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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Au plecat din ţară 20.000 de me-
dici. Dacă o ţinem tot aşa, o să ajun-
gem, Popescule, să mergem pentru o
consultaţie la Paris sau Londra.

Primul

cotidian al

Olteniei

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

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

-Siloz Banu Mărăcine: 0251.547.393; 0372.731.499
-Siloz Leu: 0251.373.607; 0372.731.500
-Siloz Moţăţei: 0251.326.006; 0372.731.494
-Siloz Băileşti: 0251.311.038; 0372.731.493
-Siloz Segarcea: 0251.210.735; 0372.731.492
-Siloz Portăreşti: 0251.358.219; 0725.161.822
-Baza Bistreţ: 0372.752.922
-Baza Gângiova: 0372.752.921
-Baza Brabova: 0251.447.305
-Baza Predeşti: 0722.527.280
-Baza Mischii: 0722.544.239
-Baza Murgaşi: 0251.447.562
-Baza Dăbuleni: 0755.570.192
-Baza Rast: 0728.286.059

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dna. Rodica Avram 0743.026.526
DJ - Dl. Tudoran Adrian 0743.036.229
DJ - Dl. Predescu Mihai 0737.577.597
OT,AR - Dl. Rotaru Adrian 0728.286.065
OT,DJ  - Dl. Mihai Ionuţ 0737.577.598
MH,DJ - Dl. Crişan Alin 0736.202.112cultură / 8 şi 9
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În mijlocul verii, craiove nii nu se pot plânge  că nu au de
unde alege legume ş i fructe proaspe te. Piaţa Centrală are
acum, în mijlocul lui august, tarabele  pline cu de toate, şi
încă marfă de cea mai bună calitate. Înce pând cu pe penii
ze moşi şi strugurii parfumaţi şi terminând cu vinete le s au
ve rde aţa pentru ciorbă, clie nţii sunt tentaţi cu preţuri ac-
ce sibile pentru toate buzunarele , iar o vizită printre tarabe
nu se poate încheia altfel de cât cu sacoşe le pline.
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S.O.S. culele din România!
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$1 EURO ........................... 4,4511 .............. 44511
1 lirã sterlinã..........................5,2185.......................52185
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METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,3365........33365
1 g AUR (preþ în lei).......146,0524.....1460524
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Numãrul românilor ºi bulgarilor care
vor merge sã munceascã în Marea Brita-
nie anul viitor ar putea fi de doar 20.000
ºi nu de 300.000 dupã cum se vehiculea-
zã, potrivit unui grup de lobby transpar-
tinic Migration Matters Trust, relateazã
„The Observer” ºi „The Guardian”, în
ediþia electronicã. Atul Hatwal, directo-
rul Migration Matters, a declarat cã es-
timarea - mult mai micã decât cea a gru-
purilor rivale, precum MigrationWatch -
se bazeazã pe analiza caracteristicilor
istorice ale migraþiei în UE ºi pe oportu-
nitãþile limitate de locuri de muncã în
domenii precum munca manualã. Potri-
vit lui Hatwal, „noi credem cã lobbyul
antiimigraþie a strigat lupul de prea multe ori”. „Afir-
maþia lor este cã 300.000 de noi imigranþi vor veni
din România ºi Bulgaria în 2014. Noi credem cã acest
numãr va fi probabil în jur de 20.000 în perioada de
varf”. Miniºtrii britanici au refuzat pânã acum sã
indice o cifrã asupra afluxului probabil, cu toate cã,
sãptãmâna trecutã, Biroul Naþional de Statisticã a
estimat cã 37.000 de lucrãtori români ºi bulgari au
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sosit în  plus în Marea Britanie din iunie anul trecut,
nãscând speculaþii cã cetãþeni ai celor douã þãri se
pregãtesc deja sã trãiascã în Marea Britanie, chiar
înainte de ridicarea controalelor la frontierã, în ziua
de Anul Nou, aminteºte „The Guardian”. Un purtã-
tor de cuvânt pentru Problemele de Migraþie a de-
clarat cã cifrele îi includ pe românii ºi bulgarii care
fac muncã sezonierã în Marea Britanie mai puþin de

ºase luni, spre deosebire de cifrele de migraþie oficia-
le ale guvernului ce includ numai persoanele care
migreazã în Marea Britanie pentru cel puþin un an.
Hatwal este de pãrere cã „ne apropiem rapid de un
moment definitoriu în dezbaterea asupra imigraþiei în
Regatul Unit. Organizaþii ca MigrationWatch ºi UKIP
(n.r. - Partidul Independenþei Regatului Unit, anti-
european) au susþinut în mod constant cã aceste
campanii ale lor anti-imigranþi se bazeazã mai degra-
bã pe dovezi ºi nu prejudecãþi. (...) Dacã vor sosi
300.000 de imigranþi din România ºi Bulgaria, atunci
se va dovedi cã adversarii migraþiei sunt corecþi.
Dacã nu, atunci ei vor arãta cã nu fac nimic mai mult
decât sã urmeze o agendã politicã partizanã ºi de
dezbinare”. În prezent, românii ºi bulgarii pot munci
în Marea Britanie numai pe baza unei vize obþinute
de un angajator, dacã sunt angajaþi pe cont propriu
sau vin pe joburi sezoniere unde existã deficit de
forþã de muncã. Controalele temporare impuse în
2007, când cele douã þãri au aderat la UE, vor expira
la miezul nopþii de 31 decembrie 2013, ceea ce în-
seamnã cã românii ºi bulgarii, în total 29 de milioa-
ne, vor avea drepturi depline de a veni sã munceas-
cã în Marea Britanie, aminteºte „The Guardian”.

Florin Cioabã a murit ieri,
în urma unui stop
cardio-respirator

Autointitulatul rege al romilor,
Florin Cioabã, a încetat din viaþã ieri,
la vârsta de 58 de ani, în spitalul Ak-
deniz Üniversitesi din Antalya, unde
medicii îi montaserã, vineri, un dis-
pozitiv care sã-i ajute inima sã pom-
peze sânge, au declarat pentru Me-
diafax apropiaþi ai familiei. Informa-
þia a fost confirmatã de rudele lui
Cioabã, care au precizat, tot pentru
Mediafax, cã decesul s-a produs la
11.10, în urma unui stop cardio-re-
spirator. Fiul acestuia, Dorin Cioa-
bã, declara sâmbãtã cã tatãl sãu a
ieºit din comã, este în stare stabilã ºi
se reface dupã intervenþia de vineri.
Trupul neînsufleþit al lui Florin Cioa-
bã va fi adus în þarã în cursul zilei de
astãzi, în funcþie de încheierea forma-
litãþilor la Ambasada României din
Turcia, transportul urmând sã fie fã-
cut cu un avion privat, au declarat
apropiaþi ai familiei.

Voinea: Pentru 2014
vrem bugete pe bazã
de criterii de performanþã

Autoritãþile române intenþionea-
zã sã realizeze bugetul pentru 2014
pe bazã de criterii de performanþã, ur-
mând ca nivelul de finanþare pentru
anumite sectoare sã fie stabilit în con-
diþiile îndeplinirii anumitor indica-
tori de performanþã, a declarat minis-
trul delegat pentru Buget, Liviu Voi-
nea, la România TV. „Pentru 2014
vrem o bugetare pe bazã de perfor-
manþã, pe bazã de criterii de perfor-
manþã, în special în sectoarele care
se preteazã. Unul din aceste sectoare
este cel al educaþiei. Multe þãri euro-
pene ºi, de asemenea, ºi SUA, au bu-
gete pe bazã de performanþã. Eu, Mi-
nister de Finanþe, mã angajez sã cresc
finanþarea în educaþie, de exemplu,
cu condiþia ca o serie de indicatori
de performanþã pe care îi stabilim de
comun acord cu Ministerul Educaþiei
sã fie atinºi”, a arãtat Liviu Voinea.

Preºedintele Traian
Bãsescu a sosit, ieri,
la Prislop, în judeþul
Maramureº. Preºedin-
tele ºi  soþia sa au
asistat la slujba reli-
gioasã de la Mãnãsti-
rea Prislop, iar în jurul
orei 12.00 au participat
la Festivalul de folclor
„Hora la Prislop”. La
rândul sãu, premierul
Victor Ponta a mers pe
Valea Prahovei, pentru
a inaugura cele patru
pasarele pietonale
peste DN 1, construi-
te în oraºele Azuga, Buºteni ºi Co-
marnic. Acestea au fost date în fo-
losinþã sâmbãtã, iar inaugurarea a
avut loc ieri. Pasarelele pietonale
metalice reprezintã, potrivit autori-
tãþilor, o soluþie temporarã de flui-
dizare a traficului rutier pe Valea

Bãsescu în Maramureº,
Ponta pe Valea Prahovei

Traficul rutier în toatã þara, în spe-
cial cel dinspre litoral ºi staþiunile mon-
tane, a fost supravegheat ieri, în ulti-
ma zi a mini-vacanþei de Sfânta Maria,
de 2.200 de poliþiºti de la Rutierã, douã
elicoptere ºi 450 de radare, potrivit
Poliþiei Române. Au fost monitorizate
„în special traseele dinspre staþiunile
turistice cãtre Capitalã ºi celelalte aglo-
merãri urbane, autostrãzile A1, A2 ºi
A3 (tronsonul Bucu-
reºti - Ploieºti) ºi sectoa-
rele de drum spre punc-
tele de trecere a frontie-
rei”, dupã cum se aratã
într-un comunicat remis
Mediafax. Începând cu
ora 16.00, când traficul
s-a intensificat dinspre
litoral ºi staþiunile mon-
tane, douã elicoptere ale
Inspectoratului General
de Aviaþie au survolat
autostrada Bucureºti-

ªoferii, monitorizaþi ieri de 2.200 de poliþiºti,
douã elicoptere ºi 450 de radare

Constanþa ºi DN1, în vederea trans-
miterii de informaþii utile echipajelor de
Poliþie Rutierã aflate la sol. În fiecare
dintre elicoptere s-a aflat ºi câte un
poliþist de la Rutierã, a precizat sursa
citatã. În acþiunea desfãºuratã la nivel
naþional ieri au fost angrenaþi ºi poli-
þiºti de la ordine publicã, pentru a acor-
da sprijin celor de la rutierã, în special
în mediul rural.

Prahovei, pânã la construirea au-
tostrãzii Comarnic-Braºov. Potrivit
preºedintelui Consiliului Judeþean
(CJ) Prahova, Micea Cosma, pasa-
relele au fost construite de firme din
judeþ, iar costul lor variazã între
70.000 ºi 99.000 de euro.

Liderul PDL, Vasile Blaga, a afirmat, sâmbãtã, la
Baia Mare, unde a avut loc ºedinþa Colegiului Di-
rector al formaþiunii, cã nu ia în considerare o cola-
borare cu PNL pentru alegerile prezidenþiale, întru-
cât acest partid este în alianþã cu PSD, Crin Anto-
nescu este desemnat candidat la Preºedinþie, iar PDL
nu îl susþine pentru funcþia de ºef al statului. Ches-
tionat referitor la afirmaþiile Elenei Udrea privind o
reunificare a dreptei în care sã fie ºi PNL, Blaga a
rãspuns în conferinþã: „Ce reunificare sã fac cu PNL?
Prin martie-aprilie eram acuzat cã vând partidul la
PNL”.

Colegiul Director a stabilit însã profilul candidatu-
lui partidului pentru funcþia de preºedinte, acesta tre-
buind sã prezinte un proiect de þarã care sã se bazeze
pe valorile familiei politice populare ºi „sã aibã dorin-
þa, voinþa, calitãþile umane ºi profesionale (n.r. - nece-
sare) implementãrii proiectului”. Vasile Blaga a decla-

Blaga, despre o eventualã colaborare cu liberalii:
Prin martie-aprilie eram acuzat cã vând partidul la PNL

rat cã nu intenþioneazã sã candideze la preºedinþie,
pentru cã îºi respectã deciziile, considerând cã locul
liderului partidului este în Modrogan (n.r. – unde se
aflã sediul central al PDL). Întrebat dacã prim-vice-
preºedintele Cãtãlin Predoiu ar putea fi unul dintre
potenþialii candidaþi ai partidului la prezidenþiale, Bla-
ga a rãspuns cã acesta este „cel mai competent” din
partid. De asemenea, întrebat acelaºi lucru despre
Elena Udrea, Blaga a rãspuns cã fiecare membru al
partidului poate sã candideze dacã îndeplineºte pro-
filul de candidat stabilit. La rândul sãu, Cãrãlin Pre-
doiu a precizat, în cadrul aceleiaºi conferinþe de pre-
sã, cã va lua o decizie privind o eventualã candidatu-
rã la prezidenþiale dupã ce se va întâlni cu membrii
tuturor filialelor din þarã. „Voi face un tur al filialelor ºi
voi lua o decizie. Întind o mânã tuturor membrilor
PDL, sunt calm, dar hotãrât, serios ºi responsabil”, a
spus Predoiu. Indiferent cât de hotãrât ar fi acesta sã

candideze însã, trebuie sã fie ºi dorit de membrii for-
maþiunii, deoarece, aºa cum s-a stabilit tot sâmbãtã,
la Colegiul Director, candidatul democrat-liberal la
preºedinþie va fi ales de toþi cei peste 300.000 de membri
ai PDL. „Am decis ca alegerea candidatului PDL la
preºedinþie sã fie fãcutã de toþi cei peste 300.000 de
membri de partid, nu prin electori, nu de aleºii locali,
ci de toþi membrii”, a anunþat Vasile Blaga în confe-
rinþa de presã care a urmat ºedinþei Colegiului Direc-
tor. Deputatul Elena Udrea a declarat, sâmbãtã, la
Baia Mare, cã în ºedinþa Colegiului Director nu s-a
ridicat problema reproºurilor la adresa ei, susþinând
cã nu i se pot imputa „acþiuni care au afectat PDL” ºi
cã este unul dintre membri de partid care face opozi-
þie USL, Guvernului Ponta. „Nu cred cã mi se pot
reproºa lipsa de activitate sau acþiuni care sã afecte-
ze PDL”, a spus Udrea ºi a continuat explicând cã
„discuþia a fost despre viitor, nu despre trecut”.
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Piaţa Centrală este, pe drept cu-
vânt, o adevărată grădină în aer li-
ber. Mai ales acum când vara a copt
mai toate legumele şi fructele, ta-
rabele sunt pline-ochi şi forfota este
pe măsură. Ieri, fiind o zi de dumi-

nică, aglomeraţia a început încă de
dimineaţă când gospodinele s-au
grăbit să-şi aleagă cele mai proas-
pete legume pentru pregătirea me-
sei de prânz. „Tot Piaţa Mare ră-
mâne cea mai bună piaţă din oraş.
Vin din Valea Roşie pentru că aici
găseşti cam tot ce îţi trebuie şi la
nişte preţuri destul de bune faţă de
piaţa de la noi din cartier. Dacă te
duci cu 50 de lei, nu iei mare lucru,
iar legumele nu sunt aşa de mari şi
de frumoase ca aici. Vreau să cum-
păr vinete, ardei şi varză, dar cred
că o să îmi depăşesc lista cu care
am venit  de acasă”, ne-a spus o
doamnă care tocmai intra în hala
de legume din Piaţa Centrală.
Roşii pe alese

Spusele femeii ni s-au confirmat
imediat. De cum am intrat în hala
de legume, ne-au atras atenţia tara-
bele pline cu roşii, vinete, cartofi,
ceapă şi varză. Încercând să ve-

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

În mijlocul verii, craiovenii nu se pot plânge că nu au de
unde alege legume şi fructe proaspete. Piaţa Centrală are
acum, în mijlocul lui august, tarabele pline cu de toate, şi
încă marfă de cea mai bună calitate. Începând cu pepenii
zemoşi şi strugurii parfumaţi şi terminând cu vinetele sau
verdeaţa pentru ciorbă, clienţii sunt tentaţi cu preţuri accesi-
bile pentru toate buzunarele, iar o vizită printre tarabe nu se
poate încheia altfel decât cu sacoşele pline.

