul ºcolar
2013-2014 avem ºi clasa zero,
lucrul acesta ºtiþi ce implicã...
multe alte investiþii. Nu este o salã
obiºnuitã. Clasa aceasta trebuie sã
rãspundã la anumite cerinþe impuse de Ministerul Educaþiei. Noi
am fãcut eforturi ºi am încercat
sã amenajãm ºi o astfel de clasã,
cu toalete, cu tot. Acoperim ºi
necesarul de cadre didactice. Întradevãr, mai greu este la învãþã-

mântul gimnazial, cã sunt multe
materii ºi avem nevoie de profesorii pentru fiecare. Sunt profesori buni ºi aici în comunã, dar
mai completãm cu profesori navetiºti, care vin de la Craiova, fiind dedicaþi muncii lor de dascãli.
Avem probleme tot de ordin financiar cã trebuie sã le plãtim naveta
ºi nu avem bani, dar aºteptãm resurse de la Minister”, a mai spus
edilul din Verbiþa.

Agricultura,
ocupaþia de bazã
Verbiþa a devenit în anii din urmã
o localitate cu o populaþie îmbãtrânitã. „Tinerii au plecat sã munceascã în strãinãtate. Sunt mulþi
care muncesc în Italia, Spania,
Anglia. Nu oricine munceºte ºi pe
acolo. ªi-au gãsit de lucru ºi trimit
bani acasã, întreþin ºi familiile de
aici. Muncesc acolo ºi se întorc
acasã, investesc aici. Îºi fac case,
îºi cumpãrã terenuri. Nu este rãu,
cel puþin sã mai meargã treaba ºi
pe acolo cã la noi încã este crizã”,
a subliniat Marin Brãneci. Restul
localnicilor din Verbiþa se întreþin
din agriculturã ºi din creºterea animalelor. Mari sunt efectivele de
caprine ºi pãºunea nu le lipseºte.
Creºterea acestora este o afacere
bunã, pe lângã asigurarea traiului
zilnic, din aceastã îndeletnicire ies
bani frumoºi. „Agricultura ºi creºterea animalelor sunt ocupaþiile de
bazã. Cultura mare, plantele tehnice, asigurã traiul de zi cu zi. Suntem mulþumiþi de grâu. S-a fãcut
anul acesta, poate mai bine ca altãdatã. În jur de 2.300 de kg/hectar”, a spus primarul comunei Verbiþa. Fiindcã ºi cu grâul e o poveste: ca sã ai producþie pe terenurile
de aici, trebuie sã le administrezi
îngrãºãminte ºi amendamente, pentru corectarea aciditãþii solului.
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cocoºatã
cocoºatã de
de griji,
griji, în
în amurg
amurg
de un amurg poate doar amânat. Moºia întinsã de 4.700 ha, din care 2.832 ha teren
agricol, îndestulãtoare pentru cei buni de
muncã, are soluri brun-roºcate de pãdure sau
brun-roºcate podzolite, reci, care se cer
amendate, an de an, pentru a fi valorificate
adecvat prin culturile cerealiere. În schimb,
verbiþenii cresc animale, ca puþini alþii, ºi
obiºnuiþi cu greutãþile vieþii consimt cã aºa
le-a fost hãrãzitã soarta. Nu le-a plãcut în comunism, dar nici în capitalism nu li s-a umplut, încât sã le scârþâie pãtulele. Primarul
comunei, Marin Brãneci, la al doilea mandat, specialist agricol, ca ºi soþia sa, Ileana,

consilier agricol la Primãrie, mai mult ofteazã când vorbeºte. A lucrat ca inginer în fosta
cooperativã agricolã din comunã, pe care no regretã mãrturisit ºi ºtie esenþialul în astfel de împrejurãri: oamenii te realeg dacã faci
ceva pentru comunã. Dacã nu, cautã pe altul. Care se gãseºte. Pânã una, alta, deºi se
plânge de bugetul calic de care dispune, îºi
leagã nãdejdea de vreo rectificare care sã-i
mai alunge grijile. Vizibil nedumerit de prezenþa unor ziariºti la Verbiþa, îºi mãsoarã vorbele, gândind cã preferabil nu e sã spunã ce
are pe suflet, ci doar sã arate cã e rãbdãtor,
ca toþi consãtenii sãi, de când se ºtiu.

Un mort... ºi-a vândut pãmântul
Daha Valerie, din satul Verbicioara, s-a prãpãdit, potrivit
Certificatului de Deces seria
DS nr. 779538, eliberat de Primãria Verbiþa, la 20 noiembrie
2008. Avea vârsta de 77 de ani.
Dupã moartea sa, a apãrut un
contract de vânzare-cumpãrare între Daha Valerie, reprezentat de mandatar Iulian Boasã,
din satul Bistreþu, comuna Devesel, judeþul Mehedinþi, ºi SC
Agroalb SRL, cu sediul în municipiul Brãila, strada „Plutinei”
nr. 60, în calitate de cumpãrãtor, reprezentatã de mandatar
ªerban Georgian Cãtãlin, cu
domiciliul, de asemenea, în
municipiul Brãila, strada „Galaþi” nr. 64, bl. L, sc.3, ap. 44,
pentru suprafaþa de 6,1 ha amplasatã în extravilanul satului
Verbicioara. Preþul total al vânzãrii a fost de 24.838,77 lei,
achitat integral la... 22 ianuarie 2009.
Când Daha Valerie avea deja 20 de
zile de la pomana de 40 de zile. Boasã Iulian ºi ªerban Georgian Cãtãlin au mers împreunã la Biroul notarial Societatea Civilã „Ralea&Ralea” din Brãila, bd. „Al. I. Cuza”
nr.42, unde au obþinut Încheierea de
autentificare nr. 1319, din data de
14 aprilie 2009. Boasã Iulian a pre-

zentat o procurã autentificatã sub nr.
138/22 ianuarie 2009 de Biroul notarului public Paciuga Bonavestina,
cu sediul în Strehaia, strada „Republicii” nr. 174, judeþul Mehedinþi. La
vremea respectivã, în vigoare era
vechiul Cod Civil ºi, potrivit art. 948,
orice act civil trebuia sã îndeplineascã câteva condiþii, între care subiectul sã aibã capacitate de discer-

nãmânt, consimþãmânt valabil ºi
aºa mai departe. Ori, la acea datã
Daha Valerie nu avea capacitate
de exerciþiu ºi folosinþã fiindcã
murise. „Golãnia” la care ne referim nu este una izolatã în Verbiþa, unde nu de mult un anume
Mihai Marinaº, consilier local,
a arendat de la cetãþeni mai
multe suprafeþe de teren. Scandalul a izbucnit în momentul în
care arendatorii au luat cunoºtinþã despre subvenþia APIA.
Mihai Marinaº, despre care am
înþeles cã s-a prãpãdit de datã
recentã, a falsificat o adeverinþã obþinutã de la Primãria Verbiþa pentru a-i fi folositoare la
APIA Dolj, în loc de 85,29 ha
trecând suprafaþa de 197,87 ha.
Scandalul a fost imens, cu dosar penal ºi tot tacâmul. ªi actualul primar nici nu vrea sã-ºi
mai aminteascã de toatã tãrãºenia, menþionând doar cã aceasta s-a
rostogolit de la Bãlãciþa, Gvardiniþa
ºi Opriºor, din judeþul vecin, ºi la
Verbiþa. Poate aºa stau lucrurile, dar
vânãtorii de pãmânturi deja adulmecã... prada. Bãtrânii neputincioºi ºi
sãraci lipiþi pãmântului vor fi deposedaþi de ceea ce deþin, fie pe câþiva
bãnuþi, fãrã mare valoare, fie pe vorbe mieroase, fie prin escrocare.

Drum asfaltat, la cheie
Verbiþa este localitatea
cu multã verdeaþã. Cele
douã sate Verbiþa ºi Verbicioara sunt legate de o
pãdure pe care copiii o
traverseazã ca sã ajungã
la ºcoalã. Tot fondurile
europene i-a salvat pe
micuþi sã nu mai meargã
pe drumurile pietruite
care brãzdeazã comuna.
Acum sãtenii parcurg
cea mai mare distanþã în
localitate pe asfalt ºi lucrul acesta este o realizare pentru o comunã aºa sãracã. „Am asfaltat 4 kilometri ºi mai urmeazã. Nu este
foarte mult, dar pentru noi, care stãm atât de rãu cu bugetul, este
o realizare. S-a rezolvat o problemã importantã. Locuitorii de aici
au vrut ºi ei apã, canal ºi asfalt ºi, rând pe rând, am rezolvat câte
o problemã. Ultima fiind aceasta cu asfaltatul drumului...”, a subliniat Marin Brãneci, primarul localitãþii Verbiþa.

Sediu nou de Primãrie,
urmãtoarea investiþie
Primarul mai are un of:
vrea ºi el un sediu de Primãrie mai arãtos, investiþie lãsatã mereu pe
urmã, pentru cã edilul nu
o considerã chiar prioritarã. „Am vrea ºi noi sã
avem o Primãrie cât de
cât mai spaþioasã, mai
modernã. Sediul actual
este o casã bãtrâneascã.
Cred cã urmãtoarea investiþie ar fi aceasta. Nu vrem nu ºtiu ce clãdire, dar sã nu cadã
pe noi, sã avem un spaþiu mai mare, sã putem respira, o salã de
ºedinþe mai mare, unde sã ne întâlnim ºi noi sã dezbatem proiectele ºi problemele comunei”, a mai spus edilul.

Doar 33 de beneficiari
ai Legii 416
Comuna Verbiþa stã
bine când vine vorba de
proprietarii de terenuri.
Pentru cã cei mai mulþi
dintre locuitorii ei au
pãmânt, nu beneficiazã
de ajutorul social, în
conformitate cu Legea
416. „Nu sunt mulþi care
iau ajutoare. Avem vreo
33 de dosare. La Verbiþa majoritatea au teren
în proprietate ºi atunci
nu pot sã aibã ºi ajutor social”, a spus primarul.
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S-a spânzurat de grinda casei
Un bãrbat în vârstã de 36 de ani,
din comuna Galicea Mare, a fost gãsit spânzurat, ieri-dimineaþã, în curtea gospodãriei sale. O vecinã a observat cadavrul, care atârna de o
grindã a casei, ºi a anunþat eveniReprezentanþii IPJ Dolj au fost
anunþaþi, ieri-dimineaþã, cã un bãrbat din comuna Galicea Mare a
fost gãsit spânzurat. O vecinã l-a
vãzut pe Petricã Gheonea, de 36
de ani, atârnat în ºtreang, de o
grindã exterioarã a casei ºi a sunat
pe 112 povestind totul. La locuinþa bãrbatului au ajuns poliþiºti, dar
ºi o ambulanþã, medicii neputând
face altceva decât sã constate de-

mentul pe 112. Bãrbatul locuia cu
cei doi copii ai sãi, în vârstã de 3,
respectiv 11 ani ºi, din câte povestesc vecinii, se certase cu soþia, plecatã de douã luni la muncã în Italia,
ºi credea cã o sã-l pãrãseascã.

cesul acestuia. Bãrbatul locuia cu
cei doi copii ai sãi, în vârstã de 3,
respectiv 11 ani, soþia sa fiind plecatã de aproximativ douã luni la
muncã în Italia.
Vecinii au povestit cã bãrbatul
credea cã o sã-l pãrãseascã nevasta
ºi cã se certase cu ea la telefon,
însã în momentul când a fost
anunþatã despre faptul cã soþul ei
ºi-a pus capãt zilelor femeia a in-

trat în ºoc. Copiii celor doi au fost
luaþi de unchiul lor, fratele lui Petricã Gheonea, pânã când revine
mama lor în þarã.
„La faþa locului au ajuns poliþiºtii, care au stabilit cã nu sunt urme
vizibile de violenþã pe corp, cadavrul fiind ridicat ºi dus la morga
spitalului din Bãileºti, în vederea
efectuãrii necropsiei. Cei doi minori au fost lãsaþi în grija unchiului

lor, fiind anunþaþi ºi reprezentanþii
Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþie a Copilului Dolj”,

ne-a declarat agent principal Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Oamenii legii, la datorie de Sfânta Maria
Poliþiºtii ºi jandarmii doljeni împreunã cu cadrele ISU Dolj
îºi vor intensifica activitãþile pentru asigurarea unui climat
de ordine ºi siguranþã publicã în perioada 15-18 august. Oamenii legii vor acþiona în echipe mixte pentru prevenirea ºi
combaterea faptelor antisociale, în tot judeþul.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

agenþi din cadrul Poliþiilor Locale. În plus,
peste 200 de poliþiºti rutieri vor desfãºura
activitãþi de supraveghere ºi fluidizare a traficului rutier pe principalele artere de circulaþie din Craiova, dar ºi din judeþ, pentru prevenirea accidentelor.
În cursul zilei de joi, aproximativ 70 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean (IJJ) Dolj vor asigura mãsurile de

Reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat cã peste 1.300 de poliþiºti vor fi la datorie pentru a
se asigura cã cetãþenii vor sãrbãtori Adormirea Maicii Domnului în liniºte ºi siguranþã, în perioada 15-18 august a.c. Poliþiºtii
vor fi prezenþi în zona lãcaºelor de cult unde
vor avea loc manifestãri religioase, dar ºi în
alte zone unde vor fi organizate manifestãri
cultural-artistice. Oamenii legii vor patrula
în zonele aglomerate, fiind pregãtiþi sã inter-

vinã pentru prevenirea ºi combaterea infracþiunilor stradale, aplanarea stãrilor conflictuale, descurajarea elementelor infractoare
ºi fluidizarea traficului rutier.
Poliþiºtii doljeni îºi vor desfãºura activitãþile în sistem integrat – echipe mixte de ordine ºi siguranþã publicã, în colaborare cu
jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Dolj ºi de la Gruparea de
Jandarmi Mobilã Craiova, precum ºi cu

ordine publicã la manifestãrile organizate în
localitãþile Bechet, Drãnic ºi Caraula ºi vor
participa la misiuni de menþinere a ordinii publice, în sistem integrat, în localitãþile Vârtop,
Gângiova, Vela, Cârcea ºi Giubega.
De asemenea, peste 150 de jandarmi din
cadrul Grupãrii de Jandarmi Mobile Craiova
vor asigura mãsurile de ordine publicã la o
gamã variatã de activitãþi ce se vor desfãºura în judeþul Dolj – localitãþile Bratovoieºti ºi Mârºani, precum ºi în
judeþele Mehedinþi (Dr. Tr. Severin, Orºova, Strehaia etc.), Olt,
Vâlcea ºi Gorj.
Misiunile oamenilor legii au în
vedere prevenirea ºi combaterea
oricãror fapte care aduc atingere
legilor ºi normelor de convieþuire
social, depistarea, identificarea ºi
dispunerea mãsurilor legale împotriva celor care comit acest gen
de fapte, monitorizarea ºi descurajarea grupurilor de persoane cu
un comportament care tulburã ordinea ºi liniºtea publicã.

