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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 0736.202.112

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când îndrăgostiţii ajung să spu-
nă “Da”,  mă întreb, Popescule,
dragostea lor a avut un sfârşit fe-
ricit sau este sfârşitul fericirii?
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Ancheta
pag. 4 şi 5

În absenţa „specialistului numărul unu” în materie funcia-
ră, Eugen Marinescu, directorul Direcţiei de Verificare a Lega-
lităţii Actelor, Informare şi Relaţii Publice din Prefectura Dolj,
aflat în vacanţă pentru a se remonta după atâta trudă, subpre-
fectul Ionel Ciobotea a remis recent un răspuns la Memoriul
nr.34/17.189/2013 adresat Parlamentului României – Camera
Deputaţilor – de SCDA Şimnic, Şi, în context, fără vreo inhiba-
re, Ionel Ciobotea a reluat întreaga „operă” de destructurare
a SCDA Şimnic derulată în cursul anului 2008, dar continuată
şi în 2010, de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată, din care a făcut parte. Adică pe mandatul
de prefect al lui Silviu Dumitru, nebănuit în vreo ipostază de o
minimă cunoaştere a legislaţiei funciare în vigoare la acea dată,
cât şi pe mandatul lui Eugen Georgescu, în aceeaşi situaţie.

Ziua Cornului,
sărbătoare
cu tradiţie
la Drăgoteşti
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$1 EURO ...........................4,4303 ............. 44303
1 lirã sterlinã..........................5,1774.......................51774

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni, 26 august - max: 33°C - min: 20°C

METEO

parþial
înnorat1 dolar SUA.......................3,3140........33140

1 g AUR (preþ în lei).......146,5091.....1465091
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VALUTA

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

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

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

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

Cod fiscal: RO 17758027
Email: redactia@cvlpress.ro

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

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Alina Drãghici
Eveniment: Carmen Zuican

Economie / Politicã: Marga Bulugean
Culturã: Magda Bratu

Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

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

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

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

Biroul Politic Naþional (BPN) al PNL a decis sã
transmitã premierului Victor Ponta douã nominalizãri
pentru Ministerul Transporturilor - deputatul Nini
Sãpunaru ºi europarlamentarul Ramona Mãnescu, a
declarat ieri liderul liberalilor, Crin Antonescu, într-o
conferinþã de presã susþinutã la finalul reuniunii. „Am
fãcut BPN o propunere cuprinzând douã nume (n.r. –
potrivit Statutului PNL, preºedintele este cel care pro-
pune candidaþii pentru ministere), domnul Nini Sã-
punaru - este o propunere pe care am menþinut-o, (...)
asta a fost ºi pãrerea colegilor mei, atâta vreme cât
unui om politic nu i se poate reproºa ceva politic ºi
moral. Am pãstrat propunerea bazatã pe experienþa
politicã a acestui om, pe experienþa sa la nivelul admi-
nistraþiei centrale. (...) Un om care poate fi acceptat
de premier, de preºedintele Traian Bãsescu, dar care
este susþinut de PNL, care nu se lasã intimidat de
ameninþãri de tip aproape mafiot. Am adãugat încã o
variantã, având în vedere complexitatea acestui mi-
nister, cea a doamnei europarlamentar Ramona Mã-
nescu, aflatã la al doilea mandat de europarlamentar.
(...) Un om cu experienþã internaþionalã, un om de
anvergurã. Partidul a votat în unanimitate, prin con-
sens, aceste douã variante, pe care i le voi înainta

Ponta efectueazã astãzi
ºi mâine o vizitã
în Republica Moldova

Premierul Victor Ponta se aflã
astãzi ºi mâine în Republica
Moldova, vizita fiind prilejuitã de
inaugurarea lucrãrilor la
gazoductul Iaºi - Ungheni. Din
delegaþia care îl va însoþi pe
premier la Chiºinãu mai fac parte
vice-premierul Daniel Chiþoiu,
Mircea Duºa (ministrul Apãrãrii
Naþionale), Robert Cazanciuc
(ministrul Justiþiei), Remus
Pricopie (ministrul Educaþiei
Naþionale) ºi Constantin Niþã
(ministrul delegat pentru Ener-
gie. Potrivit Biroului de presã al
Guvernului, Victor Ponta va avea,
în cadrul acestei vizite, discuþii
bilaterale cu omologul sãu, Iurie
Leancã, alãturi de care va
participa ºi la inaugurarea
lucrãrilor la gazoductul Iaºi -
Ungheni. Lansarea lucrãrilor de
execuþie a gazoductului are loc
într-o zi cu semnificaþie simbolicã
pentru Republica Moldova - Ziua
Independenþei.

Roºca Stãnescu
nu mai este consilierul
lui Antonescu

Senatorul Sorin Roºca
Stãnescu a fost eliberat din
funcþia de consilier personal al
preºedintelui PNL, a declarat
Crin Antonescu, ieri, într-o
conferinþã de presã la finalul
Biroului Permanent Naþional al
partidului. „Astãzi (n.r. - dumini-
cã) l-am eliberat din postura de
consilier pe domnul senator
Sorin Roºca Stãnescu. (...)
Domnia sa a spus public cum
greºesc eu ºi i-am dat dreptate,
în sensul cã dacã eu greºesc
înseamnã cã am consilieri
proºti”, a spus preºedintele PNL.

Preºedintele PNL, Crin Antones-
cu, a precizat, ieri, cã nu este întâm-
plãtor faptul cã Agenþia Naþionalã de
Integritate nu are, de un an, altã acti-
vitate decât PNL. „PNL are mari pro-
bleme, am mai spus-o. Nu întâmplãtor
ANI nu are altã activitate de un an
decât PNL. Nu întâmplãtor, cea mai
mare parte din activitatea DNA pare
sã fie dedicatã doar PNL. Nu întâm-
plãtor, se pare - nu e treaba mea, dar
constat ºi eu - domnul Nelu Iordache
nu-ºi aduce aminte decât de cel care i-
a reziliat contractele, nu de cei care le-
au încheiat. Nu întâmplãtor, PNL nu
coabiteazã cu Traian Bãsescu ºi cu
regimul sãu împotriva cãrora au cerut
votul românilor. PNL nu plãteºte taxã
de protecþie unor instituþii de presã,
PNL nu negociazã aceste lucruri”, a
spus liderul liberalilor. El a precizat cã
la sfârºitul lunii, la Constanþa, unde
vor fi prezenþi ºi social-democraþii, se

Ministerul Sãnãtãþii (MS) va or-
ganiza, începând de astãzi, în þarã, o
serie de dezbateri regionale pe tema
proiectelor de acte normative lansa-
te în dezbatere publicã, se aratã într-
un comunicat al instituþiei transmis
ieri Agerpres. Pe agenda întâlnirii se
vor afla: direcþiile de reformã privind
restructurarea ºi reorganizarea siste-
mului sanitar, proiectul pilot de creº-
tere a veniturilor medicilor din unitã-
þile sanitare publice cu paturi; legea
rãspunderii civile a personalului me-
dical (malpraxis); proiectul de modi-
ficare a statutului spitalelor; princi-
pii ºi elemente definitorii ale pache-
tului de servicii medicale de bazã. La
aceste dezbateri regionale sunt invi-
taþi sã participe reprezentanþi ai cole-
giilor judeþene ale medicilor ºi ale far-

România trebuie sã plãteascã peste 1,172 mili-
arde euro cãtre Fondul Monetar Internaþional
(FMI), Uniunea Europeanã (UE) ºi Banca Inter-
naþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
(BIRD) în 2014, cu 0,72% mai mult decât în 2013,
din împrumutul stand-by contractat în 2009, po-
trivit datelor furnizate de Guvernul României.
Astfel, suma care trebuie plãtitã cãtre FMI se ri-
dicã la 1,002 miliarde lei, cea cãtre UE la 150,1
milioane lei, iar cãtre BIRD 20,5 milioane lei. Din
peste un miliard de euro ce trebuie sã ajungã la

Ramona Mãnescu ºi Nini Sãpunaru,
propunerile PNL pentru Ministerul Transporturilor

premierului”, a spus Crin Antonescu. Liberalii au ales
sã nominalizeze douã persoane în loc de una singurã
pentru portofoliul vacant de la Ministerul Transpor-
turilor pentru a-i da premierului posibilitatea sã alea-
gã pe una din ele ºi sã transmitã propunerea preºe-
dintelui Traian Bãsescu astãzi, deoarece interimatul
sãu la acest minister expirã ºi nu mai poate fi prelun-
git. La scurt timp de la aflarea celor douã propuneri,
premierul Victor Ponta a declarat agenþiei Mediafax
cã este de acord cu numirea Ramonei Mãnescu pen-
tru postul de ministru al Transporturilor ºi va trimite
preºedinþiei o propunere în acest sens. Anterior, sur-
se politice anunþaserã cã Ponta considerã cã o nomi-
nalizare a Ramonei Mãnescu pentru funcþia de mi-
nistru al Transporturilor reprezintã o variantã mai
bunã decât altele. În ceea ce-l priveºte pe deputatul
Nini Sãpunaru, premierul ºi-a spus pãrerea încã de
vineri searã, când, potrivit unor surse politice citate
de agenþia Mediafax, ºi-a anunþat partenerii de gu-
vernare cã se împotriveºte nominalizãrii ºi a cerut o
altã propunere. ªi ca sã fie sigur cã PNL a înþeles
exact mesajul, a fãcut ºi un portret-robot al candida-
tului, declarând, sâmbãtã, pentru agenþia Mediafax,
cã aºteaptã ca pentru Transporturi sã fie propusã o
persoanã cu experienþã politicã, imagine foarte bunã
ºi un profesionist în domeniu. Crin Antonescu nu a
renunþat însã, dupã cum se vede, la nominalizarea lui
Sãpunaru – pe care el l-a propus pentru acest post –
aºa cã deputatul a fost supus ieri votului membrilor
BPN ºi a întrunit majoritatea necesarã pentru a de-
veni candidat la portofoliul de ministru al Transpor-
turilor. De altfel, chiar Nini Sãpunaru confirma ieri, în
timp ce ºedinþa BPN era în desfãºurare, cã rãmâne
printre variantele PNL pentru Transporturi, el preci-
zând însã cã nu a mai vãzut un asemenea linºaj me-
diatic în ce îl priveºte ºi cã un om politic, când intrã în
politicã, e ca „soldatul lui Napoleon”. „Eu nu am vã-
zut asemenea linºaj mediatic ºi, slavã Domnului!, am
fost ºi am partipat la multe evenimente în þara asta”, a
spus deputatul. O posibilã explicaþie pentru respin-

gerea lui Sãpunaru de cãtre premier ar putea fi faptul
cã, aºa cum relata presa, societatea Europroiect SRL,
aparþinând deputatului, face obiectul unei cercetãri a
DNA. Sâmbãtã, Nini Sãpunaru a declarat însã cã nu
mai are „nici o legãturã” cu firma Europroiect SRL din
1997. „Nu mai am nici o legaturã cu SC Europroiect
SRL. Acþiunile pe care le deþineam la aceastã societa-
te comercialã au fost cesionate in favoarea asociatu-
lui meu. Tot pentru corecta informare vã spun cã, din
anul 1997, de cand am fost numit secretar de stat, ºef
al Direcþiei Generale a Vãmilor, nu am mai fost impli-
cat in activitatea de management a respectivei firme.
Am renunþat ºi la calitatea de acþionar la aceastã fir-
mã, pentru a nu lãsa loc de interpretãri sau pentru a
nu se crea un conflict de interese, având în vedere
posibila mea desemnare în funcþia de ministru al
Transporturilor”, a precizat Sãpunaru, conform unui
comunicat remis agenþiei Mediafax. De asemenea, el
a mai spus cã Europroiect SRL „nu a avut niciodatã
contracte încredinþate direct de CNADR sau de cãtre
Ministerul Transporturilor” ºi cã cercetarea pe care o
face DNA asupra acestei firme „vizeazã direct admi-
nistratorul firmei, fiind vorba de o presupusã infracþi-
une sãvarºitã anul trecut”.