dem care sunt mai frumoase, a fost
greu de ales: mai peste tot, grăme-
zile cu zarzavaturi erau la fel de atră-
gătoare, ceea ce îi puneau la grea
încercare pe clienţi. Cele mai cău-
tate erau, totuşi, roşiile care acum

sunt cumpărate pentru prepararea
bulionului şi a celorlalte conserve.
Pe mai toate mesele, tomatele se
vindeau cu 2 lei pe kilogram, iar cele
mai mari şi mai gustoase, de grădi-
nă, cu 3 lei pe kilogram. ”Avem roşii
pentru toate gusturile şi buzunarele
... Merge bine vânzarea fiindcă ori-
cine vine în piaţă nu pleacă fară 2-
3 kilograme de roşii, să fie acolo
pentru salată. Dacă nu le mănâncă
acum, când sunt dulci şi proaspe-
te, atunci când? Noi ştim ce vin-
dem, am avut grijă de ele de când
le-am pus în pământ şi până s-au
făcut aşa cum le vedeţi”, este de
părere un comerciant care îşi îm-
bie clienţii cu o grămadă uriaşă de
roşii lunguieţe.
Un munte de vinete

La fel de impresionantă era şi o
tarabă pe care trona un munte de
vinete. Legumele erau parcă făcute
după tipar, toate de aceeaşi mări-

me. Pentru că arătau aşa de bine,
erau pur şi simplu irezistibile pen-
tru cumpărătorii care se opreau
imediat şi întrebau cât este preţul.
„Nu le dăm scump deloc, doar 1,5
lei pe kilogram, dar uitaţi ce mari şi
frumoase sunt ... Trebuie să cum-
păraţi ca să vă convingeţi că sunt
cele mai bune vinete din piaţă”, ne-
a spus c omercianta care tocmai
terminase de încărcase un sac cu
vinete pentru o doamnă care, cel
mai probabil, avea de gând să le
coacă pentru zacuscă. Vinetele erau
aduse tocmai de la Grădinari, din
judeţul Vâlcea, fiind culese din gră-
dinile localnicilor renumiţi în toată
ţara pentru vinetele pe care le pro-
duc. Şi la celelalte tarabe se vin-
deau vinete, la un preţ şi mai mic
de 1 leu pe kilogram, dar parcă nu
erau aşa de frumoase ca acestea.
Comercianţii
sunt nemulţumiţi de preţuri

Calitatea legumelor şi preţurile
rezonabile erau bune pentru cum-
părători însă îi nemulţumeau pe
mulţi dintre comercianţi. La o ta-
rabă de la intrarea în piaţă, am gă-
sit-o pe Maria Preda, o femeie în
vârstă de 72 de ani, din Işalniţa care
venise la piaţă cu roşii, dovlecei şi
alte legume de sezon. Se plângea
că le vinde la preţuri mici faţă de
muncă pe care o face în grădină.
”Legumele sunt la fel de ieftine ca
anul trecut. Ce să faci, nu are lu-
mea bani ...Sincer să vă spun a fost
mai bine anul trecut. Păi, au fost
şi ani în care ceream 5-6 lei pe ki-
logram, acum luăm 2, maxim 3 lei
pe kilogram. Vai de lună şi de ste-
le, muncim de pomană pentru că
nu scoatem mai nimic. Dădui de
dimineaţă 18 lei pe ăştia două mese
pe care le am şi până acum (n.r. –
era ora prânzului) scosei 20 de lei
din vânzare. Nici măcar banii de

transport”, spunea femeia. Bătrâ-
na obişnuieşte să vină, de câţiva
ani, numai în Piaţa Centrală din Cra-
iova care i se pare mai avantajoasă
pentru că este mai apropiată de lo-
calitatea ei.
Prunele de la Bratovoieşti
se vând cu 1,5 lei pe kilogram

La fel de bine s-au făcut şi fruc-
tele anul acesta. Piaţa Centrală este
plină acum de prune şi struguri de
masă pe care îi găseşti mai peste
tot. Strugurii româneşti, albi sau ro-
şii, se vindeau cu 3 lei pe kilogram,
iar cei soiurile mari, de masă, cu 4
lei. Prunele de vară, cu miezul dul-
ce şi zemos, erau mai ieftine, 1,5
lei pe kilogram. „Oricât ar fi ele de
frumoase – că vedeţi cum arată –
vânzarea nu prea ne merge. Mai
mult le aruncăm, deşi ele sunt iefti-
ne şi foarte dulci. Eu le dau pe în-
cercate, poate omul să vină şi să
guste ca să se convingă cât sunt de
dulci. Deşi sunt bune şi de compot
şi pentru gem, majoritatea cumpă-
ră puţine, doar aşa pentru mânca-
re”, ne-a spus un comerciant care
luase prunele de la o fermă din Bra-
tovoieşti. Fructele lui erau aşezate

în lădiţe şi toate prunele erau mari
şi lunguieţe, un soi foarte bun care
creşte şi în livezile din Dolj.
Lubeniţele, la sfârşit de sezon

Foarte căutaţi acum, dar cam
pe sfârşit de sezon, sunt pepenii.
În Piaţa Centrală însă mai sunt
doar c âţiva comercianţi c are le
oferă cumpărătorilor mult dorita
lubeniţă. Mirel Popa este din Dă-
buleni şi crede că anul acesta nu a
fost tocmai bun pentru pepeni, deşi
mulţi dintre cultivatori s-au lăudat
cu producţii-record. ”Nu suntem
pe minus, dar nici pe plus. Am fă-
cut atâţia bani încât să putem să o
luăm de la capăt la anul. Diferenţa
mare de temperatură atunci când
le-am plantat a stricat totul, noap-
tea erau 9 grade Celsius când lu-
beniţa ar fi trebuit să stea la cel
puţin 12 grade Celsius şi multe din-
tre fructe nu au mai crescut. Per-
sonal, nu am scos nici măcar 30
de tone la hectar”. Omul le vindea
la preţul de 0,8 lei, foarte ieftin
spunea el, pentru că, între timp,
au apărut şi alte fructe pe piaţă,
cum sunt strugurii şi prunele care
le iau faţa lubeniţelor.
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Pe 12 august a.c., pe rolul
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
s-a înregistrat recursul declarat
de Florin Valeriu Cioacã împotri-
va hotãrârii nr. 259/ 10 iulie 2013
a Curþii de Apel Craiova prin care
i s-a menþinut pedeapsa primitã
de la Tribunalul Dolj pentru ten-
tativã de omor asupra Danielei
Oþãl. Primul termen de judecatã
a fost stabilit pentru 28 august.

Reamintim cã, pe 17 ianuarie
a.c., a fost înregistrat pe rolul Tri-
bunalului Dolj dosarul în care Flo-
rin Valeriu Cioacã, de 19 ani, din
Craiova, a fost trimis în judecatã
pentru tentativã de omor calificat
asupra Danielei Oþãl, de 20 de ani,
dupã ce a lovit-o intenþionat cu
maºina la o staþie Peco Mol din
Craiova. Potrivit rechizitoriului în-
tocmit de procurorii Parchetului

Craioveanul care a accidentat intenþionatCraioveanul care a accidentat intenþionatCraioveanul care a accidentat intenþionatCraioveanul care a accidentat intenþionatCraioveanul care a accidentat intenþionat
o fatã vrea pedeapsã mai micã la recurso fatã vrea pedeapsã mai micã la recurso fatã vrea pedeapsã mai micã la recurso fatã vrea pedeapsã mai micã la recurso fatã vrea pedeapsã mai micã la recurs

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Pe rolul Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie s-a înregistrat, sãptãmâ-
na trecutã, recursul craioveanului
Florin Valeriu Cioacã, tânãrul de 19
ani care a lovit intenþionat o fatã
maºina în dreptul staþiei Peco Mol

din Craiova, împotriva deciziei de
pe 10 iulie a Curþii de Apel Craiova
prin care i s-a menþinut pedeapsa
de patru ani de închisoare cu exe-
cutare pentru tentativã de omor
calificat. 

de pe lângã Tribunalul Dolj, Flo-
rin Valeriu Cioacã a plecat, pe 8
ianuarie, împreunã cu doi prieteni
cu maºina marca Mercedes, cu
numãrul DJ-18-FLS, primitã ca-
dou, din cartierul Brestei, unde lo-
cuieºte, spre centrul Craiovei, la
plimbare. Pe drum s-a oprit în sta-
þia Peco Mol, situatã la intersec-
þia strãzilor „Brestei” cu „Maria
Tãnase”, unde a alimentat auto-
turismul cu combustibil. La ple-
care, în timp ce ieºea din staþie
intenþionând sã se deplaseze spre
magazinul „Billa” pe strada „Ma-
ria Tãnase”, prin faþa autoturis-
mului a trecut partea vãtãmatã
Daniela Cristina Oþãl, de 20 de ani,
care vorbea la telefon.

«În aceste împrejurãri, Cioa-
cã Florin Valeriu a deschis gea-
mul de la portierã ºi i-a zis aces-

teia „ce faci dragã”, partea vã-
tãmatã nefãcând nici un gest,
deºi inculpatul în depoziþia sa a
susþinut cã i-a adresat injurii.
Deºi trebuia sã-ºi continue tra-
seul pe strada Maria Tãnase, în
direcþia magazinului Billa, incul-
patul, fãrã un motiv întemeiat,
a întors în loc autoturismul, la
180 de grade  ºi cu acesta s-a
îndreptat spre partea vãtãmatã
care se deplasase ºi ea circa 10
metri pe trotuar, spre staþia de
autobuz din apropierea magazi-
nului Billa. Cu partea stânga
faþã a autoturismului inculpatul
a lovit-o pe Oþãl Cristina Da-
niela, a luat-o pe capotã de unde
a cãzut la pãmânt, în apropierea
roþii stânga faþã. Dupã sãvârºi-
rea faptei inculpatul a întors au-
toturismul din locul în care se

afla ºi, pentru a se sustrage s-a
deplasat cu acesta în direcþia
opusã, mai precis în cartierul
Brestei unde a abandonat auto-
turismul pe strada Nectarului»,
dupã cum au consemnat anche-
tatorii în rechizitoriu.

Pe 10 aprilie a.c., judecãtorii
Tribunalului Dolj l-au condamnat
pe Florin Valeriu Cioacã la 4 ani
de închisoare cu executare, in-
stanþa aplicându-i ºi pedeapsa ac-

cesorie privind interzicerea drep-
tului de a desfãºura activitatea de
conducere a unui autovehicul pe
o perioadã de 2 ani dupã execu-
tarea pedepsei principale. Cioa-
cã are de achitat 140,85 lei cãtre
partea civilã Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova ºi 600
de lei cu titlu de cheltuieli judi-
ciare cãtre stat. Decizia ce va fi
luatã de Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie este definitivã.

Poliþiºtii Serviciului Rutier ºi Biroului Ru-
tier au acþionat, în acest sfârºit de sãptãmâ-
nã, pentru prevenirea accidentelor rutiere
generate de  nerespectarea regimului legal
de vitezã precum ºi pentru depistarea per-
soanelor care conduc autovehicule sub in-
fluenþa bãuturilor alcoolice, în vederea asi-
gurãrii unui climat de siguranþã rutierã pe
drumurile din judeþ. În cadrul acþiunilor,
poliþiºtii au  aplicat 114 sanþiuni contravenþi-
onale în sumã de 17.700 lei. Din totalul amen-
zilor, 3 au fost pentru conducerea unui au-
tovehicul sub influenþa bãuturilor alcoolice,
21 au fost pentru vitezã neregulamentarã,
restul fiind alte abateri de la regimul circula-
þiei pe drumurile publice. În plus, 9 permise
de conducere au fost reþinute în vederea
suspendãrii dreptului de a conduce autove-
hicule pe drumurile publice.

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, în-
tre cei care s-au ales cu dosare penale se
numãrã Mircea Neagoe, depistat sâmbã-
tã, la ora 19.45, de lucrãtorii Formaþiunii
Rutiere Segarcea, circulând prin comuna
Goicea, la volanul unui autoturism Cielo,
având o concentraþie de 0,56 mg/l alcool

pur în aerul expirat.
Tot sâmbãtã, lucrãtorii Sec-

þiei 2 Poliþie Craiova, în timp ce
se aflau în serviciul de patrulare
pe bulevardul „1 Mai” din Cra-
iova, l-au depistat pe Cristain
Bojan, de 29 de ani, din Craiova
în timp ce conducea un autotu-
rism Audi având o concentraþie
de 0,67 mg/l alcool pur în aerul
expirat.

Prins de douã ori într-o noap-
te la volan fãrã permis

În plus, un craiovean de 25
de ani s-a ales cu douã dosare
penale în mai puþin de trei ore,

dupã ce a fost prins de poliþiºti circulând
prin Craiova fãrã permis de conducere.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, în noap-
tea de sâmbãtã spre duminicã, în jurul orei
0.15, un echipaj format din poliþiºti ai Sec-
þiei 3 Craiova ºi jandarmi din cadrul GJMb
Craiova, l-au depistat, în trafic, pe strada
„Rovinari” din municipiu, pe Sorin Pascu,
de 25 de ani, în timp ce conducea un auto-
turism Volkswagen fãrã a poseda permis de
conducere. Oamenii legii i-au întocmit do-
sar penal pentru conducere fãrã permis, însã,
dupã mai puþin de trei ore a fost depistat din
nou, în trafic, tot la volan, aºa cã poliþiºtii i-
au mai fãcut un dosar.

„La nici 3 ore, un alt echipaj, de acestã
datã de la Secþia 4 Poliþie Craiova, în timp
ce executa serviciul de patrulare pe bulevar-
dul Dacia, l-a depistat din nou pe acelaºi cra-
iovean de 25 de ani, tot la volan. Pe numele
tânãrului poliþiºtii au întocmit un alt dosar
penal pentru infracþiunea de conducere pe
drumurile publice a unui autoturism fãrã a
poseda permis de conducere”, a declarat
inspector principal Alin Apostol, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj.

Doi minori, de 9, respectiv 12 ani, sunt
cercetaþi penal pentru furt calificat, dupã ce
poliþiºtii craioveni au stabilit cã au spart douã
maºini din care au furat diverse bunuri.

Lucrãtorii Compartimentului Investigatii
Criminale din cadrul Secþiei 1 Poliþie Craiova
au fost sesizaþi, sâmbãtã, cu privire la faptul
cã, în jurul orei 15.30, au avut loc douã fur-

Un craiovean de 24 de ani, este cercetat
penal dupã ce, fãrã sã aibã permis, la vola-
nul unui BMW înmatriculat în Italia, a avriat
douã autoturisme. Accidentul s-a petrecut
la ieºirea din Craiova cãtre hipermarketul
„Metro”.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, sâmbãtã
seara, în jurul orei 18.00, în Craiova, pe „Ca-
lea Bucureºti”, s-a produs un accident rutier
soldat numai cu pagube materiale.  Din cer-
cetãrile poliþiºtilor din cadrul Biroului Rutier
Craiova, care au ajuns la faþa locului, s-a sta-
bilit cã Drãguþ Cãtãlin, de 24 de ani, din Cra-
iova,  care nu posedã permis de conducere

Carambol la ieºirea din Craiova
provocat de ºofer fãrã permis

auto pentru nici o categorie de autovehicule,
în timp ce conducea un autoturism  BMW,
înmatriculat în Italia, dinspre centrul Craio-
vei cãtre Metro, a efectuat o depãºire nere-
gulamentarã, lovind un taxi care efectua vira-
jul la stânga spre strada „Muntenilor”, dupã
care ºi-a continuat deplasarea oprindu-se într-
un autovehicul marca Mercedes, care era
parcat pe marginea pãrþii carosabile.