Depistat la volan cu 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat
Trei conducãtori auto s-au ales cu
dosare penale dupã ce, în cursul zilei
de luni, au fost depistaþi la volan sub
influenþa bãuturilor alcoolice. Recordul
în materie îl deþine un bãrbat din Calafat, care avea o concentraþie de 1,29
mg/l alcool pur în aerul expirat.
Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, luni dimineaþa, în jurul orei 8.00, poliþiºti din cadrul Biroului Rutier l-au depistat
pe Ion Cîrtog, de 57 de ani, din Craiova, în timp ce conducea un autoturism Chevrolet, pe strada „Banul Stepan”, din
municipiu, având o concentraþie de 0,43mg/l alcool pur în
aerul expirat. Bãrbatul a fost condus la Spitalul Clinic de
Urgenþã Craiova pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.
Seara, în jurul orei 19.30, în comuna Iºalniþa, poliþiºti din
cadrul Biroului Drumuri Naþionale ºi Europene ºi din cadrul
Secþiei 1 de Poliþie Ruralã Craiova l-au depistat în trafic pe

Cristian Braboveanu, de 26 de ani, din Craiova, în timp ce
conducea un autoturism Opel, având o concentraþie de 1,24
mg/l alcool pur în aerul expirat, dupã cum s-a stabilit în
urma testãrii cu etilotestul.
Câteva ore mai târziu, poliþiºtii au dat ºi peste „recordmanul” zilei. În jurul orei 22.00, o patrulã din cadrul Secþiei de
Poliþie Ruralã nr. 9 Cetate care acþiona pe DN 56 A, în comuna Maglavit, a oprit pentru verificãri un autoturism Matiz, la volanul cãruia se afla Nicolae Oprea, de 47 de ani, din
Calafat. Pentru cã bãrbatul mirosea a alcool, poliþiºtii l-au
testat cu etilotestul, rezultând o concentraþie de 1,29 mg/l
alcool pur în aerul expirat.
„Poliþiºtii i-au condus pe cei în cauzã la unitãþi medicale
pentru recoltarea probelor biologice, în toate cele trei cazuri
fiind întocmite acte premergãtoare începerii urmãririi penale,
cercetãrile fiind continuate sub aspectul comiterii infracþiunii
de conducere a unui autovehicul pe drumurile având o concentraþie mai mare decât limita legalã”, a declarat inspector
principal Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Modelul papal
Intervenþiile succesive ale noului Papã,
Francisc, au reuºit, în doar câteva luni, sã
genereze, dacã nu o revoluþie, atunci cu
siguranþã o furtunã în sânul Bisericii Catolice, ca de altfel ºi în societatea umanã
în întregul ei. Câteva dintre intervenþiile ºi
alegaþiile sale, livrate, în ciuda unui aparent gust al spectaculosului, cu o seducãtoare naturaleþe, au sfârºit prin a ºoca organisme, instituþii, ca sã nu mai vorbesc
de conºtiinþe. N-au lipsit nici undele de
ºoc, atunci când, aºa cum s-a întâmplat
cu câteva sãptãmâni în urmã, Suveranul
pontif s-a deplasat, în postura umilã a unui
pãstor în cãutarea turmei rãtãcite, în portul
sicilian Lampedusa, spre a-i întâlni ºi mângâia pe miile de imigranþi africani, victime
ale unui autoexil dictat de o disperare amintind de exodul biblic.
A urmat, în vãzul întregii lumi, vizita nu

mai puþin pastoralã, în Brazilia, unde, aclamat de trei milioane de suflete, a delineat,
în discursuri memorabile, veritabile direcþii novatoare ale Bisericii, nu doar catolice, cu un suflu asumat evanghelic.
Ieri, la Vatican, s-a petrecut un alt eveniment singular, cu siguranþã unic în istoria
papalitãþii: primirea, deloc privatã, a fotbaliºtilor naþionalelor de fotbal ale Italiei ºi ale
Argentinei, în preambulul unei partide amicale desfãºurate asearã, pe Olimpico din
Roma, tocmai ca un omagiu pe care titraþii
jucãtori au dorit sã i-l dedice în semn de
respect ºi de preþuire pentru reînnoirea speranþelor în credinþã pe care le-a reaprins de
la aºezarea sa pe scaunul lui Petru.
Lãsând deoparte aceste întâmplãri, cu
întreaga lor aurã singularã, ceea ce surprinde ºi meritã mai mult decât conjuncturale avizãri sunt mesajele papale, toate

subsumate modelului franciscan cãruia i
s-a livrat prin chiar alegerea numelui.
Mãrturisesc cã opþiunea sa deschisã pentru modelul Sf. Francisc din Assisi a reprezentat, pentru mine o surprizã pe cât de
ºocantã, pe atât de plãcutã. Pe Sfântul care
fraterniza, pe la mijlocul secolului al XIIIlea, pe colinele micului, dar cochetului oraº
din Umbria, cu toate vieþuitoarele pãmântului ºi închinase imnuri de fraternitate soarelui ºi lunii l-am trecut, încã din adolescenþa mea, în rândul figurilor modelizante
din sufletul ºi din conºtiinþa mea. Îi citisem
scrierile, acele economicoase, dar cât de
profunde, texte, subjugat de poeticitatea lor
ºi de tainicele învãþãturi subînscrise în ele.
Am fost, apoi, în douã rândur,i la Assisi.
Priveliºtile, aerul, ambianþa, cromatica aceea
atât de particularã devenitã, ea însãºi, emblemã identitarã a Sfântului, turturelele prezente

în firidele grotei ºi atât de accesibil prietenoase cu pelegrinii ocazionali, totul ºi toate contureazã – la aproape opt veacuri distanþã –
unul din acele tãrâmuri purtând, în toate nuanþele sale, semnul unei binecuvântãri ca o mãrturisire a prezenþei Divinitãþii.
Cât despre Papa Francisc, demersurile
sale în favoarea unei revigorãri – de structurã – a credinþei ºi a Bisericii, cu evidentul impact asupra reaºezãrii Lumii în matca ei originarã din care pare a fi ieºit, mie
mi se prezintã ca unul dintre modelele
exemplare de care avem, imediat ºi necondiþionat, o mare trebuinþã. Un model cât
un pariu – al nostru cu noi înºine – ºi ca
un afront paideic rãsucit spre morbul în
acþiune ºi care este un proces insidios de
degradare: al Omului, ca subiect singular,
ºi al Lumii sale intrate într-o degringoladã, deseori perfidã.

Expediþie internaþionalã pe Dunãre
Ieri, 18 experþi ºi oameni de ºtiinþã din Europa
au pornit în cea mai mare expediþie din lume care
se desfãºoarã de-a lungul unui curs de apã. CãlãOrganizatã o datã la ºase ani, Expediþia comunã de supraveghere a
Dunãrii (Joint Danube Survey – JDS
3) reuneºte experþi ºi oameni de ºtiinþã din Austria, Slovacia, Ungaria, Serbia, Croaþia, Bulgaria ºi România. Din
echipa internaþionalã, fac parte ºi trei
români, experþi din cadrul Administraþiei Naþionale „Apele Române” – Florentina Dumitrache (chimist din cadrul ANAR Bucureºti), Claudia Nagy
(biolog din cadrul Administraþia Bazinalã de Apã Someº-Tisa) ºi Mary Crãciun (chimist din cadrul Administraþia
Bazinalã de Apã Jiu – Sistemul de Gospodãrire a Apelor Mehedinþi). Aceºtia
vor strânge noi informaþii cu privire
la parametrii de calitate ai Dunãrii care
nu sunt acoperiþi de monitorizarea
desfãºuratã permanent de cãtre toate
þãrile riverane Dunãrii ºi, în acelaºi
timp, vor colecta date uºor comparabile pentru tot cursul de apã.

Echipa de experþi va trece
prin zece þãri
Echipa internaþionalã va cãlãtori din
Germania pânã în România, pe o distanþã de 2.357 de kilometri, ºi va trece

prin toate cele zece þãri pe care le strãbate fluviul Dunãrea: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croaþia, Serbia,
România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina. În tot acest interval, experþii vor efectua monitoring investigativ ºi activitãþi de cercetare referitoare la starea ecologicã ºi chimicã a
apei, sedimentelor, suspensiilor ºi biotei prin analiza indicatorilor biologici,
fizico-chimici, hidromorfologici ºi microbiologici. O parte din indicatori se
vor analiza la bordul vaselor ºi cea mai
mare parte vor fi conservate, transportate ºi analizate în laboratoare desemnate din întreaga Europã.

Navele expediþiei vor intra
în România pe 8 septembrie
Din 8 septembrie, navele expediþiei
vor intra în România, iar pe data de
26 septembrie vor ajunge la final, în
Delta Dunãrii. În paralel cu activitãþile echipei internaþionale, pe tronsonul
românesc al Dunãrii, în aceeaºi perioadã, va participa o echipã de 20
experþi din cadrul Administraþiei Naþionale „Apele Române” prin unitãþile
sale teritoriale (Administraþii Bazinale

Festivalul Internaþional “Dunãrind
cu Dunãrea”, în Bechet
A devenit o tradiþie ca, de Ziua Marinei ºi a Sfintei Marii, oraºul Bechet sã îmbrace haine de sãrbãtoare. Anul acesta, autoritãþile locale sau pregãtit surprize de tot felul pentru locuitorii din zonã,
dar ºi pentru craiovenii care doresc sã se relaxeze
la malul Dunãrii, într-o zi deosebitã precum 15
august. Evenimentul din acest an este organizat
de Primãria Oraºului Bechet, împreunã cu Consiliul Local Bechet, Liceul Teoretic Bechet ºi S.C.
SPET SHIPPING S.A.
Parada Portului Popular, programatã sã înceapã
la ora 11.00, deschide seria festivitãþilor, fiind urmatã de tradiþionala plimbare cu bacul pe Dunãre,
care va avea loc o orã mai târziu. De la ora 14.00,
spectacolul se va muta în centrul oraºului, mai precis în Parcul Central. Vor urca pe scenã artiºti con-

toria pe Dunãre a început de la Regensburg, chiar
de la izvoarele fluviului, ºi se va încheia peste
aproape douã luni, pe 26 septembrie.