va discuta, într-o reuniune care va fi
comunã, despre guvernarea României
ºi despre funcþionarea USL, precum
ºi despre asumarea unei responsabi-
litãþi comune din punctul de vedere al
funcþionãrii partizane a unor instituþii
care ar trebui sã fie independente.
„Tema care se pune ºi va fi discutatã
la Constanþa ºi va fi discutatã în pe-
rioada urmãtoare cu aliaþii noºtri este
în ce mãsurã avem o atitudine comu-
nã ºi asumãm o responsabilitate co-
munã pentru ceeea ce se întâmplã azi
în România din punctul de vedere al
funcþionãrii partizane - asta este opi-
nia noastrã ºi nu mã feresc sã o spun
- a unor instituþii care ar trebui sã fie
independente. E o responsabilitate
mãcar la nivelul ministrului Justiþiei ºi
a primului-ministru ºi desigur a noas-
trã, a tuturor celor care guvernãm, la
nivel guvernamental, la nivel parla-
mentar”, a spus Antonescu.

Antonescu: ANI se ocupã doar de PNL, de un an,
vom discuta cu PSD de instituþiile partizane

maciºtilor, ai asociaþiilor de pacienþi
din fiecare judeþ, societãþilor ºi pa-
tronatelor medicilor de familie, mana-
gerii spitalelor publice, conducerile
DSP-urilor, preºedintele CNAS, Cris-
tian Buºoi, ºi conducerile caselor ju-
deþene de sãnãtate, preºedinþii con-
siliilor judeþene, prefecþii ºi parlamen-
tarii USL. Variantele finale obþinute
în urma acestor consultãri se vor dis-
cuta apoi cu toate grupurile parla-
mentare ale puterii ºi opoziþiei, pen-
tru a deschide proiectele cãtre cât mai
multe pãreri, iar Parlamentul sã fie
consultat înainte de i se transmite
proiectele spre dezbatere ºi adopta-
re, susþine MS. Potrivit calendarului,
astãzi dezbaterea este organizatã la
Alexandria, la Craiova ea urmând sã
aibã loc pe 3 septembrie.

Ministerul Sãnãtãþii organizeazã
discuþii regionale pe tema proiectelor

lansate în dezbatere publicã

FMI, 984,8 milioane euro reprezintã rambursãri
de rate de capital ºi 17,2 milioane euro plãþi de
dobânzi ºi comisioane. În ceea ce priveºte plata
cãtre UE, întreaga sumã reprezintã plãþi de do-
bânzi ºi comisioane, ca ºi în cazul BIRD. România
trebuie sã efectueze, în acest an, plãþi în valoare
totalã de peste 1,164 miliarde euro cãtre FMI, UE
ºi BIRD. De la începutul anului, din suma totalã
datoratã au fost achitate 721 milioane euro. Ram-
bursãrile sunt efectuate în contul pachetului fi-
nanciar acordat României de creditorii internaþio-

nali în anul 2009, care are o valoare totalã de 19,95
miliarde de euro. Vârful de platã în cadrul acestui
pachet este în anul 2015, când autoritãþile trebuie
sã ramburseze 1,826 miliarde de euro. Din acest
aranjament cu FMI, România a intrat în posesia a
ºapte dintre cele opt tranºe prevãzute, în sumã
de 10,57 miliarde DST (aproximativ 11,9 miliarde
euro). Cea de-a 8-a tranºã a fost consideratã, la
solicitarea autoritãþilor române, de tip preventiv
ºi, în contextul evoluþiilor macroeconomice favo-
rabile, nu a fost utilizatã.

România trebuie sã plãteascã 1,172 miliarde euro, în 2014, cãtre FMI, UE ºi BIRD
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Autorităţile locale au
conceput un nou regula-
ment pentru spargerea
străzilor şi îl supun votului
consilierilor municipali
care se întrunesc în şedinţă
ordinară de la mijlocul
acestei săptămâni. Dacă va
fi aprobat, prevederile lui
vor intra în vigoare înce-
pând din prima zi a anului
viitor. Printre principalele
obligaţii pe care le au cei
care intenţionează să facă
lucrări pe domeniul public
este să încheie contracte de
refacere a asfaltului cu una
din societăţile agreate de
Primăria Craiova, precum
şi cu SC Salubritate Craio-
va pentru igienizarea zonei.

Regulamentul se referă la toa-
te lucrările care se vor face pe
domeniul public al Craiovei, res-
pectiv pe străzi, trotuare, parcări
şi zona verde. El prevede ca toa-
te şantierele să se ridice numai
după emiterea unei autorizaţii de
spargere stradală, care va fi emisă
de Primăria Craiova prin cele trei
organisme ale sale, respectiv cu
avizul Direcţiei Servicii Publice,
Direcţiei de Investiţii şi Direcţiei
Elaborare şi Implementare Pro-
iecte. Pentru a obţine această au-
torizaţie, solicitantul trebuie să
plătească o taxă la depunerea
documentaţiei, care va reprezen-
ta 1% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii şi insta-
laţii. O altă obligaţie este să res-
pecte termenul de execuţie care
îi va fi acordat prin această au-
torizaţie. În regulament se mai
spune că, dacă a fost depăşit din
motive întemeiate, cum ar fi ploile
sau ninsorile, el poate fi prelun-
git o singură dată. Taxa pentru
prelungirea autorizaţiei este de
100 de lei pentru persoane fizi-

ce şi 5.000 de lei pentru persoa-
ne juridice.
Lucrările se fac cu anumite
societăţi

Beneficiarii sau executanţii lu-
crărilor care afectează domeniul
public au obligaţia să încheie
contracte de refacere a asfaltu-
lui cu una dintre societăţile co-
merciale specializate în astfel de
lucrări şi agreate de Primăria
Craiova. Pentru igienizarea zo-
nei, trebuie să încheie contract
cu SC Salubritate Craiova, care
va spăla, la comandă, corosabi-
lul sau trotuarul afectat. Con-
tractele cu societăţile şi cu ope-
ratorul care execută curăţenia
vor fi depuse la documentaţia
pentru emiterea autorizaţiei de
spargere strală, se mai arată în
regulament. Autorităţile au impus
condiţii şi în privinţa execuţiei
propriu-zise a lucrărilor de spar-
gere. Se precizează că sparge-
rea străzii se face prin săpătură
manuală şi cu asistenţa tehnică
din partea reprezentanţilor deţi-

nătorilor de reţele. Pentru zona
verde, bolovanii rezultaţi din să-
pătură se transportă obligatoriu
la depozitul ecologic de la Mo-
fleni. La fel şi pământul care va fi
scos în urma lucrărilor, acesta
urmând să fie dus în acelaşi loc.
O garanţie de 2 ani pentru asfalt

După ce vor fi terminate lucră-
rile, se va întocmi un dosar pen-
tru fiecare stradă în parte. În re-
gulament se spune că documen-
taţia trebuie să cuprindă buletine
cu probe de pământ şi balast,
certificate de calitate ale materia-
lelor folosite pentru staturile dru-
mului, poze color sau chiar un film
înregistrat înainte şi după lucrare.
Obligatoriu, firmele care refac
stratul de asfalt în urma spargeri-
lor de străzi trebuie să asigure o
garanţie de 2 ani pentru aceste

lucrări. În acest termen, societă-
ţile sunt obligate să întreţină „îm-
brăcămintea sau umplutura pe
cheltuială proprie, indiferent de
valoare”. „În cazul în care lucra-
rea nu este recepţionată de către
reprezentanţii Serviciului Admi-
nistrare şi Întreţinere Drumuri se
consideră nepreluată şi rămâne în
continuare în sarcina executantu-
lui până la încheierea procesului-
verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor”, se arată în rgulamen-
tul de spargere stradală.
Avariile, rezolvate în 24 de ore

Regulamentul cuprinde, de
asemenea, referiri şi la lucrările de
intervenţii în caz de avarii, pre-
cum şi cele pentru efectuarea unor
branşamente aeriene. Potrivit noi-
lor prevederi, în cazul unor de-
fecţiuni accidentale la reţele, care

necesită intervenţia imediată, de-
ţinătorii trebuie să anunţe telefo-
nic autoritatea locală la dispece-
ratul Poliţiei Locale. „În 24 de ore
de la anunţ, se va depune docu-
mentaţia pentru eliberarea auto-
rizaţiei de intervenţie la sediul au-
torităţii locale”, se menţionează în
regulament. Cel care face inter-
venţia trebuie să respecte câteva
lucruri, printre care să semnalize-
ze rutier zona şi să o aducă la sta-
rea iniţială după repararea ava-
riei, execuţia urmând să se facă
folosindu-se acelaşi material. În
ceea ce priveşte branşamentele
aeriene pentru telefonie sau tele-
viziune prin cablu se emite solici-
tantului o autorizaţie de branşa-
ment aerian, taxa fiind de 12 lei
pe branşament, cu plata la depu-
nerea documentaţiei.
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Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE
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Cum s-a inspirat Ionel Ciobotea
din Eugen Marinescu