Pe numele lui Cãtãlin Drãguþ, poliþiºtii au
întocmit dosar penal sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de conducere pe drumurile pu-
blice a unui autovehicul fãrã a poseda per-
mis de conducere.

turi din autoturism, în zona Catedralei Sf.
Dumitru din Craiova. Hoþii au spart geamuri-
le autoturismelor ºi au sustras douã telefoane
mobile, un portmoneu ºi o geantã de damã în
care erau documente ºi bani.

În urma cercetãrilor întreprinse de cãtre
oamenii legii, aceºtia au stabilit cã autorii fap-
telor sunt Mãdãlin C., de 12 ani ºi ªtefan C.,
de  9 ani, fraþi, ambii din Craiova.

„În urma obþinerii autorizaþiilor de perche-
ziþie, poliþiºtii au efectuat percheziþii domicili-
are la cei doi autori, ocazie cu care au fost
identificate ºi ridicate bunurile sustrase,  în
vederea continuãrii cercetãrilor. Prejudiciul a
fost recuperat în proporþie de 90% ºi urmea-
zã a fi restituit pãrþilor vãtãmate. Pe numele
celor doi minori a fost întocmit dosar penal
pentru sãvârºirea infracþiunii de furt calificat”,
a declarat inspector principal Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Minis trul Agriculturii, Daniel
Constantin, ca să spună ceva care
îl avantajează, a rostit o cifră: 7,2
milioane tone de grâu. Producţia
acestei veri.  În opinia sa, produc-
ţia e notabilă. Cum a ajuns  la ea
nu se precizează. Şi dacă o luăm
în seamă şi dacă nu o luăm,  e
c am ac elaşi lucru. Reduc erea
TVA la pâine, îndelung comenta-
tă, şi aşa riscantă, ar fi trebuit
însoţită de o reducere a preţului
la toate produsele de panificaţie,
ca să putem înţelege ce înseam-
nă o producţie bună de grâu, în
comparaţie cu una slabă, conse-
cinţă a unui an sec etos . Cu cer-

MIRCEA CANŢĂR

titudine, a fost un an agricol bun,
chiar generos , dar f iind vorba de
cea mai importantă bogăţie de
care dispunem,  merita detaliată
afirmaţia. Adică la nivelul ţării a
fost c ultivată suprafaţa de circa
2 milioane hectare şi a fost obţi-
nută producţia totală de 7,2 mili-
oane tone. Minis trul Daniel Con-
stantin c rede probabil c ă 7,2 mi-
lioane tone grâu reprezintă o pro-
ducţie de excepţie „pe mandatul
său”, numai că se înşală.  Să nu
ne referim la alte ţări din spaţiul
UE,  c i la cele din vec inătatea
Mării Negre (Rusia, Ucraina şi
Kazahs tan). Am vrut să aflăm cu

exactitate cât grâu a produs Dol-
jul,  pentru a avea o imagine mai
completă a aportului la balanţa
cerealieră a ţării. „Estimarea” spe-
cialiştilor  se foc alizează pe o pro-
ducţie de 500.000 de tone, rapor-
tând producţia medie, de circa 3,3
tone/ha, la suprafaţa comunicată
de Camera Agricolă Dolj. Singura
instituţie care ar putea furniza o
cifră apropiată de realitate în pri-
vinţa suprafeţei cultivate cu grâu,
orz, triticale este... APIA Dolj. Nu
Direcţia Agricolă, nu Camera Agri-
colă.  Dar şi APIA Dolj, dacă fur-
nizează cifra în discuţie, nu oferă
şi c ertitudinea deplină a rigorii ei.

Că ar merita c unoscut un clasa-
ment al marilor exploataţii agri-
cole este o altă disc uţie. Identic
stau lucrurile ş i dac ă referirea
vizează alte culturi agricole sau
produc ţia de carne,  lapte,  ouă,
etc. Totul se aproximează, fiind-
că, nu-i aşa,  „piaţa reglează” to-
tul. Şi, de la o vreme, nu prea
reglează. Fiindcă e o întreagă dis-
cuţie pe stabilirea cât mai rezo-
nabilă a preţului de valorificare a
grâului din producţia ac estui an.
O disc uţie care ar merita făcută
es te c ea referitoare la însuşirile
panificabile ale grâului din acest
an. Mai c lar: există vreo preoc u-

pare asiduă, la nivelul Doljului,
pentru obţinerea unui grâu de cea
mai bună calitate? Dific il de dat
un răspuns . Revenim la produc-
ţia totală de grâu a ac estui an.
Dincolo de declaraţia „politicia-
nistă” a ministrului de resort, pro-
ducţia es te una modestă, c el pu-
ţin în privinţa randamentului la
unitatea de suprafaţă, şi tocmai
pe aces t considerent preţul de
valorific are a grâului, mai exact
de preluare de la micii produc ă-
tori, care nu deţin spaţii de de-
pozitare, ar  trebui să f ie unul
„c umsecade”, şi nicidec um c el
practicat în momentul de faţă.

O interogaţie poate îndreptăţită:
Cât grâu a produs Doljul?

România a importat, în primele patru luni
din acest an, o cantitate de 27.589 tone de
ceapă, usturoi şi praz, în creştere cu aproa-
pe 72 de procente faţă de perioada similară
din 2012, în timp ce exporturile au fost de
peste 18 ori mai mici în aceeaşi perioadă,
respectiv de numai 1.487,6 tone, potrivit da-
telor furnizate AGERPRES de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR)
privind comerţul cu produse agroalimentare
în ţările intra şi extra comunitare. Valoarea

Importurile de ceapă, usturoi şi praz,
în creştere cu 72% în primele patru luni

importurilor de ceapă, ceapă franţuzească,
usturoi, praz, dar şi alte legume aliacee din
primele patru luni ale anului a depăşit 7,64
milioane de euro, în timp ce, în perioada si-
milară din 2012, a totalizat 3,42 milioane de
euro pentru 16.060,69 tone de astfel de legu-
me aduse de pe piaţa externă. Potrivit datelor
MADR, încasările din exporturile de ceapă,
usturoi şi praz au totalizat, în perioada menţi-
onată, 588.099 euro, faţă de suma de 370.286
euro în primele patru luni ale anului trecut,

când a fost exportată o cantitate de aproape
două ori mai mică, respectiv de 800,23 tone.
Atât exporturile cât şi importurile de ceapă,
ceapă franţuzească, usturoi, praz, dar şi alte
legume aliacee au fost realizate în şi din ţările
Uniunii Europene şi extracomunitare. În 2012,
în România a fost cultivată o suprafaţă de
33.000 de hectare cu ceapă uscată, în scăde-
re cu 3% faţă de 2011, de pe care s-a obţinut
o producţie de 337.000 tone, cu 14,4% mai
puţin ca în 2011.

Europarlamentarul PDL, vicepreşedintele
grupului PPE din Parlamentul European, Ma-
rian-Jean Marinescu cataloghează drept po-
puliste recentele declaraţii ale Ministrului

Declaraţii revoltătoare
ale ministrului olandez Lodewijk Asscher

Replica fermă a
europarlamentarului
Marian Jean Marinescu

Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu consideră că recentele
declaraţii ale ministrului olandez
pentru Afaceri Sociale, Lodewijk
Asscher, nu fac altceva decât in-

olandez pentru Afaceri Sociale, Lodewijk As-
scher (S&D) care propune restricţionarea li-
bertăţii de circulaţie a lucrătorilor din Estul
Europei în Uniunea Europeană.

Europarlamentarul
Marian Jean Marinescu :

“Consider declaratile ministrului socialist olandez populiste. Daca
vrea intr-adevar sa contribuie la micsorarea somajului in Europa atunci
sfatul meu este sa convoace internationala socialista, inclusiv pe Vic-
tor Ponta, si sa promoveze masuri reale pentru dezvoltarea economiei
si combaterea somajului in Uniune”

stigă la ură şi trage astfel un sem-
nal de alarmă.“Aceste declaraţii nu
au un fundament real şi nu fac
decât să instige la ură. Libertatea
persoanelor de a circula, stabili şi

munci în oricare din sta-
tele uniunii este unul din-
tre drepturile de baza ale
cetăţenilor Uniunii Euro-
pene. Acesta este consa-
crat în Tratatul care a
creat de altfel Piaţa Uni-
că Europeană c u cele
patru libertăţi fundamen-
tale de circulaţie: a per-
soanelor, mărfurilor, ser-
vic iilor şi capitalurilor.
Conceptul de Piaţă Uni-

că Europeană este introdus chiar
în Olanda prin Tratatul de la Ma-
astricht (1993)”, a declarat Mari-
an-Jean Marinescu.
Întărirea Pieţei Unice în vede-
rea unei creşteri economice

Parlamentarul european a spus
că acest subiect nu va ajunge nici-
odată la Bruxelles, deoarece este
revoltător şi în plus s-ar pune în
discuţie un subiect care încalcă un
drept conferit de UE. “Aceste de-
claraţii sunt de asemenea inutite.
Subiectul nu va ajunge niciodată -
pe ordinea de zi la Bruxeles. Asta
ar însemna să discutăm despre
încălc area c elui mai important

drept conferit de Uniunea Euro-
peană. În grupul PPE una dintre
priorităţile noastre este întărirea
Pieţei Unice în vederea unei creş-
teri economice susţinute în întrea-
ga Uniune Europeană. Statisticile
Comisiei au demonstrat de nenu-

mărate ori ca largirea Uniunii Eu-
ropene şi libera circulaţie a forţei
de muncă au constituit un avantaj
important, atât pentru vechile sta-
te membere, cât şi pentru cele noi”
a adăugat europarlamentarul PDL.

MARGA BULUGEAN
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Aproximativ 3.000 de absol-
venþi de clasa a XII-a din judeþul
Dolj încep astãzi a doua sesiune
a bacalaureatului. La aceasta par-
ticipã candidaþii care nu au pro-
movat examenul în acest an sau
în sesiunile anterioare sau cei
care au fost eliminaþi din examen
pentru tentativã de fraudã.

Unitãþile de învãþãmânt doljene care, în
anul ºcolar 2013-2014, vor primi mai mulþi
copii în clasele pregãtitoare faþã de anul ºco-
lar trecut au început deja sã achiziþionize
mobilierul ºcolar necesar pentru clasele
care vor funcþiona din toamnã. Suplimen-
tarea mobilierului aferent sãlilor în care vor
funcþiona clasele pregãtitoa-
re este necesarã, dat fiind cã
numãrul elevilor de la pregã-
titoare e mai mare cu aproxi-
mativ 1.650 de copii faþã de
precedentul an ºcolar. Sarci-
na achiziþionãrii mobilierului
revine managerilor unitãþilor
de învãþãmânt, care trebuie
sã finalizeze acest demers
pânã la începutul lunii sep-
tembrie. O bãncuþã cu tot cu
scaun pentru clasa pregãtitoa-
re trebuie sã fie în valoare de
maxim 200 de lei conform
ordinului ministrului 3948/

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU Nãluca lui YNãluca lui YNãluca lui YNãluca lui YNãluca lui Yorickorickorickorickorick

Putere - Opoziþie, iatã un binom care, în
politica dâmboviþeanã mai recentã, ºi-a elu-
dat încet-încet câte ceva din structura sa
organicã, eºuând într-un fel de joc ipocrit
în care, odatã cu schimbarea terenurilor,
fiecare parte preia, automat ºi aproape axio-
matic, rolul celeilalte. Dacã mai existã du-
bii, o simplã evaluare cu puþin spirit anali-
tic a celor douã partituri ale discursului
public e mai mult decât simptomaticã.

Odatã campania electoralã, freneticã ºi,
în parte, ficþionalã, prin promisiuni disjunc-
te de realitãþi palpabile, noua Putere rezul-
tatã resimte din plin beþia victoriei ºi, pe
neaºteptate, resimte ºocul unui narcisism
de care nu se mai vindeca decât cu preþul
unei înfrângeri nicicând scontate. De cea-
laltã parte, noua Opoziþie, acuzând, ºi ea,
odatã cu înfrângerea, un ºoc, de sens opus
însã, odatã depãºitã buimãceala, va prelua,

indistinct ºi cumva fatidic, partitura adver-
sarei, în aceeaºi tonalitate ºi cu aceleaºi ti-
puri – ºi ticuri – de discurs. În tribunele
Þãrii, alegãtorii – ºi ei distribuiþi în douã
tabere, cu excepþia celor, din ce în ce mai
mulþi deveniþi imuni – devin martorii unui
spectacol la care sunt obligaþi sã asiste,
neputincioºi în absenþa votului suspendat
între scrutine, prizonieri ai unui joc cu iz
de afacere.

Nu persistã nicio urmã de raþionalitate:
tot ce era ºi este bun pentru o parte devine
rãu pentru cealaltã. Legislaþia însãºi e pre-
text de alegaþii … hermeneutice; cãci ace-
eaºi lege ºi aceleaºi litere ale ei, aruncate la
subsolul paginii, capãtã valori juridice (ºi
morale) diametral opuse.

ªi totul pare a avea o cauzalitate ºi un
determinism destul de la îndemânã, dar pe
care niciuna din cele douã tabere nu sunt

dispuse sã le recunoascã ºi, în consecinþã,
sã se debaraseze de ele: e vorba de existen-
þa, în vecinãtatea imediatã a liderilor, la toate
palierele, de la premier ºi ºef de partid în
opoziþie pânã la prefect ºi primarul unei lo-
calitãþi risipite în geografia þãrii, a unei echi-
pe de „sfãtuitori”, veritabili agenþi ai lingu-
ºelii, persoane clandestine în spaþiul cultu-
rii ca ºi al vieþii normale, cu pretenþii nea-
coperite de a se pricepe la toate, gata sã-ºi
dea cu pãrerea neîntrebaþi ºi în legãturã cu
aspecte care merg de la teoria cuanticã la
…soarta maidanezilor.

ªi uite aºa se întâmplã cã protagoniºtii
politici sau civici, singurii ºi adevãraþii res-
ponsabili ai actului de guvernare, ai Þãrii ºi ai
oricãrei comunitãþi, devin, mai devreme sau
mai târziu, prin nu ºtiu ce alchimii tainice,
victime sigure ºi facile ale unor presiuni per-
suasive pe cât de improprii pe atât de nocive.

În absenþa unui Yorick, tandrul prieten
ºi sfãtuitor pe care dulcele prinþ Hamlet îl
plânge mai convingãtor parcã decât pe ne-
fericita Ofelie, nimeni prin preajmã nu poate,
nu vrea ori n-are expertiza necesarã sã tra-
gã de mânecã, substituind codul narcisist
al beþiei de sine cu adevãrul ce bântuie, cum
se spune, cu capul spart prin cetate.

Subzistã, în aceastã „proastã dialecti-
cã” pe care ne-o livreazã democraþia, toc-
mai prin limitele ce l-au fãcut cândva pe
Winston Curchill s-o califice drept un sis-
tem politic prost (cu paradoxalul merit de
a nu exista altul mai bun!), un funest joc
de substituiri de mãºti, amintind de funam-
bulescul joc al mãºtilor din „commedia del-
l’arte”. Cu adausul, la urma urmei, sem-
nificativ, moralist prin definiþie ºi scop,
spectacolul e mai totdeauna prevãzut cu
un happy-end.

Sesiunea august - septembrie
a examenului de bacalaureat în-
cepe astãzi, cu proba A - eva-
luarea competenþelor lingvisti-
ce de comunicare oralã în lim-
ba românã, care se va încheia
marþi, 20 august. Cea de-a doua
probã (evaluarea competenþelor
lingvistice de comunicare oralã

în limba maternã/B) se va des-
fãºura în intervalul 19 - 21 au-
gust, iar evaluarea competenþe-
lor lingvistice într-o limbã de
circulaþie internaþionalã (C) va
avea loc în perioada 20 - 21 au-
gust. Candidaþii vor putea sus-
þine proba de evaluare a com-
petenþelor digitale (D) în inter-
valul 22 - 23 august.