sacraþi, dar ºi cele mai în vogã ansambluri de muzicã popularã, precum Ansamblul Folcloric “Ion
ªerban” al Cãminului Cultural Iºalniþa, Ansamblul
Folcloric “Cruºovenii” al Comunei Brastavãþu (Olt),
Ansamblul Folcloric “Bordeiaºul” al comunei Cãlãraºi, Ansamblul Folcloric “Alunelul” al Cãminului
Cultural Ostroveni, Ansamblul Folcloric “Bordeiaºul” al Primãriei oraºului Bechet. Totodatã, vor
concerta, Cristian Bãnãþeanu, Ionela Anghel Popa,
dar ºi mulþi alþi artiºti locali de muzicã popularã.
Seara se va încheia pe ritmuri de muzicã etno, atmosfera fiind susþinutã de trupa „Datina”, precum
ºi de binecunoscuta artistã Celia. Un superb foc de
artificii pe malul Dunãrii va încheia Festivalul Internaþional “Dunãrind cu Dunãrea”.
ALINA DRÃGHICI

de Apã ºi Sisteme de Gospodãrire a
Apelor). Echipa naþionalã va recolta
probe de apã, de sedimente ºi biologice, atât din fluviul Dunãrea, cât ºi din
trei afluenþi principali ai acestuia, respectiv Argeº, Siret ºi Prut, amonte de
confluenþa cu Dunãrea. Probele vor
fi prelevate din secþiunile Baziaº, Koronin, ªimian, Gruia, Pristol, aval Olt,
aval Zimnicea, aval Giurgiu, râul Argeº,
aval Argeº, Chiciu, aval Brãila, râul
Siret ºi râul Prut, Isaccea, ºi pe braþele Dunãrii – Chilia, Sulina ºi Sf.
Gheorghe. Ulterior, probele vor fi analizate în Laboratoarele de calitatea
apei de la: Turnu Severin, Craiova,
Constanþa,Tulcea ºi Laboratorul Naþional Bucureºti.
Datele colectate pe parcursul expediþiei vor constitui baza viitoare de analizã ºi monitorizare a calitãþii fluviului
Dunãrea pentru urmãtorii ºase ani pentru toate þãrile riverane Dunãrii ºi din
bazinul Dunãrii. De asemenea, ele vor
fi utile pentru luarea unor mãsuri importante în implementarea Strategiei
Dunãrii ºi pot constitui un punct de plecare pentru proiecte viitoare.
RADU ILICEANU
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De la 1 septembrie, „ªtefan Velovan”
va deveni Colegiu Naþional Pedagogic
ªcoalã de tradiþie în Oltenia, Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan” este locul în care de zeci de
ani se formeazã viitorii educatori ºi
învãþãtori. Liceul cu profil vocaþional
reprezintã un reper pentru tinerii care
îºi doresc sã îmbrãþiºeze, la finalul
celor patru ani de studiu, cea mai nobilã dintre meserii, cea de dascãl. A
avut de-a lungul anilor mai multe denumiri, de la ªcoalã Normalã la
ªcoalã Normalã de Bãieþi, care a
«ªcoala Normalã din Craiova ºi-a deschis porþile la 1 octombrie 1870, apoi, în ºedinþa
Consiliului Permanent din
1889, se propune desfiinþarea
ªcolii Normale. În aceste condiþii, în 1892 a absolvit ultima
clasã a ªcolii Normale ºi cu

aceasta se încheie prima etapã.
Cu anul ºcolar 1892-1893 începe o nouã etapã din istoria ºcolii, ea devenind ºcoalã de stat
ºi beneficiind, dupã numeroase
locaþii temporare, de un sediu
propriu, construit în 1901 din
iniþiativa ministrului Spiru Haret. Între 1896-1926 ªcoala Normalã – ºcoalã de aplicaþie – este
condusã de ªtefan Velovan.
Pentru meritele sale, dupã pensionare, în decembrie 1926
ªcoala Normalã înscrie
pe frontispiciul sãu numele de ªcoala Normalã de
învãþãtori „ªtefan Velovan”. Pe lângã ªcoala
Normalã de Bãieþi, înfiinþatã în anul 1870, în Craiova a funcþionat o ºcoalã similarã de fete (înfiinþatã în 1883). Din 1949
aceasta îºi schimbã denumirea în ªcoala Pedagogicã de Învãþãtoare, iar în
1950 funcþioneazã în paralel cu ªcoala Pedagogicã de Educatoare. Din
anul 1955 ambele unitãþi
de învãþãmânt sunt unite
cu ªcoala Pedagogicã de
Bãieþi. Noua instituþie ºcolarã va pregãti educatoa-

funcþionat în paralel cu ªcoala Normalã de Fete. Dupã ce în anul 1998 a
primit denumirea de Colegiul Naþional “ªtefan Velovan”, începând cu
anul ºcolar 2013-2014 unitatea de învãþãmânt craioveanã devine Colegiul
Naþional Pedagogic “ªtefan Velovan”, eforturile de revendicare a
acestei titulaturi pe care cei doi manageri, Ionuþ Pãturalu ºi Panait Popescu, le-au fãcut, fiind astfel încununate cu succes.

re, învãþãtori ºi institutori. 19571966 reprezintã o perioadã în
care se experimenteazã pregãtirea viitorilor dascãli pe durata a
6 ani. Durata studiilor de 4, 6 ºi
5 ani se pãstreazã ºi de-a lungul
anilor 1966-1990, iar în 1979
ºcoala devine Centrul de Perfec-

þionare pentru cadrele didactice
din Dolj, Gorj, Olt. În 1995 ªcoala Normalã “ªtefan Velovan”
pregãteºte viitori dascãli cu dublã specializare: învãþãtori – educatoare. 1998 – an în care ªcoala Normalã devine Colegiul Naþional “ªtefan Velovan”. Începând cu anul ºcolar 2013-2014,
titulatura scolii devine Colegiul
Naþional Pedagogic “ªtefan Velovan”» (din Monografia Liceului Pedagogic Craiova).

“Este o istorie ce nu
poate fi ignoratã”
Elevii care pãºesc în aceastã
toamnã pe poarta unitãþii de învãþãmânt unde se formeazã viitorii
dascãli vor învãþa sub titulatura
recent obþinutã – Colegiul Naþional Pedagogic “ªtefan Velovan”. De asemenea, la
începutul lunii octombrie,
statuia pedagogului “ªtefan Velovan” va fi aºezatã
la loc de cinste în curtea
unitãþii de învãþãmânt. «În
acest an ne revendicãm
175 de ani de învãþãmânt
pedagogic în spaþiul doljean. ªcoala Normalã de
Bãieþi a fost înfiinþatã în
anul 1838, în perioada comunistã cele douã ºcoli,
cea de fete ºi cea de bãieþi, au fuzionat. Pentru a
marca cei 175 de ani, pe
data de 5 octombrie vom
organiza un eveniment în
cadrul cãruia statuia mentorului nostru ªtefan Velovan va fi aºezatã pe un
soclu, în curtea instituþiei de învãþãmânt. Sperãm cã ne vor onora cu prezenþa foste cadre didactice, dar ºi foºtii manageri ai acestei unitãþi de învãþãmânt de prestigiu. De curând am primit acordul
din partea Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj acordul pentru a denumi Colegiul Naþional Pedagogic
“ªtefan Velovan”. În trecut s-a
mai numit ºi Liceul Pedagogic ºi
este momentul sã renaºtem din
punct de vedere cultural ºi spiri-

tual. Demersul nostru nu a fost
uºor, a fost un labirint ºi a trebuit
sã parcurgem toate etapele deloc
uºoare, dar cu toate astea am þinut neapãrat sã ne revendicãm
acest nume, pentru cã este o istorie ce nu poate fi ignoratã», a
spus managerul Colegiului Naþional Pedagogic “ªtefan Velovan”.

“Aici se pregãtesc viitori
învãþãtori ºi educatori”
Liceul pedagogic funcþioneazã în ºase clãdiri care cuprind 46
sãli de clasã, precum ºi un muzeu ºi o impunãtoare salã de festivitãþi. Þinând cont de specificul vocaþional-pedagogic al ºcolii, elevii de la filiera vocaþionalã

nu atrage doar elevi din Dolj, ci
aici vin sã se pregãteascã pentru
meseria de dascãl ºi copiii din
alte judeþe ale Olteniei. “Aici se
pregãtesc viitori învãþãtori ºi educatori, ºcoala noastrã fiind recomandatã tocmai prin calitatea sa.
Este un templu al cunoaºterii ºi
al învãþãmântului românesc. Credem în aceste lucruri autentice ºi
de aceea le ºi promovãm. Anul
acesta avem douã clase de învãþãtori-educatori. Din pãcate au
fost ºi câþiva ani în care clasele
de învãþãtori-educatori nu au mai
funcþionat. Acesta este un colegiu foarte cãutat de copiii din alte
judeþe tocmai pentru cã are profil pedagogic. Noi mizãm pe acest

Ionuþ Pãtularu

Ionuþ Pãtularu, directorul Colegiului
Naþional Pedagogic “ªtefan Velovan”:
“ªcoala noastrã de învãþãmânt are relaþii foarte bune de mult
timp cu zona francofonã ºi începând cu anul acesta dezvoltãm
un parteneriat ºi cu zona anglofilã. Am semnat un parteneriat
cu Winchester College, unul dintre cele mai prestigioase colegii
din lume. Vom face schimburi de experienþã pe o perioadã de 45 ani, atât timp cât va funcþiona parteneriatul”.
îºi desfãºoarã orele de practicã
pedagogicã în grãdiniþa de aplicaþie (structurã proprie) ºi în clasele primare din ºcoalã. Eficienþa practicii pedagogice stã la baza
superioritãþii pregãtirii profesionale de care dau dovadã cu brio
absolvenþii la concursurile de titularizare ºi, mai ales, în randamentul activitãþii la catedrã. Colegiul Naþional “ªtefan Velovan”

concept, dar avem ºi ºtiinþele naturii, matematicã informaticã, filologie. O bunã parte din elevii
noºtri s-au dus în acest an spre
Medicinã, lucru onorabil pentru
noi, mai ales cã au obþinut cele
mai mari note la admitere, deºi
profilul nostru este cel vocaþional”, a spus Panait Popescu, director adjunct al Colegiului Naþional Pedagogic “ªtefan Velovan”.
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Întâlnire cu „Prietenii Motanului
Încălţat”, în centrul Craiovei
„Prietenii Motanului Încălţat” sunt foarte nerăbdători să
vină în faţa spectatorilor, aşa că au convocat un consiliu al
păpuşilor la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” şi au
hotărât, de comun acord, ca ultima călătorie a „Autobuzului
cu păpuşi” să se petreacă pe 13 august şi nu pe 14, cum fusese anunţat iniţial. Astfel, începând de astăzi, păpuşile revin în
Piaţa „William Shakespeare”, la ora 19.30, cu o amuzantă
versiune a celebrei poveşti a Motanului Încălţat şi a Prinţului
Carabas, cu Iulia Cârstea (coordonator proiect), Oana Stancu, Alis Ianoş, Daniel Mirea şi Emanuel Popescu.
Iulia
Cârstea

Spectacolul „Prietenii Motanului Încălţat” face parte din proiectul stagiunii estivale al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri”, „Maratonul păpuşilor”, organizată în
perioada 1 iulie – 27 august, în Piaţa
„William Shakespeare” – esplanada
Teatrului Naţional „Marin Sorescu”.
«Este un program care nu urmăreşte bifarea tradiţionalei deja stagiuni
estivale, ci demonstraţii de mânuire,
de dibăcie şi dexteritate specifice păpuşarilor. Astfel, păpuşi din spectacolele actuale sau păpuşi uitate din
spectacole „pensionate” vor reveni în
atenţia publicului, ca într-o expoziţie
vivantă şi muzicală», preciza, la debutul proiectului, managerul teatrului,
Adriana Teodorescu. Până acum,
programul a cuprins reprezentaţii cu
„Beatles, my love”, „Ţi-a ieşit coşaru-n drum”, „Parodii cu păpuşi” şi
„Autobuzul cu păpuşi”.
«În momentul în care ni s-a propus să realizăm un proiect, am zis
să trebuie să îmi răspundă la nişte
întrebări: de ce îl fac, pentru ce şi
pentru cine? Şi atunci m-am gândit
la povestea Motanului Încălţat, unde
păpuşile sunt superbe, scenografia,
la fel, este foarte frumoasă», spune
actriţa Iulia Cârstea, coordonato-

Expoziţie şi masă rotundă cu tema
„S.O.S. culele din România”
Uniunea Arhitecţilor din România – filiala euroregională S-V
Oltenia, împreună cu Casa de Cultură „Traian Demetrescu”
din Craiova şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj vor organiza vineri, 16 august, ora 10.00, în Piaţa Prefecturii, expoziţia
„S.O.S. culele din România”. Vernisajul va fi urmat, la ora 12.00,
de o masă rotundă cu aceeaşi temă, găzduită de Sala Mare a
Consiliului Judeţean Dolj.
După cum precizează reprezentanţii Uniunii Arhitecţilor din România (UAR) – filiala euroregională S-V Oltenia, sc opul organizatorii expoziţiei este „de a oferi
craiovenilor, şi nu numai, pos ibilitatea de a vizita virtual, prin intermediul imaginilor, 24 de construcţii de apărare (de tip culă,
casă-culă şi turn de observaţie)
din România ş i în special din regiunea Olteniei”.
Expoziţia va putea fi văzută în
perioada 16-18 august, între orele
10.00 – 20.00, în Piaţa „Mihai Viteazul”, unde craiovenii vor putea
afla detalii inedite despre construc-

ţiile de tip culă şi unde vor putea
semna petiţia „S.O.S. culele din
România”. „Petiţia iniţiată de
U.A.R. – filiala euroregională S-V
Oltenia urmăreşte să tragă un semnal de alarmă cu privire la necesitatea împiedicării distrugerii culelor – construcţii emblematice pentru istoria şi tradiţia arhitecturală a
regiunii Oltenia”, mai spun organizatorii evenimentului.
Vernisajul va fi urmat, la ora
12.00, de o masă rotundă cu aceeaşi temă, găzduită de Sala Mare a
Consiliului Judeţean Dolj. Manifestarea organizată la Craiova va reuni
reprezentanţi ai administraţilor ju-

deţene din Oltenia, reprezentanţi ai
direcţiilor de cultură din Dolj, Olt,
Gorj, Vâlcea, Mehedinţi, Teleorman
şi Argeş, primari şi proprietari ai
culelor din judeţele menţionate,
oameni de cultură şi reprezentanţi
ai instituţiilor de cultură, cât şi reprezentanţi ai Institutului Naţional
al Patrimoniului.
Proiectul „Culele din Oltenia”
a fost gândit ca un mijloc de oprire a dezastrului în ceea ce priveşte
degradarea, uneori aproape de dispariţie, a culelor din România, componente ale patrimoniului cultural,
elemente de identitate naţională,
bijuterii ale arhitecturii româneşti,
prin asigurarea unei baze ştiinţifice detaliate care să fie un punct de
plecare în orice demers de restaurare. În cadrul proiectului s-a procedat la inventarierea, fotografierea şi evaluarea culelor din Gorj,
Olt, Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Argeş
şi Teleorman.