Plagiatul este o virtute în zilele
noastre şi dacă tot s-a „oficializat”
pe şest, de ce nu s-ar inspira şi sub-
prefectul Ionel Ciobotea din gândi-
rea clarvăzătoare a directorului Di-
recţiei de Verificare a Legalităţii Ac-
telor, Informare şi Relaţii Publice.
Unica valabilă. În consecinţă, reia o
frază îndelung reciclată a acestuia,
şi o aşează în Memoriul nr.1927/12
august 2013 remis SCDA Şimnic.
„Academia de Ştiinţe Agricole şi Sil-
vice „Gh. Ionescu Şişeşti”, la rân-
dul ei, urmare a adresei Comisiei
judeţene Dolj nr.37120503/2007 a
răspuns solicitării Comisiei prin
adresa nr.591/22.03.2007, în sensul
că nu se opune reconstituirii dreptu-
lui de proprietate persoanelor care
fac dovada vechiului amplasament
în perimetrul actual al staţiunilor”.
Răstălmăcirea era (vezi facsimil),
cum am mai scris, descumpănitoa-
re. Fiindcă iată ce conţinea adresa
ASAS „Gh. Ionescu Şişeşti” nr.591/
22.03.2007, sub semnătura preşe-
dintelui de atunci, acad. Cristian Hera,
la o notificare din 5.03.2007 a fos-
tului prefect Nicolae Giugea. „În
consecinţă, stimate domnule prefect,
considerăm că dumneavoastrăm, cu
autoritatea pe care o deţineţi în ju-
deţul Dolj, veţi dispune comisiilor
locale să se adreseze conducerilor
unităţilor mai sus menţionate (n.r. –
SCDA Şimnic, SCDL Işalniţa şi
SCDCPN Dăbuleni), ca împreună să

Prefectura Dolj: Subprefectul
„pentru prefect”

Pagini realizate de MIRCEA CANŢĂR
În absenţa „specialistului numărul unu” în

materie funciară, Eugen Marinescu, directo-
rul Direcţiei de Verificare a Legalităţii Acte-
lor, Informare şi Relaţii Publice din Prefectu-
ra Dolj, aflat în vacanţă pentru a se remonta
după atâta trudă, subprefectul Ionel Ciobotea
a remis recent un răspuns la Memoriul nr.34/
17.189/2013 adresat Parlamentului României
– Camera Deputaţilor – de SCDA Şimnic, ş2i,
în context, fără vreo inhibare, Ionel Ciobotea
a reluat întreaga „operă” de destructurare a
SCDA Şimnic derulată în cursul anului 2008,
dar continuată şi în 2010, de Comisia judeţea-
nă pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată, din care a făcut parte. Adică pe man-
datul de prefect al lui Silviu Dumitru, nebă-
nuit în vreo ipostază de o minimă cunoaştere
a legislaţiei funciare în vigoare la acea dată,
cât şi pe mandatul lui Eugen Georgescu, în
aceeaşi situaţie. Articolele de lege au fost su-
cite cum a găsit de cuviinţă Eugen Marines-

cu, în nădejdea că nimeni nu se va sesiza vreo-
dată. Precedentul fusese creat prin ceea ce
se întâmplase cu terenurile – domeniu public
– ale Staţiunii de cercetare şi cultura cartofu-
lui de la Mârşani. Începând cu interpretarea
bramburistică a HG 890/2005, modificată şi
completată prin HG 1.832/2005, privind pro-
cedura de constituire, atribuire şi funcţionare
a comisiilor pentru stabilirea dreptului de pro-
prietate privată asupra terenurilor, a modelu-
lui şi modului de atribuire a titlurilor de pro-
prietate, precum şi punerea în posesie a pro-
prietarilor, şi până la interpretarea completa-
mente greşită a prevederilor Legii 213/1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia, competenţa trecerii din domeniul
public în cel privat al unităţilor administrative
a terenurilor revenind în exclusivitate Guver-
nului, totul s-a făcut în interpretarea originală
a Comisie judeţene pentru stabilirea dreptu-
lui de proprietate privată. Cu finalitatea cu-

stabilească suprafeţele de teren ce
se pot disponibiliza pentru solicitan-
ţii ce fac dovada vechiului ampla-
sament”. Parcă era altceva. Ca să
nu mai vorbim de adresele ulterioare
ale ASAS „Gh. Ionescu Şişeşti” –
nr.388/22.02.2008; nr.2049/
23.10.2008 şi nr.1856/26.09.2008 –
despre care nu mai vorbeşte „înţe-
leptul” Ionel Ciobotea. Deşi în adre-
sa nr.2049/23.10.2008 semnată de
acelaşi acad. Cristian Hera se stipula
expres: „Avânt în vedere unele in-
terpretări eronate referitoare la adresa
ASAS „Gh. Ionescu Şişeşti” nr.591/
22.03.2007 adresată instituţiei dum-
neavoastră, ca răspuns la adresa
nr.3712/5.03.2007, precizăm urmă-
toarele (...)”. Practicarea unei stra-
tegii de dezinformare, vecină cu des-
calificarea, din partea unor funcţio-
nari publici rămâne riscantă. Între
timp, ASAS „Gh. Ionescu Şişeşti” a
emis hotărârea nr.1/4.02.2009 refe-
ritoare la SCDA Şimnic, în care fă-
cea trimitere şi la Legea 247/2005
(art.9, al.1 din Titlul VI), ce preve-
dea că „terenurile din perimetrele sta-
ţiunilor, institutelor şi centrelor de cer-
cetare care fac obiectul retrocedării
se vor delimita în sole comparte, în-
cepând de la marginea perimetrului”.
Mai conta ce spunea legea!
Strâns uniţi în jurul unui crez
comun

În opinia dezvoltată a subpre-
fectului Ionel Ciobotea, Comisia ju-
deţeană pentru stabilirea dreptului
de proprietate privată a lucrat nu

neobosit,  asta n-o
spune,  c i coerent,
deşi „practica judi-
ciară în materie de
fond funciar a fost
dif erită” ,  c itate
avantajos fiind Sen-
tinţa Civilă a Judecă-
toriei Lehliu Gară
(nr.361/2007),  o
Decizie Civilă a Tri-
bunalului Vâlc ea
(nr.1810/R 2007) şi
Sentinţa Civilă a Ju-
decătoriei Constanţa
(nr. 12302/20 07).
Asta era problema
celor de la Prefectu-
ra Dolj: deşi ei aveau
propriul azimut, nu
ştiau după cine să se
ia. Lucrurile s-au lă-
murit definitiv şi ire-
vocabil prin Decizia
nr.23/17.10.2011 a

saţie şi Justiţie în interpretarea şi
aplicarea art.10, al.2 din Legea 1/
2000, art.10, al.2 din Legea 213/
1998, raportat la art.55, al.5 din
Legea 45/2009 referitor la trece-
rea terenurilor aflate în domeniul
public al statului în domeniul pri-
vat al unităţii administrativ-terito-
riale. Că altfel, nici dracu’ nu le mai
scotea „din cap” convingerile nea-
bătute că au dreptate. Şi... aveau.
Cum aveau şi legile nr.213/1998 şi
nr.45/2009 anexe care ar fi trebuit
lecturate. E drept, o perioadă de
timp şi, implicit, la unele demer-
suri, Ionel Ciobotea a lipsit, fiind
„pe tuşă”. Momentul e unul de re-
ferinţă. La începutul anului 2009,
mai exact pe data de 22 ianuarie,
cu şapte zile înaintea instalării unui
nou prefect, al cărui nume deja se
cunoştea, s-au semnat „la snop”
27 de TDP-uri, în locul subprefec-
tului Ionel Ciobotea semnând. ..

Eugen Marines-
cu. „Din împuternicirea” lui Silviu
Dumitru, grijului că lasă lucrurile
neterminate. Terenurile în discuţie
nu erau eliberate de sarcină,  iar
hotărârile Comisiei judeţene pentru
stabilirea dreptului de proprietate
privată erau deja anulate parţial la
instanţa de fond sau încă pe rolul
instanţelor de recurs. Că TDP-urile
au fost anulate ulterior nu mai pre-
zintă decât o importanţă... simbo-
lică. Ceea ce doream să demon-
străm am făcut-o: se acţionase...
în temeiul legii.  Fiindcă dacă nu
mai era teren disponibil la Piscu
Vechi, Izvoare, Seaca de Pădure,
Vela, deşi nu se consultase balanţa
funciară a acestor localităţi, exis-
tentă la OCPI Dolj, în schimb... se
găsea teren la Gherc eşti. Nu la
Sadova, unde există o rezervă de
stat de circa 2.000 de hectare, ad-
ministrată momentan de „marele

agricultor al Doljului” Costel Tuli-
tu. Samsarii imobiliari, de care Io-
nel Ciobotea nu-şi mai aminteşte,
şi bine face,  doreau terenuri la
Gherceşti.
Şi ajungem la Legea 165/2013

Ce spune Ionel Ciobotea în legă-
tură cu prevederile acestei legi (165/
2013) are mai puţină importanţă, fi-
indcă şi aşa nu realizează potenţialul
exploziv al acesteia, prin faptul că pri-
marii sunt decăzuţi din funcţia de pre-
şedinţi ai comisiilor locale de fond fun-
ciar, fiind subordonaţi unui reprezen-
tant al prefectului, iar islazurile comu-
nale constituie o opţiune de retroce-
dare către persoanele care solicită te-
renurile preluate abuziv. De acum, în
scenă intră şi reprezentantul Guver-
nului în teritoriu Marius Deca. Aleasă
competenţă. Conform legii, terenuri-
le staţiunilor de cercetare vor fi pre-
luate de Agenţia Domeniilor Statului.Înaltei Curţi de Ca-
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Ionel Ciobotea semnează
nişte... năzdrăvănii
noscută: toate hotărârile, fără excepţie, dar
şi TDP-urile eliberate prin încălcarea preme-
ditată a legii, au fost anulate în instanţele de
judecată. Nu lipsea, de pe majoritatea dintre
acestea, semnătura subprefectului Ionel Cio-
botea. Că s-a perseverat premeditat în eroa-
re, desconsiderându-se „suspendarea de drept,
după contestare”, este o altă poveste. Fiindcă,
de pildă, nici actele de verificare ale Corpului
de control al ministrului Agriculturii, Pădurilor
şi Dezvoltării Rurale (nr.61.118/19 martie 2009)
şi ale Direcţiei Generale de Control şi Audit
Intern din Ministerul Administraţiei şi Inter-
nelor (nr.7782/23.07.2009), care denunţau în-
călcări flagrante ale legislaţiei în materie, n-au
prezentat vreo importanţă pentru „magnificii”
jurişti ai Prefecturii Dolj, executanţi, aidoma
conducerii OCPI Dolj, a dispoziţiilor anacroni-
ce primite. Pentru orice deţinător de diplomă
de absolvent al Facultăţii de Drept, dispoziţiile
Legii 213/1998, act normativ emis de Parla-
ment, nu puteau fi surmontate prin interpreta-
rea limitată a unui act administrativ cum era

HG 890/2005, modificat prin HG 1.832/2005.
Despre toate acestea s-a scris până la satura-
ţie în cotidianul „Cuvântul Libertăţii”, încât
atelierul ambulant de strămutări de cauze la
alte instanţe din ţară relua cu voioşie acelaşi
clişeu comic: „(...) în paginile cotidianelor Cu-
vântul Libertăţii şi (...) apar cu regularitate ar-
ticole denigratoare şi tendenţioase ce constau
în adevărate atacuri împotriva instituţiilor sta-
tului, cât şi împotriva unor persoane publice (n.r.
– Silviu Dumitru, Eugen Marinescu & Compa-
ny) şi, mai mult, chiar împotriva magistraţilor
instanţelor de judecată din judeţul Dolj”. Per-
fidia nu mai avea margini: cum să fie „criti-
caţi” magistraţii instanţelor de judecată din ju-
deţul Dolj, când prin toate soluţiile date au anu-
lat parţial, respectând o instituită practică ju-
diciară, hotărârile Comisiei judeţene pentru sta-
bilirea dreptului de proprietate privată? Voca-
ţia de palavragii la Instituţia Prefectului Jude-
ţului Dolj n-a dispărut şi are în subprefectul
Ionel Ciobotea un trompetist de nădejde. După
cum vom demonstra.