Prima probã scrisã - cea la
limba ºi literatura românã - va
avea loc pe 26 august, fiind ur-
matã de proba scrisã la limba ºi
literatura românã pentru elevii
aparþinând minoritãþilor naþio-
nale, pe 27 august. Proba obli-
gatorie a profilului se va susþi-
ne în 28 august, iar cea la ale-
gere a profilului ºi specializãrii
- în 30 august.

Rezultatele vor fi afiºate pe
2  s ep t embr i e ,  pânã  l a  o r a
12:00, iar contestaþiile vor pu-
tea fi depuse în aceeaºi zi, pânã
la ora 16:00. Contestaþiile vor
fi rezolvate în zilele de 3 ºi 4
septembrie, iar rezultatele fi-

nale vor fi afiºate la data de 5
septembrie 2013.Dupã prima
sesiune de bacalureat, la nive-
lul judeþului Dolj s-a înregis-
trat promovabilitate zero la trei
unitãþi de învãþãmânt: Liceul
Tehnologic „Ing. Ionete Aure-
lian“ din Malu Mare, Liceul
„Aurelian Ianculescu“ din Câr-
cea ºi Liceul „Beethoven“. La
aceste unitãþi, din Craiova, nici

4.700 de copiii încep clasa pregãtitoare în Dolj4.700 de copiii încep clasa pregãtitoare în Dolj4.700 de copiii încep clasa pregãtitoare în Dolj4.700 de copiii încep clasa pregãtitoare în Dolj4.700 de copiii încep clasa pregãtitoare în Dolj
2013. “Peste 4700 de copii doljeni sunt în-
scriºi pentru clasa pregãtitoare în anul ºco-
lar 2013-2014.Vom avea peste 270 de cla-
se pentru pregãtitoare pentru aceastã toam-
nã”, a precizat  Georgicã Bercea-Florea, in-
spector general în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

Înscrierile se fac
pânã la începutul
anului ºcolar

Acolo unde cererile din partea pã-
rinþilor au fost foarte multe, repre-
zentanþii Inspectoratului ºcolar dol-
jean au dispus suplimentarea clase-
lor. Pãrinþii care ºi-au înscris pânã
în acest moment copiii în clasa pre-
gãtitoare o pot face fãrã probleme
pânã la începutul anului ºcolar.
Copiii împlinesc ºase ani pânã la 31
august sau cei care împlinesc aceas-
tã vârstã în perioada 1 septembrie - 31 de-
cembrie trebuie înscriºi la clasa pregãtitoare.
În ce priveºte ultima categorie menþionatã,
aceºtia au fost sau trebuie evaluaþi psihoma-
tic de specialiºtii de la Centrul Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã Dolj.

Odatã cu decizia înfiinþãrii clasei pregãti-
toare, unitãþile ºcolare doljene s-au vãzut în
situaþia de a asigura o bazã materialã în con-

formitate cu nevoile unui elev de ºase ani.
Astfel, în afara mobilierului, grupurile sani-
tare, dar ºi celelalte dotãri ale claselor în care
învaþã micuþii au trebuit adaptate. Managerii
unitãþilor gimnaziale spun cã aceste adaptãri
au fost realizate încã de anul trecut, astfel
cã în aceastã varã se vor întreprinde doar
activitãþi de curãþenie ºi igienizare.

ALINA DRÃGHICI

un elev nu a promovat baca-
laureatul. La polul opus sunt
colegiile consacrate ale Craio-
vei – Colegiul Naþional “Fraþii
Buzeºti”, Colegiul Naþional
“Elena Cuza”, Colegiul Naþio-
nal “Carol I” ºi Colegiul Naþi-
onal “ªtefan Velovan” – aici
procentul de promovare fiind
de peste 90%.

ALINA DRÃGHICI

Astãzi începe cea de-a doua sesiune a bacalaureatuluiAstãzi începe cea de-a doua sesiune a bacalaureatuluiAstãzi începe cea de-a doua sesiune a bacalaureatuluiAstãzi începe cea de-a doua sesiune a bacalaureatuluiAstãzi începe cea de-a doua sesiune a bacalaureatuluiAstãzi începe cea de-a doua sesiune a bacalaureatuluiAstãzi începe cea de-a doua sesiune a bacalaureatuluiAstãzi începe cea de-a doua sesiune a bacalaureatuluiAstãzi începe cea de-a doua sesiune a bacalaureatuluiAstãzi începe cea de-a doua sesiune a bacalaureatului
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Vodafone a susþinut a X-a ediþie a
Festivalului Internaþional de Film Inde-
pendent „ANONIMUL”, care s-a înche-
iat cu mare fast ieri, la Sfântu Gheor-
ghe, în Delta Dunarii. Anul acesta, Vo-
dafone a pus la dispoziþie gratuit Inter-
net prin conexiune Wi-Fi tuturor parti-
cipanþilor la festival, în zona Dolphin
Camping, unde au avut loc proiecþiile
nocturne de filme. „Totodatã, cinefilii

Ajuns la cea de-a 10-a ediþie
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Vodafone a oferit Internet gratuit prin Wi-Fi
participanþilor la „ANONIMUL”, pe durata fes-
tivalului, care a început sãptãmâna trecutã ºi s-
a încheiat ieri. Pagina de Facebook a Vodafone
România a fost locul în care iubitorii filmului au

putut gãsi noutãþi de la festivalul de film de la
Sfântu Gheorghe. Cu ocazia „ANONIMUL”,
Compania de telefonie mobilã a lansat totodatã
ºi o aplicaþie pe mobil ineditã, numitã “Cãlãtor
în România”

de pretutindeni au putut sã intre în at-
mosfera festivalului, urmãrind pagina
de Facebook a Vodafone România –
www.facebook.com/vodafonero. Aici,
au putut fi gãsite zilnic poze, ºtiri sau
cronici inedite, semnate de Irina Mar-
gareta Nistor, critic de film si selector
al festivalului”, a precizat Felicia Can-

didatu Regional Media Manager Voda-
fone România.

Aplicaþia mobilã
- „Cãlãtor
în România”

Cu ocaz ia  f e s t iva lu lu i
ANONIMUL, Vodafone a lan-
sat o aplicaþie mobilã numitã
„Cãlãtor în România” prin in-
termediul careia utilizatorii
pot afla lucruri inedite despre
diverse locuri din þarã. Apli-

caþia este compatibilã cu sistemele de
operare Android ºi va conþine, într-o
primã fazã, curiozitãþi  despre zona
Deltei Dunãrii, precum ºi ºtiri de la
festivalul de film ANONIMUL. În plus,
aplicaþia permite utilizatorilor sã încar-
ce conþinut propriu, constând în poze,
informaþii despre locuri ºi poveºti ine-
dite din Delta Dunãrii sau legate de Fes-
tivalul ANONIMUL.

În prezent, sistemul
educaþional preuniversitar
necesitã o creºtere a finanþãrii
pentru a fi posibilã revizuirea
programei ºcolare, dotarea
tehnicã a unitãþilor de învãþã-
mânt, integrarea ºi formarea
tinerilor pentru piaþa muncii,
dar ºi asigurarea unor condiþii
ºi sevicii sociale favorabile,
precum burse ºi alocaþii
ºcolare ºi programe de
consiliere ºi orientare în
carierã. Printre prioritãþile de
finanþare ºi evaluare ale
sistemului se aflã ºi ºcolile
tehnologice, care nu pregã-
tesc elevii pentru piaþa muncii
ºi nu sunt promovate ca o
alegere viabilã în defavoarea
învãþãmântului teoretic. 
Totodatã, sistemul este foarte
afectat de lipsa pregãtirii
resursei umane. Datoritã

Consiliul Naþional al Elevilor
susþine iniþiativa ANOSR, prin
care studenþii din România trag
un semnal de alarmã în ceea ce

priveºte subfinanþarea sistemului
educaþional, care are un impact
negativ asupra învãþãmântului
preuniversitar

renumeraþiei profesorilor,
meseria aceasta nu reprezintã
cu adevãrat o oportunitate în
cariera unei persoane, ci
din contrã, o alternativã a
lipsei altor oportunitãþi în
piaþa muncii.

Dezvoltarea gradului
de pregãtire a forþei
de muncã

Odatã cu stabilirea unei
viziuni pe termen lung asupra
sistemului educaþional,
Consiliul Naþional al Elevilor
considerã necesarã o amplã
analizã a acesteia din punct
de vedere economic. Trebuie
anticipate efectele ºi conse-
cinþele creºterii succesive a
finanþãrii sistemului educaþio-
nal, în condiþiile economice
actuale, în raport cu impactul
pe care aceastã investiþie îl va

avea asupra societãþii. În
þãrile dezvoltate, finanþarea
corespunzãtoare a educaþiei
determinã dezvoltarea gradu-
lui de pregãtire a forþei de
muncã, creºterea angajabilitã-
þii pe piaþa muncii, dezvolta-
rea competenþelor tehnice si
vocaþionale, care sã cores-
pundã ceriþelor pieþei econo-
mice ºi angajatorilor, respec-

tiv dezvoltãrii unor noi
tehnologii în diverse domenii.
De asemenea, la nivel social,
se înregistreazã o investiþie în
culturã, perspective de
dezvoltare personalã ºi
profesionalã, dar ºi o respon-
sabilizare considerabilã a
cetãþenilor faþã de comunitate
ºi legile care guverneazã
societatea.

„Trebuie sã ne
conformãm normelor
europene”

Pentru a trage un semnal de
alarmã faþã de consecinþele
dezastruoase pe care le are
alocarea unui buget prea mic
pentru educaþie, studenþii vor
afiºa mesaje ºi se vor plimba,
alãturi de o vacã, pe strãzile
oraºului. Ei amintesc, de
asemenea, de asumãrile fãcute
la nivel internaþional de
România, de prevederea Legii
Educaþiei Naþionale prin care
se stipuleazã acordarea unui
procent de 6% din PIB pentru
educaþie ºi de promisiunea
fãcutã de partidele politice în
acest sens, prin Pactul Naþio-
nal pentru Educaþie.“Educaþia
este consideratã ca fiind o
prioritate naþionalã, însã nu a
fost tratatã corespunzãtor.
Trebuie sã ne conformãm
normelor europene, iar creºte-
rea finanþãrii pentru educaþie
reprezintã calea spre dezvolta-
rea unui sistem adaptat nevoi-
lor socio-economice actuale.”
a declarat, Iulia Miron,
preºedinte CNE.

Iniþiativa ANOSR a fost discutatã în cadrul Forumului Organizaþiilor
Studenþeºti din România, din perioada 2-8 august, la care Consiliul Ju-
deþean al Elevilor Dolj a fost reprezentat de cãtre Alexandru Ionuþ Mu-
ºuroi, ºef Departament Mobilitate, Formare ºi Consiliere
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Deşi reprezintă o parte importantă şi foarte
originală a patrimoniului nostru, culele olteneşti
sunt, astăzi, prea puţin puse în valoare, dacă
nu chiar deloc. Motivul? Lipsa de interes pen-
tru organizarea unor circuite turistice care să
le includă – şi care ar constitui, cu siguranţă, o
atracţie de nivel internaţional –, dar şi starea
avansată de degradare în care au fost lăsate
să ajungă multe dintre ele. Numeroase sem-
nale de alarmă s-au tras, în ultima perioadă, în
această privinţă, însă soluţiile concrete pentru
salvarea lor se lasă, în continuare, aşteptate.

Se întâmplă şi în judeţul nostru, care mai păs-
trează, în prezent, doar trei asemenea bijuterii
arhitectonice. Toate figurează ca valori de pa-
trimoniu cultural de nivel naţional în Anexa nr.
III a Legii 5/2000 (Planul de amenajare a zo-

Răspândite în întreg spaţiul
balcanic, cu precădere

în Serbia şi Albania
Ridicate, în cea mai mare parte, în

secolu l al XVII-lea, dar mai ales al
XVIII-lea, culele au fost bastioane ce
asi-gurau protecţ ia împotriva unor
trupe turceşti neregulate care, de la
Vidin, Rusciuc sau  Silistra, treceau
Dunărea pentru expediţii de jaf. În
afară de rolul de apărare, îl aveau şi
pe cel de avertizare, prin semnaliza-
rea la mare distanţă a apropierii pră-
dătorilor. În aceeaşi epocă s-au con-
struit cule şi în Serbia şi în Albania.
La Vratsa, în Bulgaria, există ş ase
cule: două au un plan compact cu
trei niveluri lipsite în exterior de orice
fel de decoraţie, cu ziduri din piatră
de până la doi metri grosime, stră-
punse de metereze pentru tragere
verticală şi orizontală. În Albania, în
zona Gore, tipologia locuinţei fortifi-
cate este cu două etaje şi câte două
încăperi pe nivel, separate de un co-
ridor central.
O caracteristică arhitectonică

aparte în Oltenia: cerdacul
Cele de la noi au însă o caracteris-

tică arhitectonică aparte, care le dă o
calitate estetică deosebită: cerdacul.
Într-adevăr, iscusiţii meşteri populari
care le-au construit au ştiut să le îm-
podobească cu acest element arhi-
tectonic, care, plasat la ultimul etaj,
dă farmec întregii faţade. Balustrada
cerdacului se împarte în deschideri
egale, despărţ ite prin  stâlpişori de
zidărie sau de lemn. Zidurile foarte
groase nu au ferestre sau le au foarte
mici, dar au ambrazuri pentru armele
de foc. Acoperişurile, cu pantă ac-
centuată, sunt de lemn, cu
învelitoare de şindrilă. In-
teriorul este împărţit în ge-
neral în beci şi trei nivele,
legate printr-o scară interi-
oară de lemn. Accesul în
culă se face printr-o uşă
mas ivă, care, în  caz de
asalt, s e putea b loca din
interior cu mai multe grinzi.
Cu timpul, culele şi-au pier-
dut vocaţia defensivă, de-
venind, pentru proprietarii
lor, semn al apartenenţei la

nelor protejate). Dacă cula Barbu Poenaru de
la Almăj se află într-o stare bună de conserva-
re – şi asta pentru că, adăpostind sediul şcolii,
a beneficiat de lucrări de reparaţii şi întreţine-
re cu fonduri ale administraţiei locale –, nu ace-
laşi lucru se poate spune despre cula Izvora-
nu-Geblescu din comuna Brabova. Serios ava-
riată din cauza seismelor şi infiltraţilor de apă,
construcţia aşteaptă ca soarta să-i fie decisă
în instanţă, actualmente fiind revendicată de
moştenitorii fostului proprietar.

Cea de-a treia culă, din Cernăteşti, şi-a găsit
salvarea graţie iniţiativei Consiliului Judeţean
Dolj de a o da în administrare Muzeului Olteniei,
o hotărâre în acest sens fiind aşteptată în şedinţa
ordinară de la sfârşitul lunii sau din septembrie.
„Suntem în perioada de pregătire a formalităţi-

Cula din Brabova
–  în paragină
şi revendicată
de urmaşa
boierilor Gebleşti

Locul pe care se află vechea culă din Brabova a fost
cândva marginea unei mari păduri seculare de stejar,
din care azi n-a mai rămas nimic, vatra ei fiind ocupată
de aşezările omeneşti. Despre aceste aşezări, care se
întind de-a lungul pârâului Brabova, documentele spun
că iniţial ar fi fost construite de fostul caimacam al Ol-
teniei, Constantin Braboveanu. Până la el, oamenii aces-
tor locuri trăiau în case răsfirate pe o mare întindere. În
actuala vatră a satului nu erau decât casele câtorva
familii, mai înstărite, dintre care cea mai veche, ce s-a
succedat sute de ani, a fost cea a familiei Izvoranu, ce-
şi trage numele de la şătrarul Barbu Izvoranu.