Casa-culă Eftimie Nicolaescu (datată în secolul al XIX-lea) din judeţul Gorj, comuna Mătăsari,
sat Runculeţ, aflată din 2010 pe Lista Monumentelor Istorice.

rul proiectului. Astfel, au fost realizate trei spectacole. «„Bunicuţele
Motanului Încălţat” e un spectacol pretenţios, care se poate juca doar
pe o scenă de teatru sau într-o Casă
de Cultură, unde avem posibilităţi
tehnice, o comedie spumoasă şi antrenantă. „Prietenii Motanului Încălţat” e special realizat pentru a fi
jucat în spaţii neconvenţionale, în
piaţă, în parc, în curtea unei şcoli,
fără pretenţii tehnice. Apoi „Motanul Încălţat” – numai şi numai cu
păpuşi, pentru cei mai mici, respectiv pentru copilaşii din grădiniţe. Este
un proiect foarte greu, solicită foarte mult actorul, atât ca interpretare,
dar în primul rând ca mânuire», a
explicat Iulia Cârstea.
Actriţa Teatrului „Colibri” a adă-

ugat că «în felul acesta se pot rezolva şi unele probleme… sociale:
cei care au bani pot să vină la teatru
să vadă „Bunicuţele Motanului Încălţat”, unde povestea este respectată în proporţie de 90%, cei care
au o situaţie mai precară pot veni în
piaţă şi în cartiere, ca să vadă povestea Motanului Încălţat, iar pentru cei mai mici ne vom deplasa noi
în grădiniţe».
„Prietenii Motanului Încălţat”
este penultimul spectacol din „Maratonul păpuşilor”, stagiunea estivală urmând să se încheie cu aproape o săptămână de reprezentaţii cu
„La joacă prin lumea poveştilor”
(22-27 august), avându-i în distribuţie pe actoriiAdriana Ioncu, Oana
Stancu, Alis Ianoş şi Ilie Turcu.

Classic Brass Quartet
susţine recitaluri în Craioviţa
Nouă şi pe Calea Severinului
Noi întâlniri, săptămâna aceas ta, ale muzicie nilor
cu publicul craiovean, prilejuite de programul es tival
«Filarmonica „Oltenia” (re)descoperă oraşul Craiova…
în 33 de minute de muzică clasică», care s e de sfăşoară
în pe rioada 23 iulie – 31 augus t.

As tăzi, ora 20.45, în cartierul
Craioviţa Nouă, la bloc 9 (părculeţul dintre „Orizont” ş i „Racheta”), şi mâine, 15 august, la
ac eeaş i oră 20.45, pe Calea Severinului (locul de joac ă din spatele bloc ului 4), susţine recitaluri
Classic Brass Quartet. Ansamblul
îi are în componenţă pe Dacian
Mândru – trombon (artist instrumentis t în Orches tra Simfonică
a Filarmonic ii „Oltenia”), Cătălin Codiţoiu, David Cotoi –
trompetă (s tudenţi ai Departamentul de Muzică al Facultăţii de
Litere din c adrul Universităţii din
Craiova) şi Laurenţiu Rotaru –
trompetă, flugelhorn (s tudent al
Departamentul de Muzică al Facultăţii de Litere, Universitatea din
Craiova).
În interpretarea ac estora vor fi
audiate Intermezzo, de Pietro

Mascagni; „Anotimpurile” (fragmente din „Iarna” şi „Primăvara”), de Antonio Vivaldi; R ondeau, de Jean-J os eph Mouret;
Rondeau din Suita „A bdelazer”,
de Henry Purc ell; „P or una Cabeza” (tango), de Carlos Gardel;
Tango în R e, de Isaac Albéniz;
„Gallito”, de Santiago Lope Gonzalo; „El gato montés”, de Manuel Penella Moreno; „Go down,
Mose” şi „Jericho” (arr. JeanFrançois Mic hel); „Pickles &
Peppers”, de Adaline Shepherd.
După c um au precizat reprezentanţii Filarmonicii „Oltenia”,
Clas sic Brass Quartet va mai susţine microconcerte în cadrul stagiunii es tivale şi luni, 19 augus t,
miercuri, 21 august, şi sâmbătă,
24 august, locurile de desfăşurare a evenimentelor urmând a fi
anunţate în c urând.
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Adormirea Maicii
Maicii Domnului
Domnului
Adormirea
„Mutatu-te-ai la Viaþã, fiind Maica Vieþii”
Pe 15 august sãrbãtorim
Adormirea Maicii Domnului.
ªtim prea puþine lucruri despre
locul ºi timpul când Nãscãtoarea de Dumnezeu s-a mutat la
cele veºnice. Biserica nu se concentreazã asupra contextului istoric, nici asupra datei ºi locului
în care a adormit Maica Domnului. Pe toate acestea, inclusiv
importanþa doctrinarã a mutãrii
ei, le exprimã foarte bine troparul ºi icoana praznicului. Troparul, de o frumuseþe poeticã
aparte, spune: „Întru naºtere fecioria ai pãzit, întru Adormire
lumea nu ai pãrãsit, de Dumnezeu Nãscãtoare; mutatu-te-ai la
Viaþã, fiind Maica Vieþii ºi cu rugãciunile tale izbãveºti din moarte sufletele noastre”. Dacã, în
general, moartea creeazã angoase ºi fricã, însoþite de jalea despãrþirii, a coborârii în singurãtatea mormântului întunecat,
moartea Maicii Domnului este plinã de liniºte ºi iubire, de tindere
spre Viaþa cea veºnicã ºi de miºcarea înspre lumina cea neînseratã. Moartea Maicii Domnului
devine adormire, mutare la Viaþã, devine un rãsãrit luminos al
zilei celei de tainã ºi nesfârºite.
Aºa se face cã sãrbãtoarea nu
este nicidecum tristã ºi funebrã,
ci plinã de luminã ºi bucurie.
Moartea strãluceºte de veºnicie
ºi nemurire, nu mai este separare, ci unire. Nu mai este tristeþe,
ci veselie”. Or, chiar dacã Maica

Domnului e mai presus decât toatã fãptura, totuºi e una dintre noi.
Destinul ei poate fi ºi destinul
nostru. ªi noi, prin moarte, ne
putem muta la Viaþã. Nu în zadar
într-una dintre cele mai cunoscute pricesne în cinstea Maicii
Domnului o rugãm pe aceasta:
„Sã ne duci cu þine/ Unde caleaþi duce,/ Sã ne duci în Ceruri,/
La Fiul tãu dulce”. „Adormirea”
este termenul pe care Biserica îl
foloseºte atunci când vorbeºte de
sfârºitul vieþii pãmânteºti al unei
persoane. Este un cuvânt care
are înþelesul de stare din care te
poþi trezi. El nu-þi dã posibilitatea sã vorbeºti de trecere în nefiinþã, cum adeseori greºit se
vorbeºte despre o persoanã decedatã. Cuvântul „adormire” implicã miºcarea de la o stare la
alta, de la un mod de existenþã la
alt mod de existenþã. Hristos îi
va dãrui acestui cuvânt, înþelesul pe care îl asociazã cu învierea. Când El ajunge în casa lui
Iair, a cãrui fiicã, de numai 12
ani, de abia murise, spune: „Nu
plângeþi; n-a murit, ci doarme”
(Luca 8,52). Maica Domnului
este singura persoanã dintre
sfinþii Bisericii Ortodoxe care
are o rânduialã liturgicã a punerii în mormânt, asemãnãtoare cu
cea a Mântuitorului. Credincioºii care participã la Slujba Vecerniei Adormirii Maicii Domnului
cântã imnuri precum Prohodul
ºi Binecuvântãrile Maicii Dom-

nului, iar Epitaful Maicii Domnului este purtat în procesiune
împrejurul locaºului de cult, precum este purtat cel al Mântuitorului în Vinerea Mare. Aceastã
rânduialã nu are menirea de a
pune un semn de egalitate între
ea ºi Hristos, ci de a arãta înrudirea cu Fiul ei. Sãrbãtoarea
Adormirii Maicii Domnului este
consideratã de mai mulþi teologi
drept „Paºtele verii”, fiind sãrbãtoarea cea mai cunoscutã în
popor din acest anotimp ºi cea
mai importantã din cele închinate
Nãscãtoarei de Dumnezeu. În
aceastã zi, creºtinii sãrbãtoresc
atât moartea ºi îngroparea, cât
ºi învierea ºi înãlþarea la cer a
Maicii Domnului. În icoana
Adormirii Maicii Domnului, Fecioara Maria este reprezentatã
stând întinsã pe pat, în mijlocul
Apostolilor, în vreme ce Hristos
primeºte în braþe sufletul Maicii
Sale, simbolizat printr-o figurã
micã de copil îmbrãcat în alb.
Deasupra acestei scene, Maica
Domnului este aºezatã pe tron
într-o mandorlã pe care îngerii o
poartã spre ceruri, reprezentare
care vine sã întãreascã ºi mai
mult Înãlþarea sa la ceruri. Scena cu Antonie, evreul care s-a
apropiat de patul funerar al Maicii Domnului, cu gândul de a-l
rãsturna, apare în majoritatea
icoanelor Adormirii. Potrivit tradiþiei, când acesta a pus mâna pe
pat, un înger i-a tãiat amândouã

mâinile: „fãrã de veste odatã cu
orbirea i s-au tãiat ºi mâinile ce
au rãmas lipite de pat...” (Acatistul Adormirii, condac 4). Preacinstirea Maicii Domnului este
atât de importantã încât noi, ca
ortodocºi, nu ne putem imagina
desfãºurarea drumului nostru cãtre sfinþenie fãrã ea. Icoana ei este

în fapt icoana Bisericii. Ea s-a fãcut, dupã cum învaþã Sfinþii Pãrinþi, „a douã Eva”, Eva cea adevãratã, ºi prin aceastã ea este adevãrata mamã a neamului creºtinesc, cea cãreia ne rugãm: Prea
Sfânta Nãscãtoare de Dumnezeu, miluieºte-ne pe noi! Amin.
Preot LIVIU SÃNDOI

Biserica „Madona Dudu”
Moaºtele a trei sfinþi, aduse la Biserica
îºi va sãrbãtori, mâine, hramul
„Sf. Mucenic Mina” din Craiova
Credincioºii din Oltenia se pot închina la sfintele moaºte ale Sfântului Mina,
Sfintei Ecaterina ºi Sfântului Cuvios
Petru Athonitul, care se aflã de la începutul acestei sãptãmâni la Biserica „Sfântul Mucenic Mina” din Craiova (vizavi
de Spitalul Filantropia). Racla cu moaºtele celor trei sfinþi a fost adusã asearã
de la Biserica „Mihai Vodã” din Bucureºti ºi va rãmâne la Craiova pânã luni,
19 august.
În aceastã perioadã, moaºtele celor
trei sfinþi au fost aºezate spre închinare
credincioºilor într-un loc special amenajat în faþa bisericii. În aceastã perioadã, în fiecare dimineaþã, la acest sfânt
lãcaº va fi sãvârºitã slujba Utreniei ºi
Sfintei Liturghii, iar seara, începând cu
ora 17.00, slujba Vecerniei ºi Acatiste
ale Sfinþilor ocrotitori ai familiilor, ai
sfinþilor tãmãduitori de boli ºi pentru di-

verse alte trebuinþe (dezlegãri de blesteme, Acatiste ale Maicii Domnului).
Astãzi, începând cu ora
17.00, se va cânta Prohodul Maicii Domnului, iar
vineri, la aceeaºi orã, un
sobor de 12 preoþi va sãvârºi Taina Sfântului Maslu. Potrivit pãrintelui paroh
Nardin ªtefan, racla cu
moaºtele Sfântului Mina va
rãmâne la Craiova, la Biserica „Sfântul Mucenic
Mina”.
MAGDA BRATU

Mâine, 15 august,
de praznicul Adormirea Maicii Domnului,
Paraclisul mitropolitan „Madona Dudu”
din Craiova îºi va
sãrbãtori hramul.
Programul liturgic va
debuta astã-searã, cu
slujba Vecerniei, Litia
ºi Prohodul Maicii
Domnului. În zi de
hram, preoþii ºi
diaconii slujitori la
acest sfânt locaº vor
sãvârºi slujba Utreniei ºi a Sfintei
Liturghii.
Cunoscuta sub numele de Catedrala
Maicii Domnului, „Madona Dudu” este
una dintre cele mai mari biserici
ortodoxe din Craiova, o mulþime de
creºtini cãlcându-i periodic pragul,
spre a participa la sfintele slujbe ori
chiar ºi numai pentru a se închina
icoanei fãcãtoare de minuni a Maicii
Domnului.
Construitã între anii 1750-1756, pe
locul unei vechi biserici din lemn (ce
data din 1700), de marele clucer
Constantin Fotescu ºi tãbãcarul Hagi
Ion Gheorghe, aceasta are hram dublu
– Adormirea Maicii Domnului ºi