Ceea ce s-a mai întâmplat în 2002,
după înfiinţarea ADS, când toate te-
renurile aflate în administrarea staţiu-
nilor au trecut în administrarea ADS,
fiind concesionate conform prevede-
rilor din Legea 268/2001 şi celor din
Legea 290/2002. S-a schimbat doar
titularul dreptului de administrare, nu
şi regimul juridic al terenurilor. Prin
Legea 147/2004 s-a schimbat din nou
titularul dreptului de administrare, de-
finitiv şi irevocabil, în favoarea unită-
ţilor de cercetare-dezvoltare. Legea
147/2004 privind aprobarea OUG 78/
2003 pentru modificarea şi comple-
tarea Legii 290/2002 privind organi-
zarea şi funcţionarea unităţilor de cer-
cetare-dezvoltare din domeniile agri-
culturii, silviculturii, industriei alimen-
tare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole
şi Silvice „Gh. Ionescu Şişeşti” sti-
pula clar în articolul unic 7 că „bu-
nurile mobile şi imobile aflate în ad-
ministrarea şi/sau în concesionarea in-
stitutelor, centrelor şi staţiunilor de

cercetare-dezvoltare
din domeniul agricol
(...) aparţin domeniu-
lui public al statului
şi rămân sau trec,
după caz, în adminis-
trarea acestora pe du-
rata realizării obiec-
tului de activitate”,
iar la punctul 25 se in-
troducea un articol cu
următorul conţinut:
„Suprafeţele de teren
trecute, potrivit legii
de aprobare a prezen-
tei ordonanţe de ur-
genţă, în administra-
rea institutelor, staţi-
unilor de cercetare-
dezvoltare din dome-
niul agricol (...) ră-
mân definitiv şi ire-
vocabil în adminis-
trarea acestora” .

Conform dispoziţiilor art.31, al.2 şi 3
din Legea 45/2009, cu completările
şi modificările ulterioare, act norma-
tiv în vigoare, „suprafeţele de teren
agricol prevăzute în anexele la pre-
zenta lege sunt bunuri domeniu pu-
blic al statului (...) şi se dau în admi-
nistrarea instituţiilor şi unităţilor de
cercetare-dezvoltare de drept public
care le deţin în prezent (...) pe toată
durata existenţei acestora şi a păs-
trării obiectului de activitate”. Că

aceste terenuri – inalienabile, insesi-
zabile, imprescriptibile - nu pot fi scoa-
se din proprietatea publică şi din ad-
ministrarea unităţilor de cercetare-
dezvoltare decât prin lege este o altă
discuţie. Mai clar: prevederile art.9 din
Legea 165/2013 se referă la alte cate-
gorii de terenuri, care nu intră în cele
declarate indispensabile cercetării. În
situaţia că aceste terenuri vor fi pre-
date Agenţiei Domeniilor Statului, sta-
ţiunile de cercetare se desfiinţează. În
speţă, Legea 165/2013 nu a modifi-
cat sau abrogat implicit sau explicit
dispoziţiile Legii 72/2011, potrivit că-
rora schimbarea regimului juridic al
terenurilor declarate indispensabile
pentru cercetare se face numai prin
lege, punct de vedere susţinut şi de o
adresă a ministerului Justiţiei.
Concluzii

Legea 165 /2013 este dată în
circumstanţe imperative. Va fi
greu de aplicat. Cert este un
lucru: există persoane îndrep-
tăţite la reconstituirea dreptu-
lui de proprietate, ceea ce am
spus mereu, există şi mulţi sam-
sari care au cumpărat dreptul
de succesiune sau pur şi simplu
şi-au confecţionat prin mistifi-
cări aşa ceva. Şi ei nu sunt pu-
ţini. A alege pe cei îndreptăţiţi
de cei neîndreptăţiţi poate s-o
facă nişte oameni cu scaun la
cap, neamestecaţi în jocuri lu-
crative. Şi e de mirare că-n Dolj
s-a putut perpetua ceea ce am
demostrat de-a lungul timpului.
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Zi de bun augur
pentru comercianţi

Şi pentru că a fost zi de sărbătoa-
re, nu au lipsit nici negustorii, unii
de prin părţile locului şi alţii din Cra-
iova, care şi-au întins încă de dimi-
neaţă tarabele pe stadion şi şi-au aşe-
zat mărfurile cât mai ademenitor,
aşteptând cu mare interes muşteriii,
care nu au întârziat să apară. Pofti-
cioşi, copiii nu ştiau ce să-şi cum-
pere mai întâi din gama variată de
dulciuri – mere trase prin caramel,
halviţă, vată pe băţ sau cocoşei din
zahăr. Dacă la dulciuri s-au mai des-
curcat, savurându-le cu rapiditate,
în cazul jucăriilor au întâmpinat difi-
cultăţi, pentru că negustorii au avut

Ziua Cornului,
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Ziua Cornului,
sărbătoare cu tradiţie la Drăgoteşti
An de an, în ultima duminică

a lunii august, comuna doljea-
nă Drăgoteşti îmbracă straie de
sărbătoare. Atunci când are loc
o nouă ediţie a bâlciului anual,
autorităţile locale ţin cont, mai
întâi de toate, de tradiţiile stră-
vechi şi dorinţa oamenilor, căci
la acest bâlci participă locuitori
din toate cele şase sate ale co-
munei, dar şi din vecinătate. Şi
nu e deloc uşor să mulţumeşti
pe toată lumea! Tiribombele şi
tarabele pline cu fel şi fel de
dulciuri şi jucării au fost atrac-
ţia copiilor, pe când micii care
sfârâiau pe grătar şi berea rece
i-au atras în număr mare pe cei
mai în vârstă. Atmosfera antre-
nantă a fost întreţinută de mu-
zica săltăreaţă care răsuna am-
plasate pe stadionul din satul
Popânzăleşti, acolo unde oame-
nii se adună de peste zece ani la
una dintre cele mai frumoase
sărbători ale comunei Drăgo-
teşti: Ziua Cornului.

Au început lucrările de igienizare la şcoli
Nici în zi de sărbătoare edilul-şef nu uită de planurile pe care doreşte

să le mai pună în aplicare pentru dezvoltarea şi modernizarea comunei pe
care o conduce de atâţia ani. După ce, în urmă cu şase ani, au dus la
capăt un proiect finanţat prin fonduri europene pentru alimentarea cu
apă şi canalizare în cinci dintre cele şase sate componente ale comunei
Drăgoteşti, urmează ca şi în satul Buzduc să fie introduse utilităţile. De
asemenea, educaţia celor aproximativ 200 de elevi care învaţă în cele
două şcoli din localitate primeşte atenţia cuvenită. “Ne-am apucat de
lucrările de igienizare a celor două unităţi şcolare, pentru ca cei aproxi-
mativ 200 de copii care învaţă aici să participe la cursuri în cele mai
bune condiţii”, a afirmat Dumitru Dincă, primarul localităţii Drăgoteşti.

Pagină realizată de ALINA DRĂGHICI

grijă să înşire pe mese o gamă în-
treagă de la jucării – de la prinţese şi
bucătării în miniatură pentru fetiţe
până la mitraliere, maşini de poliţie
şi roboţi pentru băieţei –, care mai
de care mai atrăgătoare pentru cei
mici. Binevoitori, comercianţii îi în-
demnau pe toţi cei care le apăreau
în drum să scoată fără ezitare bani
din buzunar pentru marfa care le
făcea cu ochiul de pe tarabe, “că doar
azi e sărbătoare!”. Au fost şi ani în
care vânzarea n-a fost prea mare,
dar la fiecare sărbătoare mai vin cu
câte-o noutate, reuşind să “ia ochii”
celor veniţi la bâlci. “Eu sunt din Cra-

iova şi merg la toate bâlciurile de la
noi din judeţ şi chiar şi în alte părţi
în fiecare an. Mi-e drag când văd că
oamenii se opresc la taraba mea şi îi
întâmpin cu vorba bună, numai să
nu plece cu mâna goală. Acum par-
că-i mai bine ca în alţi ani când se
uitau şi plecau. Ne lăsau cu ochii-
n soare ş i cu marfa nevândută.
Mereu venim cu jucării noi, iar cei
mici nu rezistă tentaţie, aşa că pă-
rinţii, au n-au, scot din buzunar şi
le fac plăcerile”, a spus unul din-
tre comercianţi
Berea şi tiribombele, distracţii...
ameţitoare pentru petrecăreţi

Chiar dacă temperaturile au sărit

şi ieri de 30 de grade, asta nu i-a îm-
piedicat pe petrecăreţi, mai tineri sau
mai vârstnici, să renunţe la mititeii fier-
binţi care sfârâiau pe grătare, pe car
i-au stropit din belşug cu bere rece
ca gheaţa, până seara târziu. Copiii
au avut şi ei partea lor de distracţie,
peisajul fiind întregit de nelipsitele ti-
ribombe cu lanţuri, care au reprezen-
tat atracţia celor în căutarea distrac-
ţiei la înălţime – şi nu au fost deloc
puţini, dar şi de caruselul lângă care
aşteptau nerăbdători să le vină rândul
cei mai mici dintre petrecăreţi.
“O sărbătoare care adună
laolaltă sue de persoane”

Primarul comunei Drăgoteşti,
Dumitru Dincă, s-a arătat în perma-
nenţă interesat de buna desfăşurare
a evenimentului, semn că îi aprecia-
ză şi îi respectă pe cei cărora le con-
duce destinele. «În fiecare an, în ul-
tima duminică a lunii august, la noi
în localitate se sărbătoreşte Ziua Cor-
nului, sărbătoare cu tradiţie. Ideea a
fost a părinţilor noştri, care s-au
gândit că pădurea noastră, în care
creşte un arbust specific acestei zone
– cornul – merită o sărbătoare nu-
mai a ei. Aşa a apărut Sărbătoare Cor-
nului, care a fost întreruptă timp de
câţiva ani, după Revoluţie, şi reluată
în urmă cu mai bine de zece ani. Pe
vremuri petrecerea se rezuma doar
la muzică şi câteva hore, dar noi am
încercat să lăsăm de-o parte toate
problemele şi am organizat din nou
această frumoasă sărbătoare, la care,
an de an, se adună sute de persoane
din satele comunei noastre, dar şi
din împrejurimi. Grătarele sunt pli-
ne cu mici, avem şi bere, dar mai
ales avem voie bună, aşa că ne vom
petrece până târziu, ca să mai ui-
tăm, pentru o zi măcar, de toate pro-
blemele. Din păcate, nu am putut
invita nici un interpret de muzică
populară, dar vrem ca măcar astăzi
să fie sărbătoare în casele tuturor
localnicilor din Drăgoteşti!», a spus
primarul comunei Drăgoteşti, Dumi-
tru Dincă.
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 Liderul administraþiei doljene a
punctat astfel faptul cã la Craiova
s-a reuºit continuarea unei tradiþii
a industriei feroviare deschise în
urmã cu mai mult de ºase decenii.
„Am vizitat uzina Softronic ºi am
vãzut cum, în halele de la Craiova,
prinde contur acest proiect extra-
ordinar al trenului electric regio-
nal, un produs cum nu a mai fost
fabricat vreodatã în România. Este
vorba despre o ramã electricã for-
matã din patru vagoane, având
peste 150 de locuri, un tren rapid
ºi modern, dotat cu echipamente
de înaltã performanþã. Prototipul
aflat acum pe linia de montaj este
rezultatul a aproape doi ani de