Constantin Braboveanu, interesat probabil să ex-
ploateze pădurea şi să mărească suprafaţa cultivabilă,
a pus de s-au construit case „în linie” pe valea Brabo-
vei, pe care le-a dat spre folosinţă atât locuitorilor ve-
chii aşezări, cât şi altora aduşi din alte părţi. Aceasta
denotă că, în acel timp (începutul secolului al XIX-lea),
Constantin Braboveanu ajunsese principalul proprie-
tar al localităţii, pe care a preluat-o de la vechii boieri
Izvoranu. Satul a luat numele de Brabova (de la Brabo-
veanu) tocmai datorită acestei sistematizări.

Printre bunurile preluate de la familia Izvoranu s-a
aflat şi o culă care făcea parte din ansamblul gospodă-
resc al boierului. Nu se ştie precis când a fost ea con-
struită de Barbu Izvoranu. Ştim însă că, pe la anul 1802,
a fost înălţată cu încă un etaj de Constantin Brabovea-
nu. Această supraetajare a fost făcută, probabil, ca ur-
mare a înteţirii atacurilor cârjaliilor şi pazvangiilor care,
la 1801, au ars mai multe cule din Oltenia. Ştim, de ase-
menea, că în anul 1841 moşia Brabova ajunge în stăpâ-
nirea lui Radu Geblescu, care o cumpără de la Constan-
tin Braboveanu. De la Radu Geblescu, moşia şi cula
trec ca moştenire fiului său, Constantin, care, la rândul
său, o dă de zestre fiicei sale Elvira, cu ocazia căsătoriei
ei cu Filip Bibescu, fratele lui Anton Bibescu, care stă-
pânea podgoriile din Corcova.

De la început, cula a avut un caracter de refugiu şi
apărare, fiind situată la 30 de metri de conac, iar după
anul 1802, când i s-a mai adăugat un etaj, şi mai târziu,
când s-a construit balconul de lemn de la nivelul cerda-
cului, s-a transformat în locuinţă cu caracter permanent.
Întreaga construcţie este din zidărie de cărămidă, cu
pereţii exteriori groşi de 70 cm, iar cei interiori de 60 cm.

Cula Izvoranu-Geblescu din
Brabova poate fi considerată drept
unul dintre cele mai reuşite
exemplare, atât ca proporţii armo-
nioase, cât şi ca încadrare în peisaj.
Ca şi la cea din Cernăteşti, cerdacul
– în consolă – domină faţada. Soarta
acestei cu-le este însă mai vitregă
decât a altora. O condamnabilă
neglijenţă o pune în pericol, după ce
zidurile ei masive au rezistat timp de
secole. Deteriorarea învelitorii de
şindrilă a permis pătrunderea
precipitaţiilor şi formarea de fisuri.
Structura este însă în picioare şi
starea ei ac-tuală permite refacerea.
Ca şi la Cernăteşti,
urmaşa familiei al
cărui nume îl poartă
cula a suportat
singură exe-cutarea
unei învelitori
provizorii care să
oprească – măcar
temporar – înaintarea
degradării. Acest
provizorat nu exclude
însă nevoia unor
lucrări te-meinice de
consolidare, la
realizarea cărora
ultima urmaşă a
boierilor Gebleşti nu
mai doreşte să
contribuie decât dacă
justiţia îi va recu-
noaşte dreptul de

proprietate asupra culei. Procesul
du-rează însă de mai mulţi ani, timp
în care construcţia suportă continua
degradare.

Vorbind, la începutul acestui an,
despre amplul proces de reparaţie şi
conservare în care va intra cula
Cernăteştilor odată cu preluarea în
administrare de Muzeul Olteniei,
preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj a tras un semnal de alarmă în
privinţa salvării de la distrugere a
acestui monument aflat aproape în
paragină, ca şi a altora de pe
teritoriul Olteniei. „Sunt într-o
stare avansată de degradare şi cred

că pentru salvarea lor ar trebui să
intervină fie Ministerul Culturii, fie
comunităţile locale pe raza cărora
se află”, afirma, la vremea respecti-
vă, şeful administraţiei doljene.

Odată lămurită situaţia juridică,
Muzeul Olteniei ar fi dispus să o
preia şi pe aceasta în administrare.
«Situaţia juridică a culei de la
Brabova nu ne permite deocamdată
să luăm nici o iniţiativă. Bineînţeles,
dacă Primăria comunei Brabova
doreşte să o încredinţeze Consiliu-
lui Judeţean Dolj pentru restaurare

şi valorificare
turistică, cu cea mai
mare plăcere suntem
dispuşi să o preluăm,
având în vedere că, cel
puţin în Oltenia, sunt
două muzee care au
mai multe cule în
administrare – cel din
Rm. Vâlcea şi cel de la
Tg. Jiu. Dar, până nu
se va cunoaşte
rezultatul acestui
litigiu în curs de
soluţionare în
instanţă, nu putem să
facem nimic», a
explicat managerul
Florin Ridiche.

S.O.S. culele din România!

clasa marilor boieri.
«Es te o  t radiţie  caracterist ică

Munteniei şi Olteniei. Eu am văzut
recent în Bulgaria – cu toate că ei au
mai puţine cule decât noi – cât de
îngrijite sunt. Având în vedere cât de
numeroase sunt aici, în zona Olteniei,
eu zic că trebuie puse în evidenţă,
pentru că e un tip de clădire care ne
caracterizează, este tipic pentru  ar-
hitectura acestei zone. Şi cred că –
aşa cum a apreciat şi preşedintele
Cons iliului Judeţean Dolj, Ion Prio-
teasa, încă de la începutul acestui
an – ar putea să aibă foarte mare
succes la pub lic dacă ar fi incluse
înt r-un circu it turistic», a declarat
Florin  Ridiche, managerul Muzeului
Olteniei. În tr-un astfel de circuit ar
putea intra cu la Cernăteştilor, odată
cu preluarea în proprietatea Consi-
liulu i Judeţean Dolj şi în administra-
rea muzeului.

Cula de la Cernăteşti ar fi fost
construită de negustorul

Dimitrie Cernat
Cine vizitează as tăzi localitatea

Cernăteşti nu poate să nu îşi opreas-
că privirea asupra acestei construc-
ţii care contrastează cu celelalte, atât
ca formă, cât şi ca semeţie, mai ales
că ea se află pe coasta dealului, chiar
în mijlocul satului. Istoria locului vor-
beşte despre un negustor cunoscut
pe la sfârşitul secolului al XVI-lea sub
numele de Dimitrie şi, fiindcă era ve-
nit din târgul Cerneţi, i s-a zis Dimi-
trie Cernat. Se spune că în luptele
crâncene cu turcii, pe timpul domniei
lui Mihai Viteazul, satul unde acest
Dimitrie îşi construise o casă a fost
ars, iar locuitorii, prădaţi şi ucişi. El
ar fi scăpat cu fuga, însă a lăsat copi-

Florin Ridiche,
managerul  Muzeului
Olteniei: «Consider că e
foarte important că Muzeul Olteniei preia în administrare cula Cernăteştilor şi
pentru faptul că avem experienţă în ceea ce priveşte monitorizarea stării de
conservare a unui monument istoric. Spun asta şi având în vedere că în
ultimii ani Consiliul Judeţean Dolj a investit în restaurarea Casei Băniei, dar şi
a imobilului în care se află Secţia de Istorie-Arheologie, amândouă monu-
mente istorice, şi cunoaştem destul de bine ce trebuie făcut pentru conser-
varea şi eventuala restaurare a culei de la Cernăteşti».

Muzeul Olteniei preiaMuzeul Olteniei preiaMuzeul Olteniei preiaMuzeul Olteniei preiaMuzeul Olteniei preiaMuzeul Olteniei preiaMuzeul Olteniei preiaMuzeul Olteniei preiaMuzeul Olteniei preia
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lor din punct de vedere juridic”, a precizat mana-
gerul muzeului, dr. Florin Ridiche, adăugând că
urmează apoi să se stabilească „o strategie de
valorificare turistică, atât a monumentului isto-
ric, cât şi a punctului muzeistic din interior”.

„Este vorba de trecutul şi de istoria noastră,
pe care nu o putem lăsa la întâmplare şi de care
trebuie să ne îngrijim. În definitiv vorbim de o
Craiovă culturală, de un judeţ Dolj cultural şi
suntem obligaţi să încercăm să intervenim aco-
lo unde putem salva patrimoniul naţional cultu-

ral”, declara preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa, la începutul acestui an, când
s-a vorbit pentru prima dată despre preluarea în
administrare de către Muzeul Olteniei a culei de
la Cernăteşti. De atunci, o amplă campanie de
salvare a acestor construcţii, sub genericul
„S.O.S. culele din România”, a iniţiat şi Uniunea
Arhitecţilor din România – filiala euroregională
Sud-Vest Oltenia. Se apreciază că, în prezent, în
ţară mai sunt 25 de cule, incluzând şi casele-culă,
deoarece distincţia este greu de făcut.

Pagini realizate de MAGDA BRATU

Cula din Almăj – una dintre cele
mai interesante şi mai mari,
veche de 250 de ani

lul cel mic, încă sugar, pe seama unei
slu jnice, care a izbutit să-l scape,
cres cându-l ca o  adevărată mamă,
până s-au înapoiat părinţii. După ce
s-a întors, negustorul Cernat şi fiul
lui au clădit o casă întărită, cu două
nivele, pe coasta dealului Obedea-
nu, pentru a se apăra împotriva repe-
tatelor atacuri ale turcilor. Pe la înce-
putul secolului al XVIII-lea, un des-
cendent al lui Dimitrie Cernat a su-
praînălţat clădirea cu încă un nivel,
întărind-o ca pe o  adevărată fortă-
reaţă (după „Culele din Oltenia”, de
Iancu Atanasescu şi Valeriu Grama,
Editura „Scrisul Românesc”, Craio-
va, 1974).

Clăd irea –  cu cerdacul, integral
de lemn, s ituat  în  cons olă, la par-
tea de sus a faţadei –  es te cunos-
cută azi sub numele de Muzeul Co-
munal Cernăteşti, denumire pe care
a primit-o p rin anii ‘70, când a în-
ceput  s ă adune în ea mărtu rii ale
trecu tului acestor meleaguri –  pie-
se de in teres arheolog ic, is to ric,
documentar, etnografic. Cula  se
află într-o stare relativ bună de con-
servare, datorată lucrărilor de re-
paraţii şi în treţinere finanţate cu
fonduri ale admin is traţiei locale şi
cu  sume donate Primăriei de u lt i-
mii des cendenţi ai familiei, stab i-
liţi în Belgia.
„Va trebui să asigurăm securi-
tatea şi conservarea pieselor

de patrimoniu din punctul
muzeist ic”

O Hotărâre a Consiliu lui Jude-
ţean Dolj urmează a fi supusă apro-
bării în curând pent ru preluarea
aces tei cu le de Muzeul Olten iei,
sp re o  mai bună conservare a ei, în
viitor. „Suntem în  perioada de pre-
gătire a formalităţilo r din punct de
vedere juridic, sperăm ca la s fârş i-
tul acestei lun i – începutu l lu i sep-
tembrie s ă definitivăm formele de
preluare ş i s ă avem hotărârea Con-
siliului Judeţean Dolj, după care
vom urma ceilalţi paşi. Poate reali-
zarea unu i s tudiu  de fezabilitate,
care să cuprindă o  documentaţ ie
priv ind rezistenţa ş i stabilitatea clă-
dirii. Din cunoş tinţele mele, cu la
es te într-o stare des tul de bună de
cons ervare, probab il că nu  o  s ă
necesite foarte multe investiţ ii. Dar
trebuie să ne asigurăm că nu vor
exista probleme în viitor. În paralel,
trebuie să ne ocupăm şi de punctul
muzeistic din interiorul acestei cule,
foarte importan t, cu piese destul de
valoroase, etnografice, istorice şi
paleon tologice. De subliniat  că în
imediata vecinătate a culei s e află
un  important s it paleonto logic, lo-
cu l de unde provin piesele care se

află în muzeu. Va trebui să ne as i-
gurăm, odată ce preluăm în  admi-
nistrare cula, mai ales de securita-
tea şi starea de cons ervare a aces-
to r piese de patrimoniu”, mai spu-
ne managerul Muzeului Olteniei.

Cula ar putea intra într-un
circuit turistic, alături de siturile
arheologice de la Cioroiu Nou

şi Răcari
Împreună cu Consiliu l Judeţean

Dolj, instituţia va stabili apoi o stra-
teg ie de valorificare turis tică, atât
a monumentu-
lu i is toric, cât
şi a punctu lui
m u z e is t i c .
„Cula de la
Cernăteşt i tre-
bu ie inclus ă
în tr-un circu it
tu rist ic d in ju-
deţu l Dolj care
s ă cup rindă
multe alte mo-
nument e. În
prezent, după
cum cunoaş -
teţ i, Muzeul
Olten iei în -
cearcă să valo-
rifice două s i-
tu ri arheolog i-
ce – cel de la
Cioroiu Nou şi cel de la Răcari. Şi
această cu lă, împreună cu mănăs-
tiri din judeţul Dolj şi cu alte monu-
mente isto rice care se află în  muni-
cip iul Craiova, fie  că aparţin Primă-
riei sau Consiliulu i Judeţean , vor
putea fi in tegrate într-un circuit de
vizitare”, a explicat Florin Ridiche.

„S.O.S. culele din România” –
petiţie on-line iniţiată

de Uniunea Arhitecţilor
Cula Cernăteştilor – ca şi cu la

Barbu Poenaru  din  comuna Almăj
– par s ă fie cazuri fericit în Dolj, dar
mai ales în Oltenia. Nu la mare de-
părtare, în comuna Brabova, cu la
Izvoranu-Geblescu  – construcţie ce
se estimează a fi realizată în perioa-
da anilor 1780-1790 – aşteaptă ca
soarta să-i fie  decisă prin tr-o  hotă-
râre a ins tanţei de judecată: imobi-
lu l a fost  naţ ionalizat în perioada
1948-1952, iar acum este revendi-
cat de unica moştenitoare a fostu-
lui proprietar. În to t acest timp ava-
riile pricinu ite de s eismele din  ult i-
mii an i şi in filt raţiile de apă se ac-
centuează, ducând la o con tinuă de-
gradare a construcţiei.

Ast fel de s ituaţii sau, mai grav,
lipsa de in teres a autorităţilo r pen-
tru salvarea acestor cons trucţii se

regăses c la  nivelul înt regii Oltenii,
mot iv pentru Uniunea Arhitecţilor
din România – filiala euroreg ională
Sud-Ves t Oltenia să tragă un sem-
nal de alarmă cu  priv ire la necesita-
tea împied icării d istrugerii culelor
– construcţii emblemat ice pent ru
is toria şi tradiţia arhitectu rală a re-
giunii Oltenia. În aces t sens, inst i-
tu ţia a in iţiat ch iar o petiţ ie on-line
– „S.O.S. culele din România”:

«Culele sunt, alături de biserici,
unele dintre cele mai vechi construc-
ţii pe pământul românesc. Au fost
destul de multe, atâtea câte erau ne-

cesare, dar au rămas foarte pu ţine,
cu toate că ar fi fost necesare, pen-
tru cultura noastră, toate. Cele care
acum mai sunt , mai mult  ca sigur
doar supravieţuiesc, dar, după cum
arată astăzi, nu s e ştie cât vor mai
putea s-o facă singure. Noi, arh itec-
ţii României şi oamenii de cultură din
cadru l Alianţei Naţionale a Uniuni-
lor de Creatori din România (ANUC),
semnalăm tuturor instituţiilor Româ-
niei cu putere şi sarcini s-o facă (Pre-
şedin ţie, Parlament, Guvern, Minis-
teru l Culturii, ANUC) s ă demareze
competent şi cât mai urgent o  sal-
vare a acestor monumente lăsate în-
tru  dis trugere totală de căt re noii
proprietari pos trevoluţionari, to tal
indiferenţi de isto ria României, ş i să
purceadă la o  repunere în valoare a
lor; o  repunere bazată pe competen-
ţe p rofesionale şi nu cu intervenţii
distructive, care mai apoi să plaseze
aceste monumente într-un  circu it
tu ristic educaţ ional. Dragilor, ro-
mâni, alăturaţi-vă ideii filialei noas-
tre euroregionale Sud-Vest Oltenia
a Uniunii Arh itecţilo r din România
de a salva aceste dovezi, încă v izi-
bile şi palpabile, ale existenţei cul-
turii noastre într-o anume perioadă
din  istoria zbuciumată a neamului
nos tru, dându-vă acceptu l, p rin
semnarea unei petiţ ii on-line».