Sfântul Pantelimon –, iar în pronaosul
sãu se aflã mormântul poetului Vasile
Cârlova. În cele câteva veacuri de
existenþã, Biserica „Madona-Dudu” a
avut un important rol cultural ºi
filantropic. Pentru cei care au beneficiat de sprijinul acestui sfânt lãcaº,
prin acordarea de burse ºcolare ºi alte
forme de ajutor, se numãrã Constantin
Brâncuºi ºi Nicolae Titulescu.
În Craiva, acelaºi hram mai este
purtat de Biserica „Oota”, aflatã pe
strada „General Dragalina”, de Biserica „Mântuleasa”, de pe Calea Unirii, ºi
de Capela din cimitirul Sineasca.
MAGDA BRATU
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Germania: Guvernul afirmã cã Statele
Unite nu spioneazã masiv în þarã
Guvernul cancelarului Angela
Merkel afirmã cã germanii nu
sunt spionaþi de cãtre Statele
Unite, un subiect care provoacã
de mai multe sãptãmâni schimburi dure de replici cu opoziþia,
odatã cu apropierea alegerilor legislative. „Agenþia Naþionalã
americanã de Securitate (NSA)
ºi serviciile de informaþii britanice au oferit asigurãri în scris
cã respectã dreptul ºi legea în
Germania”, a declarat pentru
presã ºeful Cancelariei, Ronald
Pofalla (foto), însãrcinat cu ser-

viciile de informaþii, dupã ce a
fost audiat de o Comisie parlamentarã ad-hoc. Pofalla a adãugat cã Statele Unite au propus
Germaniei un acord care ar exclude orice spionaj între cele
douã þãri. Negocierile urmeazã
sã înceapã în august, a precizat
el. Cu ºase sãptãmâni înaintea
alegerilor legislative, Pofalla a
fost audiat de o Comisie parlamentarã alcãtuitã din 11 deputaþi, membri ai unor partide reprezentate în Bundestag (Camera
inferioarã a Parlamentului ger-

Autoritãþile au aprobat
construirea a 942 de locuinþe
în Ierusalimul de Est
Municipalitatea israelianã din
Ierusalim a aprobat construirea a
942 de locuinþe într-un cartier din
Ierusalimul de Est - ocupat ºi anexat -, cu o zi înainte de reluarea
negocierilor israeliano-palestiniene directe, a declarat un consilier
municipal. „Municipalitatea a
aprobat un plan de construire a
942 de locuinþe la Gilo”, un cartier de colonizare, a declarat consilierul Yossef Pepe Alalu. Aceastã hotãrâre a fost adoptatã dupã
anunþarea de cãtre Guvern, duminicã, a construirii unui numãr total de 1.187 de locuinþe în Cisiordania ºi Ierusalimul de Est.
„Aceasta este o decizie teribilã,

care relevã provocarea la adresa
palestinienilor, americanilor ºi a
întregii lumi care se opune continuãrii colonizãrii”, a denunþat Alalu, consilier al opoziþiei de stânga.
Negocierile israeliano-palestiniene
urmeazã sã fie reluate astãzi la
Ierusalim, dupã eliberarea, în
noaptea de marþi spre miercuri, a
26 de deþinuþi palestinieni. Secretarul de Stat american John Kerry
i-a îndemnat, luni seara, pe palestinieni „sã nu reacþioneze negativ”
ºi a insistat asupra importanþei de
„a reveni la masa” de negocieri.
Kerry a subliniat cã SUA „considerã drept ilegitime coloniile” israeliene de pe teritoriul palestinian.

man), încãrcinatã cu controlul
serviciilor de informaþii. Dupã
nouã sãptãmâni de la acuzaþiile
de spionaj american la nivel
mondial lansate de fostul consultant NSA Edward Snowden,
care a obþinut azil temporar în
Rusia, în Germania continuã sã
existe suspiciuni cu privire la
ceea ce ºtia Guvernul german
despre acest lucru ºi cu privire
la amploarea supravegherii. Preºedintele Comisiei parlamentare
care l-a audit pe Pofalla, Thomas Oppermann, membru al
opoziþiei social-democrate
(SPD), a apreciat cã nu s-a clarificat nimic dupã cele peste
cinci ore de audieri. „Nu ºtim,
în continuare, în ce proporþie,
în cadrul programului (de supraveghere american) PRISM, Statele Unite spionau germani”, a
declarat Oppermann. „Din acest
motiv, reclamãm în continuare
cancelarului sã cearã Statelor
Unite transparenþa promisã de
Obama”. Întrebat dacã Angela
Merkel va fi audiatã de Comisie, el a rãspuns cã nu exclude
audierea unor „invitaþi de mar-

cã”. Urmãtoarea ºedinþã a
Comisiei urmeazã sã aibã loc pe
19 august.
Directorul serviciilor americane de informaþii (ODNI), James
Clapper, a creat luni un grup de
lucru cu scopul de a evalua echilibrul între securitatea naþionalã
ºi viaþa privatã în cadrul programelor de supraveghere, a anunþat ODNI. Crearea acestui grup
de experþi a fost evocatã de Barack Obama vineri, când preºedintele a anunþat reforme în supravegherea comunicaþiilor în
numele „transparenþei”, în urma
scandalului provocat de dezvãluirile lui Edward Snowden. Grupul urmeazã sã „evalueze dacã,
din perspectiva progreselor tehnologiilor de comunicare, Statele Unite îºi utilizeazã capacitãþile
de culegere de date într-un mod
care protejeazã cel mai bine securitatea naþionalã ºi politica externã (americane), þinând totodatã
cont, în mod adecvat, de alte
consideraþii politice”, a anunþat
Biroul Directorului Serviciilor
Naþionale americane de Informaþii (ODNI).

Ciocniri între susþinãtorii lui
Mohamed Morsi ºi locuitorii
din centru
Poliþia a folosit grenade lacrimogene, ieri, pentru a dispersa
mulþimea dupã ciocnirile dintre
susþinãtorii preºedintelui destituit
Mohamed Morsi ºi locuitorii din
centrul oraºului Cairo, a constatat un fotograf al AFP. Aceste ciocniri, care s-au terminat rapid, sau declanºat în faþa Ministerului
Bunurilor Religioase, unde câteva
zeci de credincioºi - susþinãtori ai
preºedintelui demis - au intrat în
clãdire, dupã care au fost evacuaþi,
a declarat un oficial din cadrul serviciilor de securitate. Susþinãtorii
lui Morsi ºi locuitorii capitalei au
început apoi sã arunce cu pietre
unii în alþii în jurul ministerului,

situat în apropiere de Bursa din
Cairo ºi de emblematica piaþã Tahrir, înainte ca poliþia sã intervinã
cu grenade lacrimogene, a anunþat acest oficial. Alianþa împotriva
loviturii de stat, o coaliþie proMorsi, a fãcut apel la manifestaþii
care sã cearã revenirea la putere
a primului preºedinte ales democratic al þãrii ºi sã denunþe „lovitura de stat” de la 3 iulie a.c.. „Actele revoluþionare împotriva loviturii de stat vor continua”, a avertizat un oficial de rang înalt al Fraþilor Musulmani, referindu-se la
piaþa Rabaa al-Adawiya, pe care
susþinãtorii fostului ºef de stat o
ocupã de peste o lunã.

Filipine: Zeci de mii persoane fãrã acoperiº
deasupra capului dupã trecerea taifunului Utor
Zeci de mii de persoane din nordul Insulelor
Filipine nu mai aveau un acoperiº deasupra capului ieri, la o zi de la trecerea taifunului Utor,
cel mai violent al sezonului din arhipelag, în timp
ce echipele de intervenþie încercau sã ajungã la
cãminele rupte de restul lumii, transmite France Presse. Cel mai recent bilanþ comunicat de
guvern vorbeºte despre doi morþi ºi 11 dispãruþi, adicã un bilanþ revizuit în scãdere prin raport cu luni, când 23 de persoane erau date
dispãrute. „Arborii au cãzut, acoperiºurile au
fost smulse ºi stâlpii electrici s-au prãbuºit”, a
declarat Reynaldo Balido, purtãtor de cuvânt al
Consiliului de gestionare a catastrofelor naturale, descriind situaþia din mai multe oraºe de
coastã ºi sate de munte din nordul celei mai
importante insule din arhipelag, Luzon. Salva-

torii încercau ieri sã ajungã în trei oraºe din
provincia Aurora, pe coasta de est din Luzon,
toate trei fiind situate pe traiectoria taifunului
Utor, cel mai violent care a lovit Filipinele în
acest sezon. Localitãþile, ce grupeazã în total
45.000 de persoane, au fost tãiate de
restul lumii ieri dimineaþã, adicã la 24
de ore dupã trecerea furtunii. Peste 90%
din clãdirile din oraºul Casiguran au fost
distruse, potrivit primarului local, a anunþat Elson Egargue, însãrcinat cu gestionarea pagubelor provocate de catastrofe naturale în provincia Aurora. Dar autoritãþile locale nu au semnalat nici o victimã. „Aceste aºezãri sunt obiºnuite cu
taifunele ºi sperãm deci cã ele au putut
rezista ºi au putut evita pierderile de vieþi

omeneºti”, a explicat Reynaldo Balido. Conform
autoritãþilor naþionale, Utor a distrus în nordul
Luzon circa 1.500 de locuinþe, ceea ce a fãcut
ca 30.000 de persoane sã se adãposteascã în
refugii improvizate.

Norvegia: Accident
cu douã autocare,
doi oameni au murit
O coliziune între douã
autocare, unul norvegian, iar
celãlalt suedez, cu turiºti
strãini la bord, s-a soldat cu
moartea a douã persoane ºi
rãnirea gravã a mai multor
altor persoane, în vestul
Norvegiei, au anunþat autoritãþile locale. Cele douã vehicule
au intrat în coliziune frontalã,
luni seara, pe un drum între
localitãþile Sogndal ºi Lekanger, a declarat pentru AFP
Hans Petter Harlem, ºeful
pentru operaþiuni în cadrul
poliþiei locale. Accidentul s-a
soldat cu doi morþi ºi mai mulþi
rãniþi grav, a anunþat primarul
din Sogndal, Jarle Aarvoll,
pentru postul de televiziune
TV2 Nyhetskanalen. În total,
30 de persoane se aflau la
bordul celor douã autocare, a
precizat poliþia, între care 22
de asiatici, potrivit NTB.

Guvernul Cehiei ºi-a prezentat
demisia, dar va conduce
þara pânã dupã alegeri
Guvernul Cehiei ºi-a prezentat oficial demisia, ieri, dat
fiind cã nu a reuºit sã obþinã
încrederea Parlamentului
sãptãmâna trecutã, urmând sã
fie convocate alegeri anticipate
pentru depãºirea crizei politice.
Cabinetul de experþi condus de
economistul de stânga Jiri
Rusnok a fost numit de preºedintele Milos Zeman pe 10
iulie, pentru a-l înlocui pe cel
de centru-dreapta, condus de
Petr Necas, cãzut în iunie, dupã
arestarea colaboratoarei ºi
amantei acestuia, Jana Nagyova, acuzatã de corupþie. „Permiteþi-mi sã vã încredinþez
sarcina de a vã îndeplini
atribuþiile pânã la numirea
viitorului guvern, sperând cã va
exista unul dupã viitoarele
alegeri”, a declarat Zeman
dupã ce a acceptat demisia
Cabinetului Rusnok.

China: Un nou deces
cauzat de virusul gripei
aviare H7N9
O femeie care contractase
virusul H7N9 al gripei aviare a
decedat la Beijing, au anunþat
ieri responsabilii spitalului
unde era îngrijitã aceasta,
ridicând la 45 numãrul victimelor maladiei în China,
transmite AFP. Victima, în
vârstã de 61 de ani, a fost
confirmatã ca fiind purtãtoare
a virusului în 20 iulie, dupã ce
se îmbolnãvise în provincia
Hebei, din nordul Chinei.
Spitalizatã la Beijing, femeia a
murit duminicã, potrivit unui
comunicat oficial. În total, 134
de cazuri de contaminare cu
virusul H7N9 au fost înregistrate oficial în China. De
câteva sãptãmâni, numãrul
îmbolnãvirilor a scãzut sensibil, dar un grup de cercetãtori
din Beijing ºi Hong Kong
estimeazã cã gripa H7N9 ar
putea sã reaparã din toamnã,
dupã o acalmie în timpul verii.
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Invitatie pentru selectia de oferte pentru proiectul “Achizitii de echipamente performante
pentru productie cinematografica si video,
comuna Carcea, judetul Dolj” derulat de PETRESCU I. CATALIN ALIN I. I., CUI 31277568,
in comuna Carcea, judetul Dolj, tel.
0722.292.311. Criteriul de selectie: pretul cel
mai mic. Ofertantii vor demonstra ca au domeniul de activitate principal sau secundar.
Lot 1: oricare din 4643, 4651, 4690, 4741,
4743, 4778, 4791, 4799 sau similare; Lot 2:
oricare dintre 4322, 4649, 4690, 4719, 4791
sau similare, inscris in certificatul ORC/institutii echivalente pentru furnizorii externi.
Obiectul contractului: achizitie echipamente
productie cinematografica si video. Tip contract: achizitie bunuri. Termenul-limita de depunere a ofertelor: 26.08.2013, ora 12.00.
Adresa la care se trimit ofertele: str. Aeroportului, sat Carcea, com. Carcea, jud. Dolj.
Data si ora deschiderii ofertelor: 26.08.2013,
ora 14.00. Valoarea supusa licitatiei (eligibila): 156.693 Euro fara TVA. Lot 1: 146.693
Euro, Lot 2: 10.000 Euro. Curs euro: 4,4633.
Asociaþia de proprietari nr. 1 – Opanez, Craiova, str. Opanez nr. 4 bl. C9 – parter, contracteazã ( selecþie oferte) prestare lucrãri reparaþii:
hidroizolaþie terasã bloc ºi iluminat casa scãrii.
Telefon: 0351/420.169: 0722/597.090.
S.C .T.C.I.F. S.A. anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu privind activitatea : EXPLOATARE BALAST din terasa mal stang rau
Jiu cese desfasoara in sector II Malu Mare,
jud. Dolj. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Dolj, mun. Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj zilnic intre orele 9-14.Observatiile si sugestiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj pana la data de
30.08.2013 (15 zile calendaristice de la data
aparitiei anuntului in presa).
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj organizeazã concurs (examen) la sediul instituþiei din Craiova, str. Nicolae Titulescu nr.22, jud. Dolj, în data de
26.09.2013, ora 10.00 proba scrisã, ºi în data
de 30.09.2013, ora 14.00, interviul, pentru ocuparea urmãtoarelor posturi temporar vacante: 1 post asistent social principal, 1 post inspector specialitate gr. I ºi 1 post inspector
specialitate gr. III (contracte individuale de
muncã încheiate pe perioadã determinatã). Dosarele de concurs se primesc pânã la data de
28.08.2013, ora 16.00 la sediul D.G.A.S.P.C.
Dolj, Serviciul Resurse Umane, Organizare,
Salarizare – camera 3. Informaþii suplimentare
se pot boþine la sediul instituþiei – camera 3
sau la telefon: 0251/ 407.009.