La târgul de joburi deþinuþii vor
primi sfaturi legate de reintegrarea
în societate dupã ispãºirea pedep-
sei privative de libertate. Iniþiativa
se deruleazã în cadrul proiectului
„Consolidarea capacitãþii funcþiona-
le din domeniul serviciilor sociale
integrate oferite dependenþilor ºi
foºtilor dependenþi de droguri pen-
tru integrare pe piaþa muncii prin
acþiuni de dezvoltare a instrumen-
telor ºi metodelor de lucru inova-
toare ºi realizarea de programe de
formare”, implementat de Univer-
sitatea din Bucureºti ºi SIVECO
România în parteneriat cu Adminis-
traþia Naþionalã a Penitenciarelor.

La eveniment ºi-au anunþat par-
ticiparea partenerii din cadrul pro-
iectului ºi reprezentanþi ai unor or-
ganizaþii colaboratoare cu aceºtia.

În cadrul acestui program, la
Penitenciarul de Minori ºi Tineri
Craiova au fost organizate o serie
de activitãþi în beneficiul minorilor

Târg de joburi pentru deþinuþi
Deþinuþii de la Penitenciarul de Minori

ºi Tineri au ocazia, în cadrul târgului de
joburi organizat astãzi la închisoare, sã
afle care sunt cerinþele de pe actuala pia-

þã a muncii. De asemenea, aceºtia vor
putea discuta deschis cu angajatorii de-
spre posibilitatea ºi ºansele de a-ºi gãsi
un loc de muncã dupã eliberare.

ºi tinerilor custodiaþi în urma cã-
rora 27 de deþinuþi au fost califi-
caþi în meseria de tâmplar-dulgher-
parchetar, iar 200 de deþinuþi au
beneficiat de consiliere vocaþiona-
lã. De asemenea, 89 de deþinuþi au
absolvit cursurile programului
BASIC IT SKILLS, de operator
introducere date. La Penitenciarul
de Minori ºi Tineri din Craiova
activitãþile proiectului s-au derulat
în cursul anilor 2012 ºi 2013.
Angajatorii au reþineri în ceea
ce priveºte foºtii condamnaþi

Deocamdatã, însã, ideea cã foº-
tii puºcãriaºi ar putea fi integraþi pe
piaþa muncii imediat dupã ce ies pe
porþile penitenciarului stârneºte mai
degrabã o reacþie de respingere.
Aºa cum s-a întâmplat în mai mul-
te rânduri, inclusiv cu ocazia altor
târguri ale locurilor de muncã spe-
cial organizate pentru deþinuþi, an-
gajatorii au încã reþineri în ceea ce-i

priveºte pe foºtii condamnaþi.
De departe, principala necunos-

cutã pentru mulþi dintre condam-
naþii care ies pe porþile închisorii,
este aceea dacã îºi vor gãsi sau nu
un loc de muncã, dacã vor fi ac-
ceptaþi sau nu de societate. La fel
de important ar fi, de data aceasta
în opinia celor care s-au implicat
de-a lungul timpului, în reintegra-
rea persoanelor private de liberta-
te sã fie reintrodusã în mod obli-
gatoriu munca în penitenciare. Asta
pentru cã, nu de puþine ori, cei care
s-au gândit sã le întindã o mânã de
ajutor foºtilor deþinuþi au avut sur-
priza sã fie refuzaþi sau sã primeas-
cã reclamaþii din partea angajato-
rului.
Rata de recidivã rãmâne,
în continuare, ridicatã

În ultimii ani, în cele trei peni-
tenciare craiovene s-au desfãºurat
o serie de programe de calificare

profesionalã. Rezultatele au întâr-
ziat însã sã aparã în momentul în
care deþinuþii au ispãºit pedeasa pri-
vativã de libertate ºi au cãutat un
loc de muncã. Tocmai din acest
motiv, odatã ieºiþi pe porþile închi-
sorii, puºcãriaºii ar trebui ajutaþi sã
gãseascã o modalitate prin care sã-
ºi poatã câºtiga cinstit o pâine. Este
necesar suportul din partea institu-
þiilor sau a organizaþiilor neguver-
namentale, astfel încât în momen-
tul în care pãrãsesc penitenciarul,
persoanele private de libertate sã nu
mai comitã infracþiuni pentru a-ºi
asigura traiul de zi cu zi.

Revenind la ceea ce se întâm-
plã în România, peste douã treimi
dintre persoanele private de liber-

tate nu cunosc nicio instituþie care
ar putea sã le sprijine în momentul
în care ies pe porþile penitenciaru-
lui. Chiar dacã unul din obiectivele
declarate al oricãrei închisori este
acela de reintegrare în societate a
deþinuþilor, rata de recidivã rãmâ-
ne în continuare destul de ridica-
tã. Aproximativ 60% dintre cei care
ies din penitenciar comit o nouã
infracþiune în mai puþin de trei ani
iar pânã la 80% revin în peninten-
ciar la un moment dat. Cei mai
mulþi sunt tineri cu vârste mai mici
de 30 de ani. Comparativ cu siste-
mele din alte þãri europene, Româ-
nia are cele mai slabe rezultate la
capitolul reinserþie

RADU ILICEANU

Investiþie de peste 14 milioane de euro
Firma Softronic, din Craiova, are în derulare proiectul „Intro-

ducerea în fabricaþie a trenului electric regional“, contractat prin
Programul Operaional Sectorial Creºterea Competitivitãþii Eco-
nomice, în valoare totalã de peste 14 milioane de lei. Denumitã
„Hyperion“, rama electricã autopropulsatã fabricatã la Craiova
va fi compusã din douã vagoane motoare ºi douã vagoane pur-
tãtoare ºi va avea o capacitate de 150-188 de scaune, putând
atinge viteza maximã de 160 km/h. Compania Softronic produce
în prezent douã modele de locomotivã electricã: Phoenix, cu o
putere nominalã de 5.100 kW, ºi Trans Montana (6.000 kW).

În premierã la nivel naþional

TTTTTren electric regional, fabricat la Craiovaren electric regional, fabricat la Craiovaren electric regional, fabricat la Craiovaren electric regional, fabricat la Craiovaren electric regional, fabricat la Craiova
Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ)

Dolj, Ion Prioteasa, a vizitat, în cursul aces-
tei sãptãmâni, uzina producãtorului de lo-
comotive Softronic din Craiova, ocazie cu
care a discutat cu reprezentanþi din condu-
cerea firmei despre proiectul care vizeazã
fabricarea unui tren electric regional, în

premierã la nivel naþional. În permanenþã
preocupat de pãstrarea locurilor de muncã,
precum ºi de înfiinþarea altora noi, ºeful
administraþiei doljene s-a arãtat extrem de
interesat de aceastã companie, de ceea ce
se fabricã acolo, dar mai ales de pieþele
externe unde se exportã locomotivele.

muncã ºi se estimeazã cã în aceas-
tã toamnã va fi gata pentru prima
prezentare oficialã. Pentru noi, ar
fi o mare bucurie sã vedem, într-o
zi, acest tren nãscut la Craiova fã-
când legãtura între marile oraºe ale
regiunii Oltenia”, a spus preºedin-
tele CJ Dolj, Ion Prioteasa.
„Salutãm reuºita oricãrui proiect
care duce la dezvoltarea
producþiei pe plan local”

ªeful administraþiei judeþene
apreciezã orice efort fãcut în direc-
þia pãstrãzii locurilor de muncã,
pentru cã ºtie cã numai în felul aces-
ta un judeþ poate sã prospere. Tot-
odatã, este extrem de îngrijorãtor

de faptul cã Doljul se menþine în
topul judeþelor cu cel mai mare
ºomaj, iar cifrele anunþate public la
finele lunii trecute, adicã, 26.000 de
ºomeri, sunt descurajatoare. „Sa-
lutãm reuºita oricãrui proiect care
duce la dezvoltarea producþiei pe
plan local, pentru cã acest lucru
înseamnã, în primul rând, pentru
sute de oameni din acest judeþ cã
au unde lucra ºi îºi pot întreþine fa-
miliile. ªi nu cred cã mai este ne-
voie sã subliniez cât de multã ne-
voie are Doljul de locuri de muncã,
în condiþiile în care aici se înregis-
treazã cel mai mare numãr de
ºomeri din þarã - aproape 26.000 la
sfârºitul lunii trecute”, a subliniat pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj.
„S-a fãcut un progres ºi în ceea ce
priveºte cercetarea ºi inovarea”

Ceea ce este de admirat în vi-
ziunea lui Ion Prioteasa este me-

diul universitar craiovean, care se
pliazã foarte bine pe acest gen de
industrie. În ultima perioadã de
timp s-a fãcut un progres ºi în
ceea ce priveºte cercetarea ºi ino-
varea. „De asemenea, constat cu
plãcere faptul cã la Craiova, cen-
tru universitar important, se con-
tureazã un însemnat pol în dome-
niul cercetãrii ºi inovãrii. Avem aici
specialiºti capabili sã ducã mai de-
parte aceastã bogatã tradiþie a in-

dustriei feroviare, întinsã pe mai
bine de 60 de ani, o emblemã pen-
tru oraº, ºi sã aducã pe piaã pro-
duse de înaltã tehnicitate ºi com-
plexitate, competitive la nivel eu-
ropean”, a menþionat Ion Priotea-
sa. Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj a mai spus cã este de
apreciat ºi faptul cã industria lo-
calã s-a orientat cãtre fondurile eu-
ropene pentru creºterea ºi moder-
nizarea capacitãii de producþie.
„Este ºi cazul trenului regional
fabricat la Craiova, care face ob-
iectul unui proiect contractat prin
Programul Operaional Sectorial
Cre’terea Competitivitãþii Econo-
mice. Noi am insistat mereu asu-
pra importanþei acestor surse de
finanþare ºi cel mai bine cred cã
am fãcut-o prin puterea exemplu-
lui, consiliul judeþean reuºind nu-
mai în ultimii câþiva ani sã atragã
circa 400 de milioane de euro“, a
declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