Situată la 20 km de
Craiova, în partea stângă a
Jiului, cula Barbu
Poenaru din comuna Almăj
se află într-o stare bună de
conservare, datorată
lucrărilor de reparaţii şi
întreţinere din ultimii 20
de ani, finanţate cu fonduri
ale administraţiei locale.
Asta şi pentru faptul că

parterul culei adăposteşte şcoala
generală din localitate şi, avându-se
grijă de aceasta, indirect s-a avut
grijă de monumentul de patrimo-
niu. În sala mare a vechii cule, tot la
parter, este amenajat un punct
muzeistic comunal care păstrează
piese de interes arheologic, istoric,
etnografic.

Locul pe care se află construcţia
a aparţinut Craioveştilor, dar, pe
parcurs, a trecut în patrimoniul
neamului Coţofenilor şi, apoi, în
proprietatea Poenarilor. Barbu
Poenaru, postelnic, termină zidirea
culei în anul 1764, aşa cum
informează inscripţia originală,
uşor descifrabilă, care se află
săpată în piatră deasupra intrării.
Tot Barbu Poenaru este şi ctitorul
bisericii din apropiere, terminată
după 1785.

Cula a avut rol de refugiu,
apărare, veghe şi alarmă, făcând
parte din lanţul de comunicaţie al
culelor de pe valea Jiului. Barbu
Poenaru îşi avea reşedinţa în
conacul din apropierea culei, situat
în partea de răsărit a bisericii.
Locuitorii din Almăj – mai târziu –
şi-au construit locuinţe cu materia-
lele din conac, chiar pe locul unde a
fost acesta. Gheorghe, ultimul
descendent din neamul Poenarilor,

a vândut restul de moşie, mutându-
se la Bucureşti, iar clădirea, în
anul 1934, a dăruit-o Primăriei,
care a transformat-o în şcoală,
adăugând încă o sală de clasă. În
anii 1938-1939, din iniţiativa
direcţiunii şcolii, s-a mai construit
o aripă şi de partea cealaltă, cu un
coridor, încât cula este înconjurată
din trei părţi de clădirea şcolii.

După tradiţie, cula din Almăj a
avut formă pătrată. Rămăşiţele
existente dovedesc, de asemenea,
acest lucru. Avea parter şi trei
etaje, iar la ultimul se găsea o
încăpere cu foişor pe stâlpi şi câte
un balcon pe laturile de la miazăzi
şi apus, de unde se vedea toată valea
Jiului. În anul 1801 a fost arsă de
cârjalii, până la etajul I, fiind
părăsită până la cutremurul din
1838, când s-au prăbuşit toate
etajele. A rămas doar boltirea
parterului, peste care s-a făcut un
acoperiş din tablă galvanizată.

Sala este spaţioasă, înaltă şi
frumos boltită cu calotă pe trompe
dreptunghiulare. Bolta este decorată
în stucatură şi ornamentată cu
medalioane care conţin picturi în
frescă ce înfăţişează anotimpurile şi
diverse alte teme, care se spune că
ar reprezenta subiecte din fabulele
lui Esop. Întreaga suprafaţă a bolţii a
fost acoperită cu un strat de var –
mai târziu îndepărtat parţial, cu
mare greutate, numai de pe suprafa-
ţa pictată a medalioanelor.

Nu există nici un document cu
privire la cele trei etaje ale
clădirii, dar, judecând după ce ne-a
rămas şi ţinând seama de tradiţiile
locale, această culă trebuie să fi
fost una dintre cele mai interesan-
te şi mai mari.

 în administrare cula în administrare cula în administrare cula în administrare cula în administrare cula în administrare cula în administrare cula în administrare cula în administrare cula
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Uniunea Europeanã (UE) îºi
va revizui relaþia cu Egiptul în ur-
mãtoarele zile, dacã violenþele din
aceastã þarã nu înceteazã, a anun-
þat ieri blocul comunitar, preluat
de AFP ºi Reuters. Într-o decla-
raþie comunã, preºedintele Con-
siliului European, Herman Van
Rompuy, ºi preºedintele Comisiei
Europene, Jose Manuel Barroso,
au cerut tuturor pãrþilor din Egipt sã dea dova-
dã de reþinere ºi sã previnã escaladarea în con-
tinuare a violenþei. „În acest sens, împreunã cu
statele sale membre, UE va revizui urgent, în
zilele urmãtoare, relaþiile sale cu Egiptul ºi va
adopta mãsuri menite urmãririi acestor obiecti-
ve. Violenþele ºi asasinatele din ultimele zile nu
pot fi justificate ºi tolerate. Drepturile omului
trebuie respectate, iar deþinuþii politici eliberaþi”,
se precizeazã în declaraþia menþionatã, citatã de
Reuters.

Premierul Egiptului, Hazem el-Beblawi, a
cerut desfiinþarea miºcãrii islamiste Fraþii Mu-
sulmani, aflatã la originea organizãrii proteste-
lor faþã de „lovitura de stat militarã” din 3 iulie,
care a dus la demiterea ºi arestarea preºedinte-
lui Mohamed Morsi. Premierul a adresat pro-

UE îºi va reexamina de urgenþãUE îºi va reexamina de urgenþãUE îºi va reexamina de urgenþãUE îºi va reexamina de urgenþãUE îºi va reexamina de urgenþã
în urmãtoarele zile relaþiile cu Egiptulîn urmãtoarele zile relaþiile cu Egiptulîn urmãtoarele zile relaþiile cu Egiptulîn urmãtoarele zile relaþiile cu Egiptulîn urmãtoarele zile relaþiile cu Egiptul

punerea Ministerului pentru Afaceri Sociale,
responsabil de emiterea licenþelor pentru func-
þionarea organizaþiilor nonguvernamentale, in-
formeazã Reuters. Însã purtãtorul de cuvânt al
Guvernului a declarat cã iniþiativa ar viza, de
fapt, reconcilierea între facþiunile rivale din
Egipt. „Reconcilierea este prioritatea Executi-
vului”, a declarat oficialul guvernamental, citat
de CNN. Autoritãþile egiptene au reþinut peste
1.000 de susþinãtori ai Fraþilor Musulmani în
cursul violenþelor de vineri, soldate cu peste 173
de morþi, a anunþat Ministerul egiptean de In-
terne. Printre persoanele ucise figureazã 57 de
agenþi ai forþelor de ordine. În total, peste 800
de oameni au murit în confruntãrile din ultime-
le zile. Printre acestea ºi fiul lui Mohamed Ba-
die, liderul suprem al miºcãrii Fraþii Musulmani,

care a fost împuºcat mortal, vineri, la Cai-
ro, în confruntãrile cu forþele de ordine,
dupã cum anunþã surse din cadrul organi-
zaþiei islamiste, citate de Reuters ºi Asso-
ciated Press. Potrivit surselor, Ammar Ba-
die, în vârstã de 38 de ani, a murit în urma
unei rãni la cap, provocatã de un glonþ în
timpul confruntãrilor cu poliþia în Piaþa
Ramses din Cairo, epicentrul protestelor.
Mohamed Badie, care în prezent se ascun-

de, ºi doi adjuncþi ai sãi au fost puºi sub acuza-
re pentru „incitare la uciderea manifestanþilor”
în timpul unui protest desfãºurat pe 30 iunie,
cu trei zile înainte de destituirea de cãtre arma-
tã a preºedintelui Mohamed Morsi, provenit ºi
el din rândurile Fraþilor Musulmani. Mohamed
Al-Zawahiri, fratele lui Ayman Al-Zawahiri, li-
derul reþelei teroriste Al-Qaeda, a fost arestat,
sâmbãtã, la Gizeh, în Egipt, sub acuzaþia de sus-
þinere a fostului preºedinte Mohamed Morsi,
anunþã surse din cadrul serviciilor de securitate
egiptene, citate de AFP. De asemenea, poliþia
egipteanã i-a scos cu forþa, sâmbãtã, pe mani-
festanþii pro-Morsi refugiaþi de vineri într-o
moschee din centrul oraºului Cairo, locuitorii
lovindu-i la trecere cu bastoane, potrivit unui
jurnalist al AFP prezent la faþa locului.

Angela Merkel
demareazã
campania
electoralã

Cancelarul german s-a lansat în
maratonul mitingurilor electorale
premergãtoare alegerilor parla-
mentare din 22 septembrie. Prima
sa apariþie, la Hesse, un oraº me-
dieval liniºtit din centrul Germa-
niei ºi bastion al conservatorilor,
a fost un semnal tonic. Cancelarul
german a rostit primul sãu discurs
din campania electoralã, cu doar
40 de zile înainte de ziua votului.
Surprinzãtor, nu a fost pronunþat
numele rivalului sãu de la SPD,
Peer Steinbruck. Stãruie însã con-
vingerea cã CDU nu are nici un
program ºi doar ceea ce spune An-
gela Merkel conteazã. A doua reu-
niune a avut loc în aceeaºi zi, la
Ludwigshafen, nu departe de Kai-
serslautern. În general, temele acro-
ºate au vizat nivelul de trai, nece-
sitatea solidaritãþii ºi problema
imigraþiei. Tangenþial a fost atinsã
ºi problema securitãþii „în toate
domeniile”, inclusiv pe Internet.
Prea puþin, în plin scandal al as-
cultãrilor americane.

Ben Laden putea fi
capturat din 2002

Autoritãþile pakistaneze au ra-
tat mai multe ocazii de a-l aresta pe
Osama Ben Laden, liderul Al-Qae-
da, cu mult înainte de asaltul final
din mai 2011, dezvãluie un raport
de anchetã difuzat de Al-Jazeera.
Potrivit mãrturiei lui Maryam, so-
þia unuia dintre bodyguarzii lui
Osama Ben Laden, acesta, pe vre-
mea când locuia în valea Swat, în
2002 ºi 2003, s-a deplasat în piaþa
localã în mai multe rânduri. Într-
una din aceste deplasãri vehiculul
sãu a fost oprit de un poliþist, pen-
tru exces de vitezã. Soþul lui Mary-
am ar fi spus sã „regleze” rapid pro-
blema. Raportul Abbottabad nu
menþioneazã dacã poliþistul pakis-
tanez a fost mituit sau a probat doar
neglijenþã. Neglijenþã ºi incompe-
tenþã la toate nivelurile guverna-
mentale, evocã un document de 336
de pagini. Mai mult, autoritãþile
locale, poliþia, forþele de securitate
ºi serviciul de informaþii n-au acor-
dat atenþie dimensiunii casei, sâr-
mei ghimpate, lipsei de vizitatori în
timpul celor ºase ani cât Osama Ben
Laden a locuit la Abbottabad.

Iranul, gata sã reia
negocierile
nucleare

Iranul este gata sã reia negocie-
rile nucleare cu marile puteri, a de-
clarat noul ministru iranian al Afa-
cerilor Externe, Mohammad Javad
Zarif, citat ieri de AFP. „Republica
Islamicã a Iranului este gata sã în-
ceapã negocierile dupã un calen-
dar precis” a precizat Zarif în tim-
pul unei convorbiri telefonice cu
Catherine Ashton, ºefa diplomaþiei
europene. Potrivit acestuia, „exis-
tenþa unei voinþe politice serioase
(printre marile puteri) de a recu-
noaºte drepturile nucleare legitime
ale Iranului (...) este abordarea co-
rectã pentru a rezolva aceastã pro-
blemã”. Iranul deþine circa 18.000
de centrifuge, dintre care peste
10.000 în activitate, a declarat,
sâmbãtã, Fereydoon Abbasi Da-
vani, fostul ºef al Organizaþiei ira-
niene pentru energie atomicã
(OIEA), confirmând cifrele prezen-
tate în luna mai de Agenþia Interna-
þionalã pentru Energie Atomicã
(AIEA), informeazã AFP ºi AP.

Agenþia Centralã de Informaþii (CIA) din Sta-
tele Unite a recunoscut, în premierã, existenþa
poligonului militar secret Zona 51, într-un do-
cument declasificat despre programul avioane-
lor de spionaj U-2, relateazã BBC News online.
Documentele, declasificate la cererea Univer-
sitãþii George Washington, descriu achiziþiona-
rea, în 1955, a terenului din statul Nevada des-
tinat testãrii avioanelor de spionaj. Contractul
de concesionare a terenului a fost semnat per-
sonal de preºedintele SUA din acea perioadã,
Dwight Eisenhower. Terenul deºertic a fost ales

Cel puþin 25 de persoane au fost
ucise în inundaþiile produse în ul-
timele zile în nord-estul Chinei, în
timp ce alte regiuni se confruntã
cu un val de cãldurã fãrã prece-
dent, relateazã presa oficialã chi-
nezã. Provocate de ploile puterni-
ce, inundaþiile au afectat provin-
ciile Heilongjiang, Liaoning ºi Ji-
lin, aproximativ 140.000 de per-
soane fiind evacuate. Daunele pro-
vocate de inundaþii sunt estimate
la 7,1 miliarde de yuani (1,2 mili-
arde de dolari). Alte regiuni ale
Chinei se confruntã cu un val de

CIA recunoaºte, în premierã, existenþa
controversatului poligon secret Zona 51

pentru cã este situat în apropiere de un com-
plex de teste nucleare. „Programul avionului U-
2 era strict secret”, explicã jurnalistul Chris
Pocock, de la BBC. Avioanele de tip U-2, desti-
nate spionãrii URSS în timpul Rãzboiului Rece,
sunt folosite în continuare de Forþele Aeriene
americane. Documentele declasificate precizea-
zã cã „testarea avioanelor U-2, în anii 1950, la
altitudini mult mai mari decât cele la care zbu-
rau aeronavele comerciale, a declanºat nume-
roase sesizãri referitoare la obiecte zburãtoare
neidentificate (OZN)”. „La acea vreme, nimeni

nu credea cã un avion cu echipaj uman putea
zbura la altitudini de peste 20.000 de metri”,
noteazã experþii Gregory Pedlow ºi Donald Wel-
zenbach.

cãldurã fãrã prece-
dent. În oraºul Zhen-
gzhou, situat în centrul
þãrii, temperaturile au
depãºit frecvent 45 de
grade Celsius sãptã-
mâna aceasta.