Avand in vedere prevederile art. 164, alin (2) din
OG nr. 92/2003 rep. privind Codul de procedurã
fiscalã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
A.N.A.F. – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova - Administraþia Judeteana
a Finanþelor Publice Dolj organizeazã licitacie
publicã în condiþiile precizate de O.G. nr. 92/
2003 rep. privind Codul de procedurã fiscalã
cu modificãrile si completãrile ulterioare, la
sediul A.F.P.M. - Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam.206 pentru SC SYMMETRIA
CRV SRL, Craiova, str. N Titulescu, nr. 28, jud
Dolj, cod identificare fiscala 21083017 in data
de 28.08.2013, ora 14.00 pentru vanzarea bunurilor: chioscuri cu termopan pentru difuzare presa 5 buc, dimensiuni 1,60mx1,95mx2,40m, pret
pornire licitatie 1.470 lei/buc; chioscuri cu termopan pentru difuzare presa 6 buc, dimensiuni
1,80mx2, 10mx2,40m, pret pornire licitatie 1.470
lei/buc; chiosc cu termopan pentru difuzare presa, dimensiune 2,10mx2,60mx2,40m, pret pornire licitatie 1.605 lei. Precurile nu includ TVA.
Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta
A.J.F.P. Dolj înainte de data stabilita pentru vânzare, mentionata mai sus. Invitãm pe cei interesaþi in cumpãrarea bunurilor sã se prezinte la
termenul de vânzare la locul fixat în acest scop
ºi sã depunã, cu cel puþin o zi înainte de data
licitaþiei urmãtoarele documente: oferta de cumpãrare; dovada plaþii taxei de participare sau a
constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie bancarã. Taxa de participare reprezintã
10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în contul IBAN RO32TREZ
291.50.67XXX005065, cod fiscal 4416952 deschis la Trezoreria A.J.F.P. Dolj; împuternicirea
persoanei care-l reprezintã pe ofertant; pentru
persoane juridice de naþionalitate românã, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de ORC; pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus in limba românã; pentru persoane fizice strãine,copie de pe paºaport;
pentru persoane fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisã de organele fiscale cã nu au obligaþii fiscale restante faþã de
acestea (Consiliul Local ºi Administraþia Financiarã în raza cãrora se aflã domiciliul sau sediul); urmând sã se prezinte la data stabilita pentru
vânzare si la locul fixat in acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaþie la instanþa judecãtoreascã competentã în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoºtiinþã, în conformitate cu prevederile art.172-173 din OG nr. 92/2003, republicatã cu modificãrile si completãrile ulterioare.
Licitaþia începe de la cel mai mare preþ din ofertele de cumpãrare scrise, dacã acesta este superior preþului de pornire la licitaþie, iar in caz
contrar va începe de la acest din urmã preþ.

Adjudecarea se face în favoarea participantului
care a oferit cel mai mare preþ, dar nu mai puþin
decât preþul de pornire. Taxa de participare nu
se restituie ofertanþilor care nu s-au prezentat la
licitaþie, celui care a refuzat încheierea procesului-verbal de adjudecare, precum ºi adjudecatarului care nu a platit preþul. Potivit dispozitiilor
art. 9 alin(2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003, rep, cu
modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informatii suplimentare va puteþi adresa
A.J.F.P. Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam.
206 sau la tel.: 0251/ 402.207.
ANAF – Direcþia Generalã Regionala a Finantelor Publice Craiova - Administraþia Judeteana a
Finanþelor Publice Dolj, organizeazã în data de
28.08.2013, ora 10 la sediul sãu din Craiova, str.
Mitropolit Firmilian, nr. 2, în conformitate cu prevederile art. 159, alin. 3, lit. d, din Ordonanþa
Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de Procedurã Fiscalã, republicatã, vânzarea prin licitatie
a bunului imobil ”Constructie C1 parter instruire
personal” aparþinând SC LPG ADVISER SRL,
CUI 15110338, sat Balta Verde, Comuna Podari,
T21, P11,12, Bl. Cladire Administrativa C3, Judetul Dolj, in suprafata de 367,21 mp (nr. cadastral 992S) – 65.130 lei si a urmatoarelor bunuri
mobile: recipient – 12.150 lei, paratrasnet – 8.130
lei, detector portabil gaz – 780 lei, compensator
temperatura – 2.970 lei, laptop DELL Inspiration
1501 –315lei, Laptop AMILO – 315 lei, biblioraft
– 150 lei, birou – 90 lei, birou – 105 lei, biblioraft
(corpmobil) – 75 lei si biblioraft (corp mobil) - 68
lei aparþinând SC LPG ADVISER SRL. Preturile
nu includ TVA. Invitam pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri sa înstiinteze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilita pentru vânzare. Pentru participarea la licitatie ofertantii trebuie sa depuna, cu cel
putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele
documente: oferta de cumparare, dovada platii
taxei de participare; împuternicirea persoanei
care îl reprezinta pe ofertant (procura special legalizata); pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie dupa certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele fizice române, copie
dupa actul de identitate; dovada emisa de creditorii bugetari ca nu au obligatii bugetare restante. Oferta de cumparare se va prezenta in scris
organului de executare, insotita de dovada platii
sumei reprezentand 10% din pretul de pornire a
licitatiei pana in ziua de 27.08.2013. Taxa de participare se va achita in contul RO95TREZ2915067XXX006744, CUI 21828791. Pentru relatii suplimentare va puteti adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Dolj, str.
Mitropolit Firmilian, nr. 2, Serviciul Executare Silita, la camera 406, tel.: 0251/402277.
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Cu prilejul aniversãrii
zilei onomastice, Sanda
mamã, soþul, fiica fraþii
ºi sora ureazã fiicei
MARINELA BOªOTEANU
din Bucureºti „La mulþi
ani”, sãnãtate, bucurii
ºi succes în viaþã.
La aniversarea zilei numelui familia Costel Bazãverde ureazã doamnei
MARIA PARASCHIVESCU
din Craiova, multã sãnãtate, prosperitate, bucurii ºi împliniri pe toate
planurile.

MEDITAÞII

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere, Calea Bucureºti. Telefon:
0784/122.199.
3 semidecomandate, îmbunãtãþit, Institut, bl. 4.
Telefon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Vând apartament 3 camere
decomandate,superb, preþ
negociabil, zona Ciupercã.
Telefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament 3 camere, îmbunãtãþiri, 70 mp,
1 Mai (langa Poligrafie).
48.500 Euro negociabil. Telefon: 0721/218.871.

CASE
Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri etc. Tele- Particular vând casã regafon: 0722/943.220; 0755/ lã superbã în comuna
Dioºti, 3 camere depen139.772.
dinþe, bucãtãrie, beci, maPRESTÃRI SERVICII gazie grajd, pãtul, curte
Bonã, cu simþ de rãspunde- 3400 mp, apã curentã, la
re 53 ani, îngrijesc copil ex- stradã, la 100m de dn 65ternã sau supraveghez Craiova- Caracal. Telefon.
teme (I-IV) Telefon: 0766/ 0722/ 336.634
695.652.
Vând casã Amaradia. TeleExecutãm acoperiºuri, sub- fon: 0770/ 871.554.
zidiri, garduri, pavaje, hidroi- Vând gospodãrie formatã
zolaþii, termoizolaþii, zidãrii, din 2 case, anexe ºi 38 ari
finisaje. Telefon: 0744/ curte în sat Þugureºti, comu869.870.
na Valea Stanciului. Telefon:
Filmez ºi fotografiez la pre- 0251/352.239. 0721/
þuri avantajoase + albu- 502.003.
muri foto. Telefon: 0766/ Vând casã + teren aferent în
359.513.
comuna Malu Mare cu ieºiTransport utilitarã 14 m cubi re la ºoseaua Craiova –
mãrfuri diverse, mobilã, tarif Bechet. Telefon: 0734/
0,90 lei/km. Telefon: 0761/ 159.594.
906.706.
Vând casã Malu Mare, la
Repar frigidere ºi lãzi frigori- stradã. Telefon: 0727/
fice la domiciliul clientului. 159.492.
Telefon: 0740/895.691.
Casã Craiova 5 camere, 2
Þin evidenþã contabilã. Tele- bãi, bucãtãrie, încãlzire cenfon: 0722/943.220; 0771/ tralã, anvelopatã termic,
eventual schimb 2 aparta215.774.
mente, 2 camere sau variVÂNZÃRI
ante. Telefon: 0746/
APARTAMENTE 498.818.
Vând casã bãtrâneascã de
2 CAMERE
Vând 2 camere ultracentral, locuit + 2400 mp teren intrade lux, renovat complet, vilan în satul Predeºti, jude60.000 Euro, negociabil.Te- þul Dolj, la 16 km de Craiova. Telefon: 0251/454.016.
lefon: 0762/109.595.
Vând apartament 2 came- Vãnd casã cu dependinþe,
livadã, vie, în Fratoºtiþa Fire. Telefon: 0351/175.746.
liaºi. Telefon: 0720/ 929.024.
Vând apartament 2 cameVând casã în Calafat, str.
re, Valea Roºie, etaj 4. TeleJiului, stare bunã, 600 mp.
fon: 0734/952.717; 0351/
Preþ negociabil. Telefon:
175.746.
0722/618.998.
Vând apartament 2 camere
TERENURI
decomandate, Calea Bucureºti, zona Institut. Telefon: Vând teren Preajba 900 mp.
0770/334.956.
Telefon: 0723/253.544.

publicitate
Vând teren 400 mp intravilan situat în Segarcea str.
Unirii, nr. 29F (în spatele
Liceului), cadastru. Telefon: 0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând 800 mp, comuna
Predeºti ideal pentru casã,
zonã pitoreascã. Telefon:
0762/ 109.595.
Vând teren, zona Metro Citroen, zonã bunã pentru
Showroom, depozite,
1000 mp, dechidere 17
mp, preþ interesant. Telefon: 0762/109.595.
Vând 345 mp zona Daewoo
între case, variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intravilan ºi extravilan. Telefon: 0766/
582.831.
Vând teren intravilan Iºalniþa + motosapã Telefon:
0766/ 820.993.
Vând teren 1300 mp Malu
Mare, ªcoala generalã,
cadastru, poziþie excelentã 15 euro mp. Telefon:
0725/505.440.
Vând 2600 m.p. pe ºoseaua ªimnicu de Sus, la 600
metri de lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªimnicu de Jos, str. Grãdinari,
nr. 34. Preþ negociabil,
600 mp. Telefon: 0727/
792.578.
Vând urgent teren intravilan în Iºalniþa, 2500 mp,
cu posibilitate de construire lângã reþea gaze,
cu dublã ieºire, dechidere 34 m, paralel cu drumul
european. Telefon: 0766/
440.456.
Vând 1600 mp teren intravilan, satul Predeºti la 16
km de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând 4300mp teren intravilan la 10 km de Craiova
– cedez 4500mp pentru renovarea unei case + anexe. Telefon: 0727/884.205.
Vând 1500 mp Bãile Govora, Belvedere, împrejmuit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp, neparcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova. Telefon:
0761/347.028.

VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA PASARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vârvoru de Sus. Terenurile
fiind la stradã betonatã
având toate facilitãþile
preþ convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.

SCHIMBURI

Vând sau schimb apartament 4 camere Lãpuº, cu
casã 2-3 camere. Telefon:
0766/ 483.542.