MARGA BULUGEAN
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În baza informaþiilor deþinute,
poliþiºtii Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova, împreunã cu procurorii
DIICOT - Serviciul Teritorial Cra-
iova, au destructurat o grupare in-
fracþionalã specializatã în comer-
cializarea drogurilor de risc, în
speþã canabis. Membrii grupãrii,
supravegheaþi de mai bine de ju-
mãtate de an, au primit peste 100
de grame de canabis, ºi au aran-
jat o tranzacþie, fãrã sã ºtie cã cei
care cumpãrau erau de fapt ofi-
þeri sub acoperire din cadrul
BCCO Craiova. Astfel, joi searã,
poliþiºtii BCCO Craiova, procuro-
rii DIICOT - Serviciul Teritorial
Craiova, împreunã cu lucrãtori ai
Serviciului de Operaþiuni Specia-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Trei doljeni cu vârste cuprinse între 20 ºi
25 de ani au fost arestaþi preventiv, vineri
dupã-amiazã, pentru comiterea infracþiuni-
lor de deþinere de droguri de risc ºi trafic
de droguri de risc. Cei trei fuseserã prinºi
în flagrant, cu o searã înainte, în timp ce
încercau sã vândã unui ofiþer sub acoperire

peste 100 de grame de canabis provenit din
Spania. Numai cã, pânã s-au emis manda-
tele de arestare, ordonanþele de reþinere au
expirat, astfel cã, dupã unul din cei trei ti-
neri au pornit poliþiºtii Secþiei 3 Craiova,
care au reuºit sã-l prindã ºi sã-l introducã
în arest alãturi de complicii sãi.

le, au organizat flagrantul, în par-
carea hipermarket-ului Real din
Craiova. Astfel, au fost prinºi
Adrian Cristian Lãpãduº, Mircea
Parmac ºi Alin Potcovaru, în timp
ce voiau sã vândã 117 grame de
canabis contra sumei de 6.800 lei.
Cei trei au fost “sãltaþi” ºi duºi
direct la sediul DIICOT - Craio-
va, pentru audieri, iar ofiþerii
BCCO Craiova sprijiniþi de “mas-
caþi” de la Serviciul de Acþiuni
Speciale al IPJ Dolj, au fãcut pa-
tru percheziþii - trei în Sadova ºi
una în Craiova - la locuinþele sus-
pecþilor. În urma cercetãrilor, s-a
stabilit cã drogurile proveneau din
Spania, fiind introduse ilegal în þarã
de unul dintre tineri. 

Dupã audierea celor trei, pro-

curorii au decis sã-i reþinã pen-
tru 24 de ore, în sarcina lor fiind
reþinute înfracþiunile de deþinere
de droguri de risc ºi trafic de dro-
guri de risc. Vineri dupã-amiazã,
cei trei au fost prezentaþi Tribu-
nalului Dolj, care a admis propu-
nerea procurorilor ºi a dispus
arestarea lor pe o perioadã de 29
de zile. “Admite propunerea de
arestare preventivã a Ministerul
Public - Parchetul de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie, DIICOT- Serviciul Teritorial
Craiova. În baza art. 1491 Cp.p.
raportat la art. 143 ºi art. 148
alin. 1 lit. f C.p.p. dispune ares-
tarea preventivã a inculpaþilor
Lãpãduº Adrian Cristian, Par-
mac Mircea ºi Potcovaru Alin pe

o duratã de 29 de zile, începând
cu data punerii în executare a
mandatelor de arestare preventi-
vã. Se vor emite mandatele de
arestare preventivã pe numele in-
culpaþilor potrivit dispoziþiilor
art. 151 C.p.p. Cu recurs”, dupã
cum se aratã în încheierea de
ºedinþã a Tribunalului Dolj.  

Numai cã, pânã la pronunþa-
rea hotãrârii, cele 24 de ore pe
cât fuseserã emise ordonanþele au
expirat, inculpaþii fiind liberi sã
plece. Parmac ºi Potcovaru, am-
bii din Sadova, au aºteptat deci-
zia ºi s-au prezentat la arestul IPJ
Dolj. Lãpãduº a plecat însã, fi-
ind prins de poliþiºtii Secþiei 3

Craiova, dupã cum au anunþat re-
prezentanþii IPJ Dolj: „vineri,
23.08.2013, poliþiºtii Sectiei de
Poliþie nr.3 Craiova, l-au de-
pistat  pe LÃPÃDUª ADRIAN-
CRISTIAN, de 22 de ani, din
Craiova,  pe numele cãruia Tri-
bunalul Dolj a emis  un mandat
de arestare preventivã pentru de
29 zile  pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de  trafic de droguri de
risc. Tânãrul a fost introdus în
Centrul de Reþinere si Arest Pre-
ventiv Dolj”.

Toþi cei trei inculpaþi au de-
clarat imediat recurs, care se va
judeca sãptãmâna aceasta, la
Curtea de Apel Craiova.

Reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj au fost solicitaþi, ieri dupã-
amiazã, pentru stingerea unui in-
cendiu izbucnit la locuinþa ocu-
patã de Marinel Criºan, la ieºi-
rea din Craiova cãtre „Metro”,
pe  Aleea 1 Plaiul Vulcãneºti, vis-
a-vis de hotelul Sydney. În mo-
mentul când au ajuns la faþa lo-

Un incendiu de proporþii
a mistuit, ieri dupã-amiazã,
anexa unde era amplasatã
centrala termicã, magazia
de lemne, dar ºi o parte din
acoperiºul unui imobil si-
tuat pe Aleea 1 Plaiul Vul-
cãneºti din Craiova, vis-a-
vis de hotelul Sydney. Douã
echipaje de pompieri au lup-
tat cu flãcãrile mai bine de
o orã, din fericire incendiul
fiind lichidat înainte de a
face pagube mai mari.

cului cele douã echipaje de pom-
pieri de la Detaºamentul 2 Cra-
iova, ardea o anexã gospodãreas-
cã, în care era amplasatã cen-
trala termicã a locuinþei, flãcãri-
le extinzându-se ºi cãtre acope-

riºul casei ºi o magazie plinã cu
lemne. Dupã mai bine de o orã
de luptã cu flãcãrile, pompierii
au reuºit sã lichideze incendiul,
fãrã a mai fi afectate locuinþele
învecinate. În urma cercetãrilor
efectuate de specialiºtii ISU
Dolj, s-a stabilit cã flãcãrile au
fost generate de un scurt-circuit
la instalaþia electricã apãrut în în-
cãperea unde era centrala lo-
cuinþei.

„Pompierii au lichidat incen-
diul în limitele gãsite, fiind afec-
tat acoperiºul locuinþei, pe o su-
prafaþã de aproximativ 15 metri
pãtraþi, anexa gospodãreascã ºi
magazia de lemne. S-a stabilit cã
incendiul a fost generat de un
scurt-circuit electric”, ne-a de-
clarat plt. Cãtãlin Colteve, din
cadrul Biroului de Presã al ISU
Dolj.

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, vineri seara, în jurul orei
22.00, pe D.E. 70, în localitatea
Rãcarii de Jos, s-a produs un ac-
cident rutier în urma cãruia 3 ti-
neri au ajuns la spital pentru îngri-
jiri medicale. Din primele cercetãri
ale poliþiºilor de la Rutierã a rezul-
tat faptul cã Marius Balaban, de 25
de ani, în timp ce conducea o au-
toutilitarã, la plecarea de pe loc, nu
a acordat prioritate de trecere unei
alte autoutilitare conduse de Doru
Udiþã, de 27 de ani, din Craiova,
care circula regulamentar pe ban-
da a doua, din direcþia Filiaºi cãtre
Craiova, intrând în coliziune cu
partea lateralã stângã a acesteia. În
urma accidentului a rezultat rãni-

Accident cu trei rãniþi pe DE 70
Un grav accident de circulaþie s-a petrecut vineri seara,
pe DE 70, în localitatea Rãcarii de Jos, trei tineri fiind

transportaþi la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova,
doi dintre ei în stare gravã.

rea gravã a lui Doru Udiþã, de 27
de ani, din Craiova, ºi a lui Lau-
renþiu Bãlãºoiu, de 25 de ani, din
Filiaºi, pasager în autoutilara al
cãrei conducãtor nu a acordat prio-
ritate, precum ºi rãnirea uºoarã a
lui Gabriel Pitãroiu, de 24 de ani,
din Filiaºi, pasager în aceeaºi au-
toutilitarã.

„Cei doi conducãtori auto au fost
testaþi cu aparatul etilotest, rezul-
tatul fiind negativ. Pe numele con-
ducãtorului auto vinovat de produ-
cerea evenimentului a fost întoc-
mit dosar penal pentru savarºirea
infracþiunii de vatamare corporalã
din culpã”, dupã cum ne-a decla-
rat inspector principal Alin Apos-
tol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Mãrturisesc, am ajuns în punctul nevral-
gic în care am oroare sã mai accesez jurna-
lele tv de ºtiri: de zile întregi, o întâmplare,
tragicã, ce-i drept, în mesajul sãu gol-goluþ,
a cãpãtat, printr-o exacerbare ce-a sfârºit
prin a-i neutraliza substanþiala oazã de ab-
surd, sã capete, cu o vinovatã inconºtienþã,
dimensiunea unui eveniment cu valenþe …is-
torice. Mã raportez, fireºte, la întreaga te-
vaturã iscatã ºi alimentatã în jurul morþii ºi
al înmormântãrii lui Florin Cioabã.

Accesatã în termenii goanei dupã o au-
dienþã cu orice preþ ºi cu orice risc, întâm-
plarea pare, la o primã vedere, uºor fezabi-
lã: la urma urmei, câte zeci de ceasuri dintr-
o zi nu suntem victimele, deseori vinovate
prin absenþa refuzului de a privi, unor fã-

Un act inconºtient de subminare a istorieiUn act inconºtient de subminare a istorieiUn act inconºtient de subminare a istorieiUn act inconºtient de subminare a istorieiUn act inconºtient de subminare a istoriei
cãturi mediatice într-o acerbã concurenþã
cu libidinosul ºi cu dejecþiile unei lumi, iatã,
ajunsã cu josul în sus?

Numai cã, în cazul de faþã, odatã cu un
ridicat grad de bulversare, în care pare sã
se fi ºters orice linie dintre realitate ºi ficþi-
une, asistãm la un atac, fie ºi involuntar, la
un nivel elementar de pudoare ºi de mini-
mã demnitate. Naþionalã, sã ne înþelegem.
Fiindcã, una este regretul, sincer ºi legiti-
mat în umanitatea lui organicã, alta este ca,
prin ieºirea din decor, sã poziþionezi o per-
soanã, posibil merituoasã în ambientul ei
familial ºi la nivelul unei comunitãþi, la ni-
velul unei personalitãþi de relief istoric
(sic!), manipulând o simbolisticã nu departe
de o semioticã simbolicã.