ªi în Rusia, peste
17.000 de persoane au
fost evacuate din cau-
za inundaþiilor provo-
cate de ploile torenþia-
le de la sfârºitul lunii

iulie ºi revãrsarea fluviului Amur,
cel mai mare din Siberia, o cifrã
ce ar putea ajunge la 100.000, a
declarat ministrul Dezvoltãrii Re-
gionale, Viktor Iºaev, transmite
AFP. Starea de catastrofã naturalã
a fost declaratã în special în re-
giunile Amur ºi Habarovsk, cele
mai afectate de inundaþiile care
dureazã de o lunã ºi în urma cãro-
ra preºedintele Vladimir Putin a
cerut forþelor armate sã participe
la operaþiunile de salvare. Începând
de astãzi, a declarat la rândul sãu
ministrul Situaþiilor de Urgenþã,

Vladimir Putºkov, citat de agenþia
Interfax, „121 de localitãþi sunt
inundate, peste 5.300 de case cu
mai mult de 32.500 de persoane”
sunt afectate ºi aproape jumãtate
dintre acestea au fost evacuate
pânã în prezent. În timpul unei vi-
deoconferinþe cu liderii regiunilor
afectate, Putin a declarat, potrivit
agenþiilor de presã ruse, cã „cel mai
important lucru este sã nu fie vic-
time”. „Teritorii semnificative sunt
inundate, liniile telefonice ºi elec-
trice, drumurile ºi podurile au fost

distruse în zeci de localitãþi, pagu-
bele sunt enorme”, a adãugat pre-
ºedintele, cerând responsabililor
acestor regiuni sã îl informeze zil-
nic cu privire la evoluþia operaþiu-
nilor. Primul ministru Dmitri Med-
vedev a precizat, la rândul sãu, cã
3,2 miliarde de ruble (73 milioane
de euro) au fost deblocate de gu-
vern pentru regiunile sinistrate,
potrivit Interfax. Centre tempora-
re de adãpost au fost deschise mai
ales în ºcoli pentru locuitorii eva-
cuaþi.
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Anunþul tãu!
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. Tele-
fon: 0351/420.169: 0722/597.090.
ªcoala Popularã de Arte ºi Mese-
rii Cornetti Craiova, cu sediul în
strada Jieþului nr. 19 (fostul Comi-
sariat), primeºte înscrieri pentru
anul ºcolar 2013-2014 în perioada
20 august – 5 septembrie 2013, la
urmãtoarele discipline: canto cla-
sic, muzicã uºoarã, muzicã popu-
larã, pian, vioarã, chitarã, orgã,
acordeon, instrumente de suflat
(saxofon), balet actorie, artã cine-
matograficã, picturã, graficã. Re-
laþii la telefon: 0251/413.371; 0754/
087.986, între orele 9.00-15.00 sau
pe www.scoalacornetticraiova.ro.

MEDITAÞII
Pregãtesc contabi-
litate – studenþi,
ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
Bonã, cu simþ de
rãspundere 53 ani,
îngrijesc copil exter-
nã sau supraveghez
teme (I-IV) Telefon:
0766/695.652.
Executãm acoperi-
ºuri, subzidiri, gar-
duri, pavaje, hidroi-
zolaþii, termoizolaþii,
zidãrii, finisaje. Tele-
fon: 0744/869.870.
Filmez ºi fotogra-
fiez la preþuri avan-
tajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/
359.513.

Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri di-
verse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon:
0761/906.706.
Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la
domiciliul clientu-
lui. Telefon: 0740/
895.691.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând 2 camere ul-
tracentral, de lux,
renovat complet,
60.000 Euro, ne-
gociabil. Telefon:
0762/109.595.

Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament 2
camere, Valea Ro-
ºie, etaj 4. Telefon:
0734/952.717;
0351/175.746.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, Calea
Bucureºti, zona
Institut. Telefon:
0770/334.956.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Calea Bu-
cureºti. Telefon:
0784/122.199.
3 semidecoman-
date, îmbunãtã-
þit, Institut, bl. 4.
Telefon: 0722/
654.623, dupã
ora 18.00.
Vând apartament 3
camere decoman-
date,superb, preþ
negociabil, zona
Ciupercã. Telefon:
0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere,
îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa
Poligrafie). 48.500
Euro negociabil.
Telefon: 0721/
218.871.

CASE
Vând gospodãrie
formatã din 2 case,
anexe ºi 38 ari cur-
te în sat Þugureºti,
comuna Valea
Stanciului. Telefon:
0251/352.239.
0721/502.003.

Particular vând
casã regalã super-
bã în comuna
Dioºti, 3 camere
dependinþe, bucã-
tãrie, beci, maga-
zie grajd, pãtul,
curte 3400 mp,
apã curentã, la
stradã, la 100 m de
DN 65 - Craiova-
Caracal. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã Amara-
dia. Telefon: 0770/
871.554.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ie-
ºire la ºoseaua
Craiova – Bechet.
Telefon: 0734/
159.594.
Vãnd casã cu  de-
pendinþe, livadã,
vie, în Fratoºtiþa
Filiaºi. Telefon:
0720/ 929.024.

Vând casã Malu
Mare, la stradã.
Telefon: 0727/
159.492.
Casã Craiova 5
camere, 2 bãi, bu-
cãtãrie, încãlzire
centralã, anvelo-
patã termic, even-
tual schimb 2
apartamente, 2 ca-
mere sau variante.
Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren in-
travilan în satul
Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
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, co-
muna Predeºti
ideal pentru casã,
zonã pitoreascã.
Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren, zona
Metro - Citroen,
zonã bunã pentru
Showroom, depo-
zite, 1000 mp, de-
chidere 17 mp, preþ
interesant. Telefon:
0762/109.595.
Vând 345 mp
zona Daewoo în-
tre case, variante.
Telefon: 0761/
665.763.
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Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188

Vând teren intravi-
lan ºi extravilan.
Telefon: 0766/
582.831.
Vând teren in-
travilan Iºalni-
þa + motosapã
Telefon: 0766/
820.993.
Vând teren Preaj-
ba 900 mp. Tele-
fon: 0723/253.544.
Vând teren 1300
mp Malu Mare,
ªcoala genera-
lã, cadastru,
poziþie excelen-
tã 15 euro mp.
Telefon: 0725/
505.440.
Vând 2600 m.p.
pe ºoseaua ªim-
nicu de Sus, la
600 metri de la-
cul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil.
Telefon: 0351/
170.504.

Vând loc de
casã, ªimnicu
de Jos, str. Grã-
dinari, nr. 34.
Preþ negociabil,
600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent te-
ren intravilan în
Iºalniþa, 2500
mp, cu posibili-
tate de construi-
re lângã reþea
gaze, cu dublã
ieºire, dechidere
34 m, paralel cu
drumul euro-
pean. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, sa-
tul Predeºti la 16
km de Craiova.
Telefon: 0251/
454.016.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

Vând 4300mp te-
ren intravilan la 10
km de Craiova –
cedez 4500mp
pentru renovarea
unei case + ane-
xe. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcela-
bil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/
347.028.
VÂND TEREN
ZONA PASARE-
LA PIELEªTI DE
70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.

Vând teren cen-
tral 330 mp des-
chidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Te-
renurile fiind la
stradã betonatã
având toate faci-
litãþile preþ conve-
nabil. Telefon.
0746/467.922;
0744/220.492.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Audi A6, fabri-
caþie 2006, full-op-
tions, bleu-marin,
piele, xenon, motor
de 2000 cm3. Tele-
fon. 0762/109.595.
Vând Peugeot
307 diesel anul
2004 înmatricu-
lat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0763/465.657.
Vând Cielo – 2007
– 1850 euro. Tele-
fon: 0767/153.551.

Vând Volvo
Break, fabricaþie
1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ
1500 euro, nego-
ciabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3,
albastru, 2007,
23500 km, 5 uºi,
1400 cm3, air-
bags, ABS, ca
nouã + cauciucuri
iarnã. Telefon:
0746/152.196.
De vânzare Tur-
bo Diesel, 90
C.P., fabricaþie
1996, aer condiþi-
onat, preþ: 650
euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înma-
triculat. Telefon:
0745/043.152.
Vând Opel Tigra
1400 cc, fabricaþie
1993, înmatriculat
1800 E, negocia-
bil. Telefon: 0740/
316.002.

Vând camion Ive-
co, turbo diesel,
an fabricaþie 2008,
39.000 km, neru-
lat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate
6,5 tone, preþ ne-
gociabil sau alte
variante. Telefon:
0748/995.594.
Vând KIA SPOR-
TAGE, an fabrica-
þie 2005, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0723/221.837.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior han-
dicapat nou. Tele-
fon: 0723/726.218.
Vând cãrãmidã
de sobe teracotã.
Telefon: 0758/
467.336.
Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. op-
ticã. Telefon: 0730/
542.885.
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ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând groapã bolti-
tã Sineasca. Tele-
fon: 0770/871.554.
Vând pick-up de
producþie ruseas-
cã, fabricaþie 1987
cu 60 discuri Elect-
record. Telefon:
0765/789.181.
Vând cântar elec-
tronic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Ac-
tiva Magic, 250 lei
negociabil.Telefon:
0766/355.375.
Vând car bãtrâ-
nesc cu jug, auten-
tic, pretabil terase,
grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând set motor
tip BORGO pen-
tru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi
la telefon: 0748/
057.590.
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 aparat de
ozonat apa, elimi-
nã pesticidele din
legume ºi fructe,
precum ºi hormonii
ºi antibioticele din
carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând 6 giurgiuvele
cu geam. Preþ ne-
gociabil. 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 ba-
lotat, sticle plastic,
cutii de bere, puti-
nã 50 vedre nouã
salcâm, 2 uºi cu toc
pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cu-
sut Singer, mini
aragaz cu 2 butelii
(de voiaj). Telefon:
0770/334.168.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon:
0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând convenabil
sau schimb cu ca-
lorifer fontã folosit,
un calorifer tablã
120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0251/ 534.303.
Vând cauciucuri
155/13 cu janþã noi,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/
850W nou, canis-
trã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon:
0251/427.583.
Vând cuptor cu mi-
crounde cu geam
spart 80 lei,  maºi-
nã de spãlat rufe,
pompã defectã 200
lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând loc de veci 2
persoane, cruce de
marmurã. Telefon:
0251/546.666.

Vând bar cu tera-
sã ºi dependinþe,
zona Tribunalul
Judeþean, str. Ian-
cu Jianu. Telefon:
0746/660.001.
Vând prelatã autotu-
rism, material gros,
puþin folositã. Tele-
fon: 0762/672.086,
0351/467.841.
Vând frigider 320
litri, combinã muzi-
calã stereo, piei de
bovinã tratate, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
flex mare, aparat
sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie ara-
gaz, masã televi-
zor, covor, aragaz
voiaj cu butelie,
maºinã de cusut,
plãci muzicã popu-
larã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – in-
dex, aragaz + bute-
lie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante,
covoare. Telefon:
0752/142.493.

Vând cal semi-
greu. Telefon:
0741/975.279.
Vând mobilã dor-
mitor, sufragerie,
bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã
de cusut, lustrã,
canapea, covor.
Telefon: 0720/
929.024.
Vând chiuvetã bu-
cãtãrie din fontã 20
lei, jaluzele diferite
mãrimi, lustre 2 ºi 3
braþe - 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând/închiriez
construcþie cu
spaþii separate 500
mp cu teren intra-
vilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard
beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând familii albi-
ne. Telefon: 0741/
034.955.
Vând adãpãtoare
ºi hrãnitoare mari
din plastic ºi tablã
groasã pentru pui,
curcani ºi animale
mici. Telefon: 0721/
152.832.
Vând cazan þuicã
din aramã, capaci-
tate mare ºi centri-
fugã miere. Tele-
fon: 0728/381.894.
2 morminte Cimiti-
rul Ungureni. Tele-
fon: 0351/437.906.

Albine – Familii pu-
ternice, cu 5-6
rame cu puiet –
Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând 4 locuri de
veci, douã pe o par-
te suprapuse ºi douã
pe o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã co-
pii 2-4 ani (50 Ron),
televizor bucãtãrie,
2 radio casetofoa-
ne (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/
977.036.
Vând araci roºii, fa-
sole, vie 0,30-1-2
lei/buc. Telefon:
0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii pu-
ternice – cu 4-5
rame cu puiet. Po-
dari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând puieþi de vi-
ºin altoiþi, fructe
mari puieþi de
pruni, 2 lei buca-
ta. Telefon: 0251/
428.437.
SENZAÞIONAL.
Filiaºi - se vinde re-
staurantul DIVER-
TIS. Telefon: 0743/
055.225; 0760/
653.355.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. Telefon: 0761/
366.090.
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Vând bicicletã
Franþa, cu cadru
genþi ionox, cauciu-
curi noi, Cehia
schimbãtor în tor-
pedou pantã. Tele-
fon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare,
bicicletã, telefon, fe-
liator, costum Giu-
do copii, cearceaf
medicinal. Telefon:
0785/634.748;
0351/461.140.
Vând mobilã, cal-
culator, combinã
frigorificã, loc de
veci (Craiova
Nord), robot de
bucãtãrie, diver-
se. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE
MARMURÃ. TE-
LEFON: 0731/
989.215; 0251/
425.651.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.

Vând centralã
electricã. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã co-
pil, covor persan.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând avantajos
centralã termicã
pe gaze, marca
Anca – Pocket –
Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/
680.138.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufrage-
rie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon:
0757/322.534.
Vând convector
pentru cãldurã in-
stant apã caldã,
ºemineu pe lem-
ne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje gea-
muri, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0761/270.365.
Vând ieftin cen-
tralã termicã pe
gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24
F, Italia. Telefon:
0722/680.138.

Vând cruce mar-
murã 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 – fer-
moar –  nasturi - ti-
neret, excepþional.
Telefon: 0725/
533.042.
CUMPÃRÃRI

AUTO
Cumpãr auto Tico
de la  unic proprie-
tar. Telefon: 0351/
460.075 sau 0728/
058.802.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Teren 521 mp intra-
vilan în Gherceºti.
Telefon: 0771/
498.497.
Închiriez teren pen-
tru amplasare
chioºcuri sau ma-
gazine pe perioadã
nedeterminatã,
zonã cu vad. Tele-
fon: 0761/665.763.
Magazin, birou,
depozit, str.
Dezrobirii, nr.
59. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez aparta-
ment cu 2 came-
re decomandat,
zona George
Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.

Închiriez spaþiu
comercial 148
mp la demisol
pretabil bar, dis-
cotecã, casino,
birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/
784.998.
P+E pretabil
pentru firme,
creºe, grãdiniþã
copii. Telefon:
0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închi-
riere aparta-
ment 3 camere
modificat în 4
camere, blocu-
rile K, strada
Pãltiniº, parter,
acces bilateral,
pretabil firmã.
Telefon: 0744/
541.452.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

CERERI
Doresc aparta-
ment mobilat 2 sau
3 camere. Telefon:
0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 ca-
mere, zona 1 Mai.
Telefon: 0765/
058.600.

DIVERSE
Pensionar singur
caut familie pentru
întreþinere la þarã.
Telefon: 0762/
603.748.
Singura argintã-
rie din Craiova,
situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica)
unde gãsiþi biju-
terii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi man-
opera / obiect.
Telefon: 0351/
423.493.

Caut donator ri-
nichi, grupa A II.
Telefon: 0766/
518.173.
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil
sau bãtrân. Tele-
fon. 0764/568.897.
0751/ 911.417.
COMEMORÃRI

Fiul, nora ºi copiii,
Florea Constan-
tin, Emilia, Denisa
ºi Cristina, come-
moreazã azi 2 ani
de când a trecut în
eternitate draga ºi
iubita noastrã
mamã ºi bunicã,
SUZANA FLO-
REA, lãsând în
urmã lacrimi ºi
durere. Dumne-
zeu sã o odih-
neascã în liniºte ºi
pace. În veci nu te
vom uita. Vei fi
mereu în sufletul
nostru.
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BUNDESLIGA – ETAPA A II-A
Stuttgart – Leverkusen 0-1
(Schwaab 42 aut.; Alexandru Maxim a fost rezervã la gazde)
Wolfsburg – Schalke 4-0
(Knoche 54, Vieirinha 61, Naldo 67, Kutschke 90+1)
Werder – Augsburg 1-0
(Ekici 22)
Freiburg – Mainz 1-2
(Freis 71 / Zimling 64, N. Muller 68)
Hamburg – Hoffenheim 1-5
(Van der Vaart 44 pen. / Firmino 5, 77, Volland 50, Modeste 67, 74)
Frankfurt – Bayern 0-1
(Mandzukici 13)
M’gladbach – Hannover 3-0
(Kruse 20, Kramer 53, Daems 66 pen.)
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Nurnberg – Hertha, Dortmund – Braunschweig.
1. Leverkusen 6 10. Hannover 3
2. Bayern 6 11. Nurnberg* 1
3. Mainz 6 12. Hamburg 1
4. Werder 6 13. Schalke 1
5. Hoffenheim 4 14. Braunsch.* 0
6. Hertha* 3 15. Stuttgart 0
7. Dortmund* 3 16. Freiburg 0
8. Wolfsburg 3 17. Augsburg 0
9. M’gladbach 3 18. Frankfurt 0
* - un meci mai puþin.