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

STRÃINE
Vând Audi A6, fabricaþie
2006, full-options, bleu-marin, piele, xenon, motor de
2000 cm3. Telefon. 0762/
109.595.
Vând Peugeot 307 diesel
anul 2004 înmatriculat 2008.
Telefon: 0728/031.821.
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, negociabil. Telefon: 0729/977.036.
Vând Citroen C3, albastru,
2007, 23500 km, 5 uºi,
1400 cm3, airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri iarnã. Telefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Diesel,
90 C.P., fabricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ: 650 euro.
Telefon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta impecabil, înmatriculat. Telefon:
0745/043.152.
Vând camion Iveco, turbo
diesel, an fabricaþie 2008,
39.000 km, nerulat în România, motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5 tone, preþ
negociabil sau alte variante.
Telefon: 0748/995.594.
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Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005, preþ
negociabil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând cãrucior handicapat
nou. Telefon: 0723/726.218.
Vând cãrãmidã de sobe
teracotã. Telefon: 0758/
467.336.
Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scule, motor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând groapã boltitã Sineasca. Telefon: 0770/871.554.
Vând pick-up de producþie
ruseascã, fabricaþie 1987 cu
60 discuri Electrecord. Telefon: 0765/789.181.
Vând cântar electronic 30
kg, 250 lei, casã de marcat Activa Magic, 250 lei
negociabil.Telefon: 0766/
355.375.
Vând car bãtrânesc cu jug,
autentic, pretabil terase, grãdini. Telefon: 0729/033.903.
Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând aparat de ozonat apa,
eliminã pesticidele din legume ºi fructe, precum ºi hormonii ºi antibioticele din carne. Telefon: 0729/033.903.
Vând 6 giurgiuvele cu geam.
Preþ negociabil. Telefon:
0351/464.043.
Vând sãpun de casã 15 kg,
8 lei/ kg, 2 damigene 10-15
litri, 15 lei / buc. Telefon:
0761/355.869.
Vând presã de balotat, sticle plastic, cutii de bere,
putinã 50 vedre nouã salcâm, 2 uºi cu toc pentru
casã sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare cornier de 60 mm lungi de 3
m, 3 foi de tablã zincatã 2,5/
1 m. Telefon: 0761/ 355.869.
Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci minute încãlzire. Cadou nuntã deosebit! Telefon: 0251/415.863.
0765/ 027.337.

Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fontã folosit, un calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin folosit. Telefon: 0251/ 534.303.
Vând cauciucuri 155/13 cu
janþã noi, aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
(flex) D125/850W nou, canistrã 20 litri aluminiu nouã.
Telefon: 0251/427.583.
Vând cuptor cu microunde
cu geam spart 80 lei, maºinã de spãlat rufe, pompã
defectã 200 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând faianþã micã albã,
maºinã de cusut Singer,
mini aragaz cu 2 butelii
(de voiaj). Telefon: 0770/
334.168.
Vând bar cu terasã ºi dependinþe, zona Tribunalul Judeþean, str. Iancu Jianu. Telefon: 0746/660.001.
Vând prelatã autoturism,
material gros, puþin folositã.
Telefon: 0762/672.086,
0351/467.841.
Vând loc de veci 2 persoane, cruce de marmurã. Telefon: 0251/546.666.
Vând frigider 320 litri, combinã muzicalã stereo, piei de
bovinã tratate, piese Dacia
noi, calculator instruire copii,
flex mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz, masã
televizor, covor, aragaz voiaj cu butelie, maºinã de cusut, plãci muzicã popularã ºi
uºoarã (0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon: 0720/
929.024.
Vând frigider – index, aragaz + butelie, aer condiþionat, mobilã bucãtãrie, ºifonier uºi glisante, covoare.
Telefon: 0752/142.493.
Vând cal semigreu. Telefon:
0741/975.279.
Vând mobilã dormitor, sufragerie, bucãtãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de cusut, lustrã, canapea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtãrie
din fontã 20 lei, jaluzele diferite mãrimi, lustre 2 ºi 3
braþe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez construcþie cu
spaþii separate 500 mp cu
teren intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard beton.
Telefon: 0721/152.832.

14/ cuvântul libertãþii

miercuri, 14 august 2013

publicitate

Conducerea
Staþiunea de CercetareAngajez vânzãtoare
SC FRA
ŢII BA
CRIZ
FRAŢII
BACRIZ
Dezvoltare Agricolã
pentru maºinã
anunţă programul de
ªimnic, cu sediul în
de îngheþatã.
lucr
u al Târ
gului
lucru
Târgului
Craiova, ªoseaua Bãlceºti
Telefon: 0769/ 016.887.
nr. 54, vinde lapte inte- Comercial Fraţii Bacriz:
Ofer spre închiriere apar- Caut sã fac menaj sau îngral la dozatoarele din
Luni – V
ineri
Vineri
Q
tament 3 camere modificat grijire copil sau bãtrân. TePiaþa Gãrii ºi Piaþa din
în 4 camere, blocurile K, lefon. 0764/568.897. 0751/
9.00 – 20.00
strada Pãltiniº, parter, ac- 911.417.
Brazdã, precum ºi lapte
Q Sâmbătă – Duminică ces bilateral, pretabil firmã.
PIERDERI
Telefon: 0744/541.452.
pasteurizat, brânzã
9.00 – 1
8.00
18.00
Închiriez apartament 2 ca- Pierdut Certificat Identificatelemea ºi smântânã la
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/ re Sportivã DJ/F/00024/
2002,cu numãr Certificat
Piese noi Dacia, Închiriez teren pentru ampla- 105.609.
cele mai mici preþuri. Avantajos!
0002540. Se declarã nul.
canistre metal, piscinã copil, sare chioºcuri sau magaziCERERI
covor persan. Telefon: 0251/ ne pe perioadã nedetermiPierdut Certificat IdentificaRelaþii suplimentare
Doresc
apartament
mobilat
2
416.455.
re Sportivã DJ/F/ 00050/
natã, zonã cu vad. Telefon:
la telefoanele:
sau
3
camere.
Telefon:
0749/
Vând avantajos centralã ter- 0761/665.763.
2002 cu numãr Certificat
287.709;
0763/787.678.
pe gaze, marca Anca Magazin, birou, depozit,
0002666. Se declarã nul.
0251/468159; 0785/292188 micã
Doresc sã închiriez aparta– Pocket – Italia, în funcþiuVând familii albine. 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.
Albine – Familii puternice, cu
5-6 rame cu puiet – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci, douã
pe o parte suprapuse ºi
douã pe o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4 ani
(50 Ron), televizor bucãtãrie, 2 radio casetofoane (30
Ron/buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând araci roºii, fasole,
vie 0,30-1-2 lei/buc. Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puternice –
cu 4-5 rame cu puiet. Podari. Telefon: 0720/115.936.
Vând puieþi de viºin altoiþi,
fructe mari puieþi de
pruni, 2 lei bucata. Telefon: 0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi - se
vinde restaurantul DIVERTIS. Telefon: 0743/055.225;
0760/653.355.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.

Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cauciucuri
noi, Cehia schimbãtor în torpedou pantã. Telefon: 0351/
467.841; 0762/672.086.
Vând: clocitoare, bicicletã,
telefon, feliator, costum Giudo copii, cearceaf medicinal.
Telefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã autogen
ºi matriþã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Telefon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT “SINGER”. TELEFON: 0351/425.977; 0725/
533.042.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BITUM ASFALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELEFON:
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 negociabil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã. Preþ
negociabil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþionatã manual. Telefon: 0251/
531.294.

ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãldurã instant apã caldã, 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 termicã
pe gaze, în funcþiune, 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, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat –
fermoar – nasturi - tineret,
excepþional. Telefon: 0725/
533.042.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
z TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

Talonul - contract de micã publicitate nr: .................

Cãtre S.C.

Cumpãr 100 litri must Feteascã. Telefon. 0751/
166.399.
Cumpãr auto Tico de la
unic proprietar. Telefon:
0351/460.075 sau 0728/
058.802.

ÎNCHIRIERI
OFERTE
Teren 521 mp intravilan în
Gherceºti. Telefon. 0771/
498.497.

CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
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:

CUMPÃRÃRI

AUTO

DECESE
ment 2 camere, zona 1 Mai.
Duminicã 11 august 2013,
Telefon: 0765/058.600.
s-a stins din viaþã doctoDIVERSE
riþa MIHALACHE ELISACaut donator rinichi, grupa BETA, în vârstã de 79 ani.
A II . Telefon: 0766/518.173.
Pensionar singur caut familie pentru întreþinere la þarã.
Telefon: 0762/603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Electrica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera / Dumnezeu sã o odihobiect. Telefon: 0351/ neascã în liniºte ºi pace!
Fiul Mihalache Narcis.
423.493.

str. Dezrobirii, nr. 59. Telefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament cu 2
camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Închiriez spaþiu comercial 148 mp la demisol
pretabil bar, discotecã,
casino, birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/784.998.
P+E pretabil pentru firme, creºe, grãdiniþã copii.
Telefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Eto’o ar putea reveni la Inter
ªi Chelsea este interesatã de atacantul camerunez

Samuel Eto’o (32 de ani) revine în atenþia fotbalului important
din Europa dupã ce Anji Mahacikala a anunþat cã, din cauza unor
serioase probleme de ordin financiar, va vinde toþi jucãtorii care au
salarii mari.
Astfel, publicaþia Gazzetta dello Sport a notat, ieri, cã atacantul
camerunez s-ar putea reîntoarce la
Internaþionale Milano.
Conform sursei citate, un obstacol important în aducerea lui
Eto’o este salariul mare al jucãtorului, care câºtigã la Anji aproximativ zece milioane de euro net.

Acesta ar fi dispus însã sã accepte o reducere salarialã în schimbul
unui acord pe trei ani.
De asemenea, Eto’o mai este
dorit ºi de Chelsea Londra, echipã
antrenatã de fostul sãu tehnician
de pe “Meazza”, Jose Mourinho.
Eto’o joacã la Anji din 2011, iar
patronul grupãrii ruse, Suleiman
Kerimov, i-ar promis camerunezului cã-l va lãsa sã plece la un
preþ foarte mic sau chiar gratis,
în pofida celor 27 de milioane de
euro oferite Interului pentru a-l
transfera.
6 trofee în doi ani a cucerit Eto’o

alãturi de Inter: un campionat,
douã Cupe ºi Supercupã a Italiei,
o Ligã a Campionilor, respectiv un
CM al cluburilor.
Cât priveºte reuºitele sale în tricoul “nerazzurilor”, africanul a
punctat de 53 de ori ºi a oferit 22
de pase decisive în 101 meciuri în
toate competiþiile.

Fostul CFR-ist Lacina Traore,
dorit la Napoli
Rãmânând la Anji, Lacina Traore (23 de ani), fostul jucator al
CFR-ului, vândut în urmã cu trei
sezoane la Kuban Krasnodar, poate prinde acum un transfer la Napoli, a anunþat, de asemenea ieri,
presa italianã.
Potrivit jurnalistului Gianluca
Di Marzio, de la Sky Italia, Napoli se intereseazã de serviciile fotbalistului cumpãrat cu peste 20 de
milioane de euro de Anji, iar pa-

tronul Aurelio De Laurentiis vede
în ivorian un partener perfect pentru Gonzalo Higuain.
Suma ce se vehiculeazã cã ar
fi oferitã de echipa care a terminat pe locul 2 în sezonul trecut de Serie A se
învârte în jurul a tot
cam cât a dat Anji (20
de milioane), de trei ori
mai puþin decât a încasat Napoli pentru uruguayanul Cavani, plecat
la PSG.
Italienii au mai scris
ca fotbalistul ivorian
este ademenit ºi cu un
salariu de 2,5 milioane
de euro pe an.
Daca va ajunge la
Napoli, Lacina va deveni coleg, în afarã de
Higuain, cu alþi doi jucãtori veniþi de la Real

Madrid în aceastã varã, Jose Callejon, ºi Raul Albiol. Pe lânga
aceºtia, De Laurentiis i-a mai adus
pe Pepe Reina (Liverpool) ºi Dries
Mertens (PSV Eindhoven).

Lobonþ nu vrea sã mai audã de Liga I:
FFF i-a anulat lui Monaco
„Decât sã mã întorc în România, mai bine mã retrag” penalizarea de douã puncte
Aflat în þarã cu ocazia meciului amical
România – Slovacia, din aceastã searã,
Bogdan Lobonþ (35 de ani), a dezvãluit,
ieri, în cadrul unei coferinþe de presã, nu
mai ia în calcul o revenire în Liga I, preferând mai degrabã sã se retragã din fotbal.
“Vin mereu cu mare plãcere la echipa
naþionalã, fie cã sunt folosit sau nu. Avem
douã meciuri foarte importante, de care
depinde calificarea în play-off-ul CM (n.r.
locul 2). Ungaria ºi Turcia au ºanse sã

ajungã la baraj. Ne dorim sã obþinem 6
puncte cu ei. Însã nici cu Estonia sau Andorra nu va fi uºor. Acum trebuie însã sã
ne gândim la partida cu Slovacia.
Nu ºtiu ce se va întâmpla în viitor, o sã
joc în continuare, când nu mai pot ridic
mâna. Mai bine mã las decât sã mai joc în
þarã, am motivele mele, prefer sã le þin pentru mine. Nu voi mai juca în România, asta
e clar”, a declarat goalkeeper-ul Romei.
În România, Lobonþ a jucat la
Corvinul Hunedoara (1995-1997)
ºi la formaþiile bucureºtene Rapid (1997-2000) ºi Dinamo
(2001-2002, 2007-2010).
În preliminariile Cupei Mondiale din 2014, România se aflã
pe locul trei dupã 6 etape, cu 10
puncte. Ea e devansatã de Olanda (18) ºi Ungaria (11p), fiind urmatã de Turcia (7p), Estonia (6p)
ºi Andorra (0p).
Programul urmãtoarelor meciuri ale “tricolorilor”: Ungaria
(acasã, 6 septembrie), Turcia
(acasã, 10 septembrie), Andorra
(deplasare, 11 octombrie), Estonia (acasã, 15 octombrie).