Reiterez ceea ce am mai notat în acest
spaþiu public: Florin Cioabã va fi fost un
cetãþean onorabil, averea impresionantã va
fi fost, sper, rodul unei hãrnicii exempla-
re, deºi nu-i nici un hazard sã ne închi-
puim ºi alte scenarii de agonisealã, cu atât
mai mult cu cât trãim în România ºi, pe
lângã tristeþea de a ne ocupa tot timpul,
asta presupune cã, asemenea atâtor îm-
bogãþiþi la comandã, nici aici n-ar lipsi
mãcar niºte suspiciuni.

În aceeaºi linie, e la fel de posibil ca, în
rolul sãu auto-investit (fiindcã nu existã nici
mãcar o tradiþie, oricât de sumarã, cel pu-
þin atestatã în vreo tradiþie cât de cât cu-
noscutã), „regele” (numai cu ghilimele, alt-
minteri e purã uzurpare a unei semantici

milenare!) îºi va fi servit, greu de crezut
cã etnia în întregul ei, dar mãcar o pãrtici-
cã a ei; asta nu înseamnã cã, la un examen
cât de cât responsabil, multe din tarele atri-
buite, acasã ori în strãinãtate, comunitãþii
pe care va fi „domnit” nu i-ar putea fi chiar
imputabile lui însuºi.

Dincolo – ori dincoace – de toate aceste
ipoteze cu un gust apãsat sãlciu, toatã te-
vatura aceasta etalatã indistinct ºi, adesea,
greþos, în masa-media, dând unui Cezar în-
chipuit ceea ce îi refuzi, dacã nu lui Dum-
nezeu, atunci cu siguranþã Regelui cu o le-
gitimitate infailibilã, atinge limita fragilã a
unui act, inconºtient?!, de subminare a Is-
toriei. A celei trecute, dar mai ales a celei
pe care ne chinuim s-o trãim.

Astãzi încep probele scrise ale bacalaurea-
tului. 2.064 de candiaþi s-au înscris pentru a
susþine prima probã a examenului, cea la lim-
ba ºi literatura românã. Aceasta va fi urmatã
de proba scrisã la limba ºi literatura românã
pentru elevii aparþinând minoritãþilor naþiona-
le, pe 27 august. Proba obligatorie a profilu-
lui se va susþine în 28 august, iar cea la alege-
re a profilului ºi specializãrii – în 30 august.
Examenul de bacalaureat se desfãºoarã de
aceastã datã în 11 centre , ºapte în Craiova ºi
patru în judeþ. Rezultatele vor fi afiºate pe 2

Un grup de 20 de tineri români ºi bul-
gari participã în perioada 1 mai - 1 no-
iembrie 2013, la proiectul “Bunicii”, fi-
nanþat de Comisia Europeanã, prin Pro-
gramul Tineret în Acþiune. Proiectul este
organizat de asociaþia Europrotector, în
parteneriat cu Narodno Citaliste “Nadej-
da 1871” Oreahovo. Proiectul îºi pro-
pune sã abiliteze un grup de 20 de tineri
români ºi bulgari pentru a promova dia-
logul între generaþii, valorizând experi-
enþa vârstnicilor la nivelul celor 2 regiuni

“Nu-mi vine sã cred. Sunt emoþionat ºi am senzaþia de
magie privind ce se întâmplã”, a declarat, pentru AGER-
PRES, directorul general al ONB, Rãzvan Ioan Dincã. El a
spus cã actuala echipã din fruntea Operei bucureºtene a “lu-
crat cu atenþie la acest eveniment” ºi a încercat sã-l “comu-
nice bine” ºi în acelaºi timp “sã-l facã inedit”, prin faptul cã
a fost “o formã de spectacol, nu numai un simplu concert
în faþa publicului”. Evenimentul din acest an s-a constituit
într-o avanpremierã a viitoarei stagiuni a instituþiei, prile-
juind, cu concursul prezentatorului Cãtãlin Sava, dezvãlui-
rea principalelor titluri, evenimente speciale ºi activitãþi cul-
turale conexe ale lunilor urmãtoare.

Filarmonica Oltenia continuã seria de
microconcerte susþinute în spaþii necon-
venþionale din cartierele craiove. Astãzi,
un astfel de moment artistic este progra-
mat, începând cu ora 20.45, în  Parcul
Puºkin.

În program sunt incluse compoziþii mu-
zicale cunoscute cum ar fi Wilhelm Frie-
demann Bach (1710 - 1784): Duet (partea
I) - interpreteazã: Duo viola Luminiþa Ma-
rinescu – George ªerban; Wilhelm Frie-
demann Bach: Duet (partea a II-a)  - in-
terpreteazã: Duo viola Luminiþa Marines-
cu – Diana Mãnesc; Johann Sebastian
Bach (1685 - 1750): Concertul branden-

Cea de-a VII-a ediþie a “Promenadei Operei”
Mii de iubitori ai artei lirice de toate vârste-

le au participat sâmbãtã searã la cea de-a VII-
a ediþie a “Promenadei Operei”, tradiþionalul
concert extraordinar de muzicã clasicã în aer
liber desfãºurat pe esplanada primei scene li-
rice a þãrii. Ca ºi în alþi ani, indiferent de vâr-

stã, pe ºezlonguri, cu taburetul adus de-acasã
sau pur ºi simplu în picioare, neintimidaþi de
cele câteva picãturi de ploaie din prima parte
a spectacolului, bucureºtenii au dorit sã parti-
cipe cu entuziasm la unul dintre cele mai în-
drãgite evenimente anuale ale Capitalei.

Printre premierele din stagiunea 2013-2014, ale cãror frag-
mente au fost incluse în programul artistic al concertului, se
numãrã opera verdianã “Otello”, spectacol care va fi pre-
zentat într-o nouã montare în zilele de 6 ºi 9 septembrie, în
cadrul Festivalului Internaþional “George Enescu”, în regia
artistei de origine bulgarã Vera Nemirova, precum ºi opera
“Rigoletto”, care începând cu primãvara anului 2014 va fi
prezentatã într-o nouã viziune, aparþinând celebrului regizor
australian Stephen Barlow.

Aduºi pe scenã de trãsuri ºi maºini de epocã, cei aproxi-
mativ 200 de artiºti prezenþi la “Promenadã” - unele dintre
cele mai îndrãgite voci ale primei scene lirice a þãrii, precum

ºi invitaþi din România ºi din strãinãtate (inclusiv laureaþi ai
primei ediþii a Concursului Internaþional “Le Grand Prix de
l’Opera” - i-au încântat pe cei prezenþi cu fragmente de mare
popularitate din “Dama de picã” ºi “Lacul lebedelor” de Pi-
otr Ilici Ceaikovski, “Aida” ºi “La Traviata” de Giuseppe
Verdi, “Faust” de Charles Gounod, “Tosca” de Giacomo
Puccini º.a.
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implicate (Oltenia, România ºi Vratsa,
Bulgaria).

În cadrul proiectului, în perioada 26
august - 4 septembrie, tinerii vor ajunge
în comuna Giurgiþa ºi în oraºul Craiova.
Participanþii la proiect vor vizita comuna
Giurgiþa ºi vor avea ocazia sã dialogheze
cu vârstnicii din comunitate. De aseme-
nea, vor avea loc sesiuni de informare ºi
dezbateri la instituþii din Craiova care ofe-
rã servicii persoanelor vârstnice.

ALINA DRÃGHICI

septembrie, pânã la ora 12:00, iar contestaþi-
ile vor putea fi depuse în aceeaºi zi, pânã la
ora 16:00. Contestaþiile vor fi rezolvate în zi-
lele de 3 ºi 4 septembrie, iar rezultatele finale
vor fi afiºate la data de 5 septembrie 2013.
Dupã prima sesiune de bacalureat, la nivelul
judeþului Dolj s-a înregistrat promovabilitate
zero la trei unitãþi de învãþãmânt: Liceul Teh-
nologic „Ing. Ionete Aurelian“ din Malu Mare,
Liceul „Aurelian Ianculescu” din Cârcea ºi
Liceul „Beethoven“.

ALINA DRÃGHICI

Concert de muzicã clasicã în Parcul Puºkin
burgic nr. 6 în Si bemol major, BWV 1051
– interpreteazã: Duo viola Luminiþa Mari-
nescu – George ªerban; Gottlieb Heinrich
Kohler (1765 – 1833): Marº, Francesco
Gasparini (1668 – 1727): Preludiu, Leo-
pold Mozart (1719 – 1787): Menuet – in-
terpreteazã Duo clarinet Cristian Câþu  -
Victor  Godja.

Serile de duete instrumentale, din ca-
drul proiectului Filarmonica RE-descope-
rã oraºul vor continua, mâine searã, cu
acelaºi program muzical, de data aceasta
în Pãrculeþul Pan Group – Bulevardul Ca-
rol, de la ora 20.45

RADU ILICEANU



ªTIRI

ªTIRI

10 / cuvântul libertãþii luni, 26 august 2013externe
COMENTAR IU

În jur de 355 de pacienþi prezen-
tând simptome neurotoxice au murit
în Siria în spitale asistate de organi-
zaþia Medici fãrã Frontiere (MFF),
unde aproape 3.600 de persoane sunt
tratate de la 21 august, a anunþat ONG-
ul într-un comunicat, relata sâmbãtã
France Presse. „Trei spitale situate în
guvernoratul Damasc ºi susþinute de
Medici fãrã Frontiere au primit, în mai
puþin de trei ore, miercuri dimineaþã,
21 august, aproximativ 3.600 de pa-
cienþi prezentând simptome neuroto-
xice. 355 dintre ei au murit”, a scris
MFF. „Simptomele care ne-au fost ra-
portate, schema epidemiologicã a
acestui eveniment - caracterizat printr-
un aflux masiv de pacienþi într-o pe-
rioadã foarte scurtã de timp, provenienþa pacien-
þilor ºi contaminarea salvatorilor ºi a personalu-
lui care a acordat primele îngrijiri - sugereazã cu
tãrie expunerea masivã la un agent neurotoxic”,
a subliniat Bart Janssens, director la MFF, citat
în comunicat. ONG-ul este, astfel, prima sursã
independentã care confirmã utilizarea de arme
chimice în regiunea Damasc, evocatã de mai
multe zile de opoziþia sirianã. Însã MFF a comu-
nicat cã nu are capacitatea de a confirma „ºtiin-

Un tribunal din Cairo a amânat,
ieri, pentru data de 14 septembrie,
procesul în apel al fostului preºedin-
te egiptean Hosni Mubarak, acuzat
de „complicitate la uciderea de mani-
festanþi” în timpul revoltelor popula-
re din 2011, în urma cãrora regimul
sãu a fost dat jos, informeazã France
Presse. Fostul preºedinte al Egiptu-
lui, transferat în prezent într-un spi-
tal militar din Cairo, riscã pedeapsa

Social-democraþii germani (SPD)
au anunþat trei mitinguri electorale,
la care va fi prezent ºi fostul cance-
lar german, Gerhard Schroder, pen-
tru a pleda în favoarea candidatului
Peer Steinbruck, în perspectiva ale-
gerilor legislative din 22 septembrie
a.c.. Vineri, 23 august a.c., la Lan-
genfeld, o micã localitate situatã la

Aproximativ 15.000 - 20.000 de romi, în
principal români ºi bulgari, trãiesc în sub-
urbii sãrace sau pe strãzile din Franþa, con-
form unui raport al Inspectoratului General
din Administraþie (IGA) citat de site-ul de
ºtiri Midilibre.fr. Potrivit raportului, romii
sunt concentraþi la periferia Parisului ºi în
jurul oraºelor Lille, Marsilia, Lyon, Nantes,
Toulouse, Nice, Strasbourg, Montpellier ºi
Grenoble. „Aproximativ 15.000 - 20.000 de
romi trãiesc în Franþa, în suburbii sãrace ºi
pe strãzi. În cea mai mare parte cetãþeni ro-
mâni ºi bulgari, migrând din raþiuni econo-
mice sau din cauza actelor de persecutare,
sunt supuºi restricþiilor pe piaþa muncii
pânã la 1 ianuarie 2014”, precizeazã site-ul
citat. „Romii («oameni», în limba romani)
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þific” utilizarea armelor chimice. Opoziþia sirianã
susþine cã forþele subordonate regimului Bas-
har Al-Assad au utilizat arme chimice în apro-
piere de Damasc, pe 21 august, atacul soldân-
du-se cu peste 1.000 de morþi.