LIGUE 1 – ETAPA A II-A
Sochaux – Lyon 1-3
(Boudebouz 4 pen. / Benzia 35, Lacazette 44, Gourcuff 49)
Marseille – Evian TG 2-0
(Gignac 16, Payet 67)
Bastia – Valenciennes 2-0
(Bruno 76, Ba 79; Aurelian Chiþu a fost rezervã la oaspeþi)
Nice – Rennes 2-1
(Cvitanich 21, Pied 51 / Oliveira 45+3)
Reims – Lille 2-1
(Albaek 7, Glombard 67 / Basa 89)
St’Etienne – Guingamp 1-0
(Lemoine 52; La învingãtori, Bãnel Nicoliþã a fost introdus pe teren în

mintul 86)
Toulouse – Bordeaux 1-1
(Ben Basat 45 / Diabate 43; Accidentat, Mihai Roman a lipsit din lotul

gazdelor)
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Monaco – Montpellier, Lorient – Nantes, Paris

SG – Ajaccio.
1. Lyon 6 11. Nice 3
2. Marseille 6 12. Montpell.* 1
3. St’Etienne 6 13. Paris SG* 1
4. Monaco* 3 14. Sochaux 1
5. Nantes* 3 15. Bordeaux 1
6. Valenciennes 3 16. Evian TG 1
7. Reims 3 17. Toulouse 1
8. Rennes 3 18. Ajaccio* 0
9. Bastia 3 19. Lorient* 0
10. Lille 3 20. Guingamp 0
* - un meci mai puþin.

PREMIER LEAGUE – ETAPA I
Liverpool – Stoke 1-0
(Sturridge 37)
Arsenal – Aston V. 1-3
(Giroud 6 / Benteke 22, 61 pen., Luna 85)
Norwich – Everton 2-2
(Whittaker 51, Van Wolfswinkel 71 / Barkley 61, Coleman 65)
Sunderland – Fulham 0-1
(Kasami 53)
West B. – Southampton 0-1
(Lambert 90 pen.; Gabriel Tamaº nu a fãcut parte din lotul gazdelor)
West Ham – Cardiff 2-0
(J. Cole 13, Nolan 76; Rãzvan Raþ a fost rezervã la învingãtori)
Swansea – Man. United 1-4
(Bony 82 / Van Persie 34, 72, Welbeck 36, 90+2)
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Crystal P. – Tottenham, Chelsea – Hull.
Astãzi: Man. City – Newcastle.

PRIMERA DIVISION – ETAPA I
Sociedad – Getafe 2-0
(Vela 42, Seferovici 70)
Valladolid – Bilbao 1-2
(Ebert 31 / Susaeta 28, Muniain 50)
Valencia – Malaga 1-0
(R. Costa 65)
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Barcelona – Levante, Real M. – Betis, Osasu-

na – Granada, Sevilla – Atl. Madrid.
Astãzi: Rayo – Elche, Celta – Espanyol, Almeria – Villarreal.

CUPA ITALIEI – RUNDA A III-A
Livorno (I) – Siena (II) 0-1, Spezia (II) – Genoa (I) 2-2, 3-2 lov. dep., Trapani

(II) – Padova (II) 1-0,  Torino (I) – Pescara (II) 1-2,  Reggina (II) – Crotone (II)
1-0, Palermo (II) – Verona (I) 0-1, Avellino (II) – Cesena (II) 1-0, Chievo (I) –
Empoli (II) 2-0, Bologna (I) – Brescia (II) 1-0, Sampdoria (I) – Benevento (III)
2-0, Cagliari (I) – Frosinone (III) 1-2 prel., Parma (I) – Lecce (III) 4-0, Juve
Stabia (II) – Varese (II) 1-1, 3-4 lov. dep., Novara (II) – Sassuolo (I) 1-3 prel.

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Inter Milano (I) – Cittadella (II), Atalanta (I) –
Bari (II).

Digi Sport 1

19:00, 21:30 – FOTBAL – Liga I: „U” Cluj – Con-
cordia Chiajna, FC Vaslui – Sãgeata Nãvodari.

Digi Sport 2

21:00 – FOTBAL – Campionatul Spaniei: Rayo Val-
lecano – Elche.

Dolce Sport 1

21:30 – FOTBAL – Campionatul Greciei: Kallonis
– Olympiakos Pireu.

A ºaptea ediþie a “Cupei Cra-
iovei” la handbal feminin a de-
butat sâmbãtã dimineaþa în Sala
Polivalentã cu meciul dintre
CSM Bucureºti ºi HCM Rm.
Vâlcea, formaþia lui Vasile Mãr-
gulescu impunându-se cu 35-29
(17-18). Craiovencele pregãtite
de Carmen Amariei au avut un
adversar incomod în primul
meci, Cetate Deva, de care au
trecut la limitã, 30-29. Numai cã
în sesiunea de searã, SCM a pier-
dut cu CSM Bucureºti cu acelaºi
scor cu care se impusese de di-
mineaþã, în timp ce Deva a câº-
tigat clar jocul cu noua echipã
din Vâlcea, scor 33-28. Marca-
toarele Craiovei în meciul cu
CSM Bucureºti au fost: Ianaºi
5, Dincã 5, A. Amariei 4, Apipie
4, Florica 4, Pãtuleanu 3, Andrei
2, Goran 1, Cioaric 1. Câºtigã-
toarea turneului din Bãnie avea
sã se decidã ieri, în urma ulti-
melor douã jocuri, diferenþierea
fãcându-se la limitã. Deva s-a
impus în meciul cu CSM Bucu-
reºti, scor 33-32 ºi a dat posibi-
litatea Craiovei sã câºtige ºi
aceastã ediþie a „Cupei Craio-

Dupã ce a cedat pe teren propriu în
faþa echipei lui Adrian Mititelu, 1-5,
într-un amical disputat miercurea
trecutã, CS Podari a pierdut partida de
verificare disputatã în week-end-ul
trecut la Piteºti cu formaþia din Liga a
III-a SCM Piteºti, scor 4-2. Pentru
olteni au punctat Orban ºi Afrem.
Antrenorul Marian Zaharia a început cu:
Pârvu – Orban, Geacã, Ignat, Epure –
Mirescu, Crângoiu, Preda, Stoichiþoiu –
Popovici, Afrem, iar dupã pauzã a fost
rulat tot lotul. Peste douã sãptãmâni, CS
Podari va debuta în Liga a III-a, pe
teren propriu, contra formaþiei CS
Baloteºti.

SCM a câºtigatSCM a câºtigatSCM a câºtigatSCM a câºtigatSCM a câºtigat
“Cupa Craiovei“Cupa Craiovei“Cupa Craiovei“Cupa Craiovei“Cupa Craiovei
Handbalistele lui Carmen Amariei au învins Cetate Deva

ºi HCM Vâlcea, pierzând cu CSM Bucureºti

vei”. Fetele lui Carmen Amariei
au depãºit HCM Vâlcea cu 33-
26 ºi datoritã golaverajului mai

bun a terminat pe primul loc,
întrucât nu s-a apelat la un cla-
sament în 3, precum la fotbal.

Podariul a pierdut amicalul
cu SCM Piteºti

Eurosport
15:00, 17:00 – HOCHEI PE IARBÃ – Campionatul

European de la Antwerp (Belgia), faza grupelor: Spa-
nia – Germania, Irlanda – Polonia / 23:00 – CICLISM
– Challenge-ul Pro (SUA).

Eurosport 2
19:00 – HOCHEI PE IARBÃ – CE de la Antwerp,

faza grupelor: Belgia – Cehia / 21:15 – FOTBAL –
Liga secundã germanã: Union Berlin – Fortuna Dus-
seldorf / 23:15, 0:00 – FOTBAL – Turneu amical
Under 19 (Spania): semifinale.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII DIRECTE

Clasamentul „Cupei Craiovei”

1. SCM Craiova 3 2 0 1 92-85 4p
2. CSM Bucureºti 3 2 0 1 97-91 4p
3. Cetate Deva 3 2 0 1 95-90 4p
4. HCM Vâlcea 3 0 0 3 83-101 0p
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sport

Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Astra 4 4 0 0 15-4 12
Botoşani 5 3 2 0 6-3 11
ACS Poli 5 3 1 1 8-5 10
Steaua 3 3 0 0 7-2 9
Petrolul 5 2 3 0 5-3 9
Oţelul 5 3 0 2 6-5 9
Ceahlăul 5 2 2 1 7-4 8
Pandurii 5 2 1 2 7-7 7
Săgeata 4 1 2 1 4-4 5
Dinamo 5 1 2 2 4-5 5
CFR Cluj 5 1 2 2 4-10 5
FC Vaslui 3 1 1 1 5-3 4
Chiajna 1 1 0 0 1-0 3
Braşov 5 0 2 3 3-7 2
Mediaş 4 0 1 3 3-6 1
„U” Cluj 4 0 1 3 3-7 1
Viitorul 3 0 1 2 1-6 1
Corona 5 0 1 4 3-11 1

6

5

4

LIGA I

Etapa a V-a
ACS Poli – FC Botoşani 0-1
Au marcat: Tincu 17.
Oţelul – FC Braşov 1-0
A marcat: Marquinhos 82.
Corona Braşov – Dinamo 1-1
Au marcat: V. Munteanu 40 / Elton 7.
Pandurii – Astra Giurgiu 1-3
Au marcat: Eric 5 / Ivanovski 42, 63, Junior Morais 86.
Petrolul – Ceahlăul 1-1
Au marcat: Hamza 6 / Golubovici 72.
Steaua – CFR Cluj 3-0
Au marcat: Piovaccari 12, Ad. Popa 34, Tănase 60.

Meciul Viitorul – Gaz Metan s-a jucat aseară.

Astăzi
„U” Cluj – Concordia – ora 19 (Digisport 1)
FC Vaslui – Săgeata – ora 21.30 (Digisport 1)

Kristina Kucova din Slo-
vacia (23 de ani, numărul
221 WTAs) a câştigat ediţia
a patra a „Popeci Trophy”,
turneul feminin de tenis cu
premii de 50.000 de dolari,
disputat pe parcursul săptă-
mânii trecute pe terenurile
bazei „Play” de pe strada
Henry Ford. Cap de serie
numărul 5 la Craiova, Kuco-
va a învins-o în finala dis-
putată ieri pe italianca Alberta
Brianti (228 WTA, 33 de
ani) , sc or 7-5, 3-6,  6-4,
după fix 3 ore de joc. Sâmbătă, în semifinalele tur-
neului, Alberta Brianti a reuşit să revină de la 0-1 la
seturi în meciul cu favorita secundă, austriaca Patri-

CS Universitatea
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Cele două meciuri amicale disputate de CS Univer-
sitatea Craiova în cantonamentul de la Prahova s-au
terminat la egalitate. După un 1-1 la Câmpina cu for-
maţia locală, FCM, a urmat sâmbătă dimineaţa o re-
miză albă contra unei echipe din Liga a II-a, Unirea
Slobozia, într-un amical disputat la Brazi. Erik Lincar
a folosit urmatoarea formulă: Brac – Cârjă, Ljubinko-
vic, Scarlat, Velcovici - C. Bardu, A. Ionescu, Draga-
lina, Precup, Ganea - Voinea. În repriza a doua au mai
jucat: Irimia - Pătraşcu, Stancu, Opriţa, Pârvu, Dra-
gicevic, Sin, Dragu, Vişan, Gado. De partea cealaltă,
Adrian Mihalcea a mizat pe: Dobre – Tudorache, Soa-
re, Panait, Toma - Roşu, Macare, Mihai, Dedu - Jia-
nu, V. Gheorghe. Pe parcursul reprizei secunde au
mai evoluat: Baruch - Ivaşcă, Lazăr, Ibrian, Florea,
Popescu, D. Gheorghe, Antoniev. La finalul partidei
de la Brazi, care a coincis cu încheierea celui de-al
treilea cantonament al verii, Gabriel Velcovici a delca-
rat: „Mă bucur că am trecut cu bine peste cele trei
stagii de pregătire. A fost o perioadă grea, dar necesa-

Foşti jucători emblematici ai Ştiinţei, Stângă, Papură
şi Cristescu vor fi numiţi în staff-ul clubului din Bănie

ră având în vedere că suntem o echipă nouă, nu ne
cunoşteam între noi. Relaţiile de joc au început să se
închege şi, sunt convins, de la meci la meci vom ară-
ta din ce în ce mai bine. Revenim în Craiova după o
perioadă atât de lungă în care am stat în cantonamen-
te, cu siguranţă vom arăta o formă mai bună în ami-
calul cu CS Mioveni. Publicul craiovean este dornic
de fotbal şi vrea ca noi să revenim în Bănie cu victo-
rii”. De săptămâna aceasta, alb-albaştrii se vor pregăti
în Bănie, primul antrenament fiind programat mâine
după-amiază, pentru ca vineri să se dispute pe „Ion
Oblemenco” amicalul cu CS Mioveni. Astăzi, la prânz,
este programată o conferinţă de presă, în care vor fi
prezentaţi trei foşti jucători ai Ştiinţei care au fost deja
instalaţi în staff-ul clubului. Astfel, Ovidiu Stângă va
fi şeful scouterilor, ocupându-se de toate probleme
legate de centrul de copii şi juniori, Silvian Cristescu
urmează a îndeplini o funcţie de conducere, iar Cor-
nel Papură va fi antrenorul echipei secunde a clubu-
lui, care va evolua în Liga a IV-a.

Echipa lui Adrian Mititelu a în-
vins  pentru a doua oară în vara
aceas ta pe FC Balş, formaţie pro-
movată în vara aceas ta în Liga a
III-a. După un 3-1 la Calafat, sâm-
bătă, echipa care va evolua la Se-
verin s-a impus cu sc orul de 2-0,
golurile fiind reuş ite de principalii
marcatori din ultima perioadă, Sto-
ianof şi Mârzeanu. Nici un eşec
nu a suferit echipa lui Mititelu în

Echipa lui Mititelu, de neoprit în amicale
vara aceasta în partidele de pre-
gătire. Nicolo Napoli a contat pe:
Hotoboc  -  Mitic , Acka,  Cosic,
Buşu - Gheorghe Vasile, Dinu,
Goge, Săceanu - Stoianof, Căle,
iar apoi au intrat: Preda - Avram,
Stănia,  Mârzeanu, Cruceru, Ja-
ckie Nicolae,  Bălaşa,  Frăsineanu,
Bălan, Rioşanu, G. Mititelu. Mij-
locaşul Vasile Gheorghe (28 de
ani)  s-a aflat la debut,  el colabo-

rând c u Nicolo Napoli la Astra, iar
ultima dată a evoluat pentru „U”
Cluj. Napoli a renunţat la jucători
Jaks ic, Ahoua, Corrace şi Mag-
gioni. La FC Balş , Victor Naic u i-
a utilizat pe: Barbu -  Sârbu,
Gheorghiţă,  Preda,  Neacşu -
Trăistaru,  Relea,  Floric ă, Badea -
Niculescu, Turcin. Au mai evo-
luat: Sandu,  Niţă, Ghiţă, Necşu-
lescu, Dinu.

Kristina Kucova a câştigat „Popeci Trophy 2013”
cia Mayr, în timp ce Kuco-
va a trecut de revelaţia
competiţiei din Bănie, tână-
ra croată Ana Konjuh. Ku-
cova a condus în primele
două seturi cu 5-1,  însă
Konjuh a revenit de fiecare
dată împingând seturile în
tie-break, primul cedat, al
doilea adjudecat în aplauzele
spectatorilor, care au sus-
ţinut-o frentic pe alocuri.
Ultimul set a fost fără isto-
ric, slovaca impunându-se
fără a pierde vreun ghem.

În proba de dublu s-a impus perechea Kawa-Balducci,
care a trecut în finală, după 10-8 în setul decisiv de
Diana Buzean şi Irina Shakovets.