AS Monaco a câºtigat, ieri, apelul fãcut
la Federaþia Francezã de Fotbal (FFF) ºi a
primit înapoi cele douã puncte cu care fusese penalizatã în noua ediþie a Ligue 1. Se
întâmplase ca urmare a manifestãrilor fanilor echipei dupã un meci din cadrul etapei a 37-a din liga secundã, 2-1 contra lui
Le Mans, în 17 mai, atunci când Monaco a
obþinut promovarea.
Pedeapsa primitã de club a fost penalizarea cu trei puncte în noul sezon, dintre
care unul cu suspendare. Acesta ar fi intrat

SPORT LA TV 14-15 AUGUST – TRANSMISII ÎN DIRECT
Miercuri
Antena 1
21:00 – FOTBAL – Meci amical: România – Slovacia.
Digi Sport 1
3:50 – FOTBAL – Campionatul Braziliei: Fluminense – Corinthians.
Digi Sport 2
18:00, 2:00 – TENIS (M/F) – Turneul de la Cincinnati (SUA): ziua a 3-a.
Dolce Sport 1
21:45 – FOTBAL – Meci amical: Elveþia – Brazilia.
Dolce Sport 2
21:45 – FOTBAL – Meci amical: Germania – Paraguay.
Sport.ro
22:30 – FOTBAL – Meci amical: Portugalia – Olanda.
Eurosport
7:35 – ATLETISM – Campionatul Mondial de la Moscova (Rusia):
ziua a 5-a / 16:00 – CICLISM – Turul Beneluxului / 19:00 – SÃRITURI
CU SCHIURILE – Marele Premiu de varã de la Courchevel (Franþa).
Eurosport 2
21:00 – FOTBAL – Preliminariile Cupei Mondiale 2014 / 23:45 –
FOTBAL – Turneul amical Under 19: Qatar – Spania.

Joi
Digi Sport 1
3:00 – FOTBAL – Campionatul Braziliei: Botafogo – Internacional.
Digi Sport 2
18:00, 2:00 – TENIS (M/F) – Turneul de la Cincinnati (SUA): ziua
a 4-a.
Dolce Sport 2
18:00 – TENIS (F) – Turneul de la Cincinnati (SUA).
GSP TV
19:00 – FOTBAL – Under 19, meci amical: România – Danemarca.
Eurosport
8:35 – ATLETISM – Campionatul Mondial de la Moscova (Rusia):
ziua a 6-a / 15:45 – CICLISM – Turul Beneluxului / 17:30 – ATLETISM
– CM de la Moscova.
Eurosport 2
11:30, 15:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Marele Premiu de
varã de la Courchevel (Franþa) / 18:30 – HOCHEI PE GHEAÞÃ –
Turneu amical la Praga: Sparta Praga (Cehia) – AK Bars Kazan
(Rusia).

în vigoare dacã gruparea din Principat ar mai fi ajuns la Comisia de Disciplinã în viitorul apropiat.
Monaco a învins cu 2-0 la Bordeaux, în prima etapã din Ligue 1 ºi
ocupa poziþia a 9-a înainte de pronunþarea recursului. Acum, monegascii au urcat pânã pe locurile 4-5,
la egalitate cu Nantes (tot o echipã
nou promovatã).
Protagonista unei campanii de
transferuri fabuloase (primul loc în
lume, cu 146,2 milioane de euro),
prin aducerea unor jucãtori precum
Radamel Falcao (foto), James Rodrigez, Joao Moutinho, Jeremy Toulalan, Eric Abidal sau Ricardo Carvalho,
Monaco þinteºte în acest sezon titlul în
Hexagon, urmând a se lupta pentru asta,
mai mult ca sigur, cu campioana en-titre
PSG, ºi ea una dintre protagonistele verii
pe piaþa transferurilor, cu 110,9 milioane
de euro cheltuite. Edinson Cavani ºi Marquinhos reprezintã cele mai tari achiziþii ale
grupãrii pariziene, care îi mai are înregimentaþi, printre alþii, pe Zlatan Ibrahimovici, Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi sau
Javier Pastore.

MECIURI AMICALE
INTER-ÞÃRI – ASTÃZI
România – Slovacia, Japonia – Uruguay, Coreea S. – Peru, Kazahstan –
Georgia, Belarus – Muntenegru, Azerbaidjan – Malta, Estonia – Letonia, Finlanda
– Slovenia, Chile – Irak, Moldova –
Andorra, Luxemburg – Lituania, Columbia – Serbia, Suedia – Norvegia, Turcia –
Ghana, Ucraina – Israel, Liechtenstein –
Croaþia, Africa S. – Nigeria, Austria –
Grecia, Bosnia – SUA, Ungaria – Cehia,
Portugalia – Olanda, Albania – Armenia,
Germania – Paraguay, Italia – Argentina,
Macedonia – Bulgaria, Polonia – Danemarca, Elveþia – Brazilia, Þara G. –
Irlanda, Belgia – Franþa, Anglia – Scoþia,
Islanda – I-le Feroe, Ecuador – Spania.
Transmisiile în direct, la programul zilei.
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Cu şapte românce pe tabloul principal

Trofeul „Popeci”

încinge zgura craioveană
Al doilea mare turneu feminin de
tenis din România se desfăşoară
săptămâna aceasta în Bănie

Ediţia a patra a turneului de tenis „Popeci Trophy” a demarat
încă din week-end-ul trecut în
Bănie în cadrul Clubului Sportiv
Popeci, de pe strada Henry Ford,
prologul fiind asigurat de calificări.
Din păcate, toate jucătoarele românce angrenate în această fază
au fost eliminate, ţara noastră fiind reprezentată la start de cele
3 jucătoare cu cotă, intrate direct
pe tablou, Laura Andrei, Raluca
Olaru şi Cristina Dinu, finalista de
anul trecut, dar şi de tinerele tenismene care au beneficiat de
wild-card-uri din partea organizatorilor, Ioana Ducu, Ioana Roşca, Elena Hristea din Balş şi craioveanca Elena Bogdan. Luni
după-amiază a avut loc tragerea
la sorţi a tabloului principal, unul
care conţine nume destul de cunoscute din circuitul WTA, în
frunte cu iberica Cabeza Candela, care s-a clasat pănă săptămâna trecută în prima sută mondială. Turneul, care se va încheia duminică, pare destul de echilibrat,

majoritatea jucătoarelor rămânând fidele sezonului de zgură,
atât prin prisma afinităţii pentru
această suprafaţă, dar şi întrucât
nu le permite clasarea să dispute
turneele care anticipează ultimul
concurs de Mare Şlem al anului,
cel de pe cimentul de la Flushing
Meadows. Începând cu ora 11 şi
până seara, pe cele patru terenuri de la „Clubul Spotriv Popeci”,
craiovenii pot urmări partide de
simplu şi dublu, în aceaastă din
urmă secţiune fiind înscrisă şi Liana Ungur, fata cea mică a lui Ilie
Balaci şi soţia tenismanului Adrian Ungur. Turneul este cu premii
în valoare de 50.000 de dolari,
însă, conform arbitrului principal
şi supervizor din partea ITF, Mihaela Testiban, suma atinge
75.000 de dolari, cu cheltuielile
pentru ospitalitate. Ca premii şi
implicit ca valoare, este a doua
competiţie de tenis feminin din
România, după BCR Open România Ladies, turneul din Bucureşti având premii de 100.000 de
euro. Câştigătoarea de anul trecut, Maria Teresa Torro Flor, a
avut o ascensiune fulminantă
după succesul de la Craiova, urcând nu mai puţin de 250 de poziţii în ierarhia WTA, săptămâna
aceasta jucând pe cimentul de la
Cincinatti. Iubitorii tenisului se pot
pune la curent cu programul fiecărei zile pe site-ul oficial al turneului, trofeulpopeci.ro, accesul la
meciuri fiind gratuit, în limita locurilor disponibile. Patronul turneului, omul de afaceri Constantin Popeci, speră ca primarul Lia

România, test cu Slovacia
pe „Arena Naţională”
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Olguţa Vasilescu să participe la
finala turneului şi să premieze jucătoarele care vor ajunge cel mai
sus pe zgura de la Craiova.

Tabloul principal
de la „Popeci Trophy”
Estrella Cabeza Candela (Spania, 101 WTA) – Elena Camelia
Hris tea (România, 881, w ildcard), Laura Ioana Andrei (România, 281) – Lesley Kerkhove (Olanda, 271), Dia Evtimova (Bulgaria,
286) – Ioana Ducu (România,
857, wild-card), Ioana Loredana
Roşca (România, 737, wild-card)
– Kristina Kucova (Slovacia, 220),
Cristina Dinu (România, 206) – Lisa
Maria Moser (Austria, 381, calificări), Elena Bogdan (România,
481, w ild-card) – Ana Konjuh
(Croaţia, 330), Ana Giulia Remondina (Italia, 333) – Alice Balducci
(Italia, 432, calificări), Elitsa Kostova (Bulgaria, 268) – Beatriz Garcia Vidagany (Spania, 286), Arantxa Rus (Olanda, 240) – Constance Sibille (Franţa, 285), Martina
Caregaro (Italia, 553, calificări) –
Innes Ferrer-Suarez (Spania, 384,
calificări), Andrea Gamiz (Venezuela, 260) – Alberta Brianti (Italia,
291), Kristina Barrois (Germania,
270) – Irina Khromaceva (Rusia,
217), Tereza Smitkova (Cehia,
257) – Agnes Bukta (Ungaria, 347),
Katarzyna Kawa (Polonia, 301) –
Anna Floris (Italia, 326), Conny
Perrin (Elveţia, 326) – Ana Savic
(Croaţia, 308), Raluca Olaru (România, 262) – Patricia Mayr (Austria, 170).
Echipa naţională a României va
disputa în seara aceasta, de la ora
21, pe Arena Naţională, ultimul
meci de verificare înaintea dublei
cu Ungaria (6 septembrie) şi Turcia (10 septembrie), din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor. Adversara tricolorilor de astăzi este naţionala Slovaciei. Victor Piţurcă ar putea înc epe cu:
Lobonţ – Măţel, Goian, Chiricheş,
Latovlevici – Pintilii, Lazăr – Torje, Grozav, Tănase – Marica. De
partea cealaltă, selecţionerul Jan
Kozac ar putea alinia formula:
Mucha – Pekarik, Skrtel, Cisovsky, Hubocan – Kona, Kucka,
Hamsik, Weiss – Sestak, Depetris.
Meciul va fi condus de o brigadă
din Republica Irlanda, formată din
Neil Doyle, Wayne McDonnell şi
Ciaran Delaney. Al patrulea oficial
va fi românul Marius Avram.

LIGA I
Etapa a IV-a
FC Braşov – FC Botoşani
1-2
Au marcat: Madeira 79 / Vaşvari 42, Hadnagy 56.
Săgeata Năvodari – ACS Poli
1-2
Au marcat: Fl. Popa 35 / S. Szekely 4, Boldea 68.
CFR Cluj – Viitorul
2-1
Au marcat: Batin 35, 75 / Gavra 50.
Concordia – Corona
1-0
A marcat: Florea 25 – pen.
Oţelul – Petrolul
1-2
Au marcat: Costin 20 / Geraldo 23, Hamza 86.
Ceahlăul – Pandurii
1-0
A marcat: Stana 18.
Astra Giurgiu – „U” Cluj
3-1
Au marcat: Ivanovski 6, 86, Budescu 9 / Ben Yousef 89 – aut.
Dinamo – Steaua
1-2
Au marcat: Rotariu 67 / Latovlevici 5, Fai 38 – aut.
Gaz Metan – FC Vaslui
1-1
Au marcat: Robertson 54 – pen. / Caue 90.

CLASAMENT
ACS Poli
Astra
Petrolul
4
Botoşani
5
Ceahlăul
6
Pandurii
Steaua
Oţelul
Săgeata
CFR Cluj
FC Vaslui
Dinamo
Chiajna
Braşov
Mediaş
„U” Cluj
Viitorul
Corona

M
4
3
4
4
4
4
2
4
4
4
3
4
1
4
4
4
3
4

V
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

E
1
0
2
2
1
1
0
0
2
2
1
1
0
2
1
1
1
0

Î
0
0
0
0
1
1
0
2
1
1
1
2
0
2
3
3
2
4

G
8-4
12-3
4-2
5-3
6-3
6-4
4-2
5-5
4-4
4-7
5-3
3-4
1-0
3-6
3-6
3-7
1-6
2-10

P
10
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
2
1
1
1
0

Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova organizează zilnic înscrieri la fotbal, pentru grupele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Cantonament Universitatea CraiovaLuncă.
Relaţii la telefon:
0743167634 - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)
0752190536 - antrenor Ciocan Ion (2003)
0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)
0723622961 – antrenor Ustabacieff Dandu (2005)
0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