Preºedintele francez, François Hollande, a apre-
ciat ieri, în cadrul unei întrevederi cu premierul
australian, Kevin Rudd, faptul cã existã „o mulþi-
me de probe” ce aratã cã atacul de la 21 august,
din apropiere de Damasc, a fost „de naturã chimi-

cã”, iar toatele aspectele aratã cã se ia
clar în considerare o responsabilitate
a regimului lui Bashar al-Assad în
acest caz, relateazã France Presse.
Drept urmare, ºeful statului francez a
cerut ca „inspectorii ONU sã poatã
avea acces fãrã întârziere ºi fãrã re-
stricþii la locaþiile incriminate”, legate
de atacul chimic de miercuri, se menþi-
oneazã într-un comunicat de presã al
Palatului Elysee. Ministrul sirian al In-
formaþiilor, Omran al-Zohbi, a respins,
sâmbãtã, acuzaþiile opoziþiei. „Noi nu
am utilizat niciodatã arme chimice în
Siria, în orice formã ar fi, lichid sau
gaz. Armata sirianã nu are nevoie sã
utilizeze arme chimice, pentru cã mo-
ralul ei este ridicat ºi ea realizeazã pro-

grese împotriva terorismului”, a declarat el într-
un interviu la televiziunea Al-Mayadine, cu se-
diul la Beirut, din care fragmente au fost difuzate
de televiziunea sirianã.

Regimul sirian ºi-a dat, ieri, acordul ca inspec-
tori ai Organizaþiei Naþiunilor Unite (ONU) sã
ancheteze „imediat” pe marginea afirmaþiilor pri-
vind utilizarea de arme chimice lângã Damasc,
potrivit unui comunicat emis de Ministerul Afa-
cerilor Externe al Siriei, informeazã AFP.

Egipt: Procesele contra lui Mubarak
ºi a liderilor Fraþilor Musulmani au fost amânate

cu moartea. Mubarak a
compãrut la aceastã a
ºasea audiere în apel
aºezat pe o brancardã,
în spatele gratiilor celu-
lei rezervate celor acu-
zaþi, în compania a nouã
coacuzaþi, între care doi
fii ai sãi - Gamal ºi Alaa.
Anul trecut, Hosni Mu-
barak a fost condamnat
la închisoare pe viaþã
pentru complicitate la
uciderea de protesta-
tari, dar Curtea de Apel
a dispus rejudecarea
cazului. ªi procesul lide-

rilor miºcãrii Fraþii Musulmani - co-
mandantul suprem Mohamed Badie
ºi adjuncþii acestuia, Khairat al-Sha-
ter ºi Rashad Bayumi - început tot
ieri, a fost amânat pentru 29 octom-
brie, dat fiind cã inculpaþii nu au fost
aduºi în salã din raþiuni de securita-
te, au anunþat surse judiciare. Aceº-
tia, în prezent încarceraþi, sunt acu-
zaþi de „instigare la uciderea” mani-
festanþilor.

Umbra lui Gerhard Schroder planeazã
asupra campaniei lui Peer Steinbruck

40 de km de Dusseldorf (Renania de
Nord-Westfalia) a fost semnalatã
prima prezenþã a acestuia. Oraºul
este situat într-o circumscripþie cru-
cialã pentru Peer Steinbruck, candi-
datul SPD. Aici a fost învins, în 2008,
de candidatul CDU (creºtin-demo-
crat) Michaella Noll, ºi participã, ºi
de aceastã datã, în ciuda sondajelor

defavorabile. Peer
Steinbruck datoreazã
alegerea sa în Bun-
destag unei particula-
ritãþi a sistemului elec-
toral german: jumãta-
te dintre deputaþi sunt
aleºi prin scrutin ma-
joritar (câºtigã candi-
datul cu cele mai mul-
te voturi), în timp ce
ceilalþi sunt aleºi pro-
porþional pe liste sta-
bilite de partid. Bãtut
la votul direct, Peer
Steinbruck a ajuns de-
putat prin plasarea pe
o poziþie eligibilã de
cãtre partidul sãu.

Aproximativ 15.000-20.000 de romi, majoritatea români ºi bulgari, trãiesc în Franþa

China: Trecerea
taifunului Trami a afectat
360.000 de persoane

Taifunul Trami, al 12-lea care
loveºte China în acest an, a afectat
361.000 de oameni în provincia
Hunan, din centrul þãrii, ºi dintre
aceºtia peste 30.000 au fost
deplasaþi în alte regiuni, au anunþat
autoritãþile locale, citate de agenþia
de presã Xinhua. Taifunul a fost
însoþit de furtuni mai ales în pãrþile
sud-estice ºi estice ale Hunan,
potrivit unui comunicat al centrului
meteo provincial. Intemperiile au
fãcut ravagii în 14 þinuturi, oraºe ºi
districte. 13.350 de hectare de
cereale au fost avariate ºi 150 de
case au fost dãrâmate. De aseme-
nea, ploile puternice au umflat mai
multe râuri peste nivelurile de
pericol ºi au determinat recurgerea
la rezervoare speciale dedicate unor
astfel de situaþii. Furtunile aduse de
Trami au lovit ºi provinciile sud-
estice de coastã Zhejiang ºi Fujian,
afectând 1,4 milioane de persoane
ºi determinând mutarea a 351.000,
dupã cum a anunþat vineri Ministe-
rul pentru Afacerile Civile.

Bo Xilai îºi asumã partea
sa de responsabilitate în
deturnarea de fonduri
publice de cãtre soþie

Liderul chinez cãzut în dizgraþie
Bo Xilai a acceptat, sâmbãtã, sã-ºi
asume o parte din responsabilitate
în ceea ce priveºte deturnarea a 5
milioane de yuani (612.000 euro)
din fonduri publice în profitul soþiei
sale, Gu Kailai, susþinând cã
aceasta a furat banii fãrã implicarea
lui, transmit AFP ºi AFP. „Cred cã
trebuie sã-mi asum partea de
responsabilitate pentru faptul cã
aceºti bani au ajuns în contul
bancar al lui Gu Kailai. Mi-e ruºine,
am dat dovadã de neglijenþã”, a
spus fostul responsabil, potrivit
unei transcrieri a audierilor din
timpul procesului sãu pentru
corupþie. Partidul Comunist, aflat la
putere în China, foloseºte procesul
împotriva lui Bo, fost membru al
biroului politic al PC ºi lider de
partid în metropola Chongqing,
pentru a pune capãt unui scandal
politic murdar, declanºat de
suspiciunile cã soþia sa a ucis un
om de afaceri britanic, comenteazã
Associated Press.

Snowden ºi-ar fi acoperit
„urma digitalã” când
accesa sau descãrca
fiºiere NSA

Eforturile guvernului american
de a stabili ce materiale ºi docu-
mente clasificate a subtilizat
Edward Snowden de la Agenþia
Naþionalã de Securitate (NSA) sunt
îngreunate de precauþiile sofisticate
ale lui Snowden de a-ºi acoperi
„urma digitalã” prin ºtergerea sau
evitarea aºa-ziselor jurnale electro-
nice, transmite Associated Press.
Astfel de jurnale electronice ar fi
putut arãta ce informaþii a vizualizat
sau a descãrcat Snowden. Oficiali
guvernamentali au declarat pentru
agenþia americanã de presã, sub
protecþia anonimatului, cã ancheta-
torii sunt puºi în dificultate de
aparenta abilitate a lui Snowden de
a evita mãsurile de siguranþã ale
agenþiei. Totuºi, aceastã informaþie
ar putea submina asigurãrile date
de administraþia Obama Congresu-
lui ºi opiniei publice, potrivit cãrora
programele de monitorizare ale NSA
nu pot fi folosite în mod abuziv
datoritã faptului cã sistemele sale
sunt extrem de bine þinute sub
control.

provin din cea mai sãracã minoritate etnicã
din Europa. Cei mai mulþi dintre cei care
trãiesc în Franþa vin din România ºi Bulga-
ria, o micã parte provin din state extraco-
munitare precum Serbia, Bosnia sau Repu-
blica Moldova. Fiind sedentari, sãrãcia îi
constrânge sã trãiascã pe strãzi sau în sub-
urbii sãrace, în cabane de lemn sau în cara-
vane. Totuºi, nu trebuie confundaþi cu no-
mazii de naþionalitate francezã, pentru care
localitãþile trebuie sã amenajeze spaþii spe-
ciale. Apelativul de «rom» se referã la ori-
ginea etnicã, astfel cã autoritãþile franceze
nu folosesc acest termen, vorbind de cetã-
þeni români ºi bulgari care locuiesc în tabe-
re ilegale sau în structuri de integrare spe-
ciale”, explicã site-ul francez.
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07:00 Telejurnal
08:00 Telejurnal
09:00 Ora de business (R)
09:50 Legendele palatului: Kim

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek
12:30 SCENART
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
17:00 SCENART (R)
17:30 O9atitudine - Protecþia

consumatorilor (R)
17:40 Legendele palatului -

Gyebaek
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Rãzboiul umbrelor (R)
21:30 Maºini, teste ºi verdicte
22:10 Sherrybaby
23:50 Oameni care au schimbat

Lumea
00:00 Ora de business (R)
00:45 Dãnutz S.R.L. (R)
01:40 Dãnutz S.R.L. (R)
02:30 Exclusiv in Romania (R)
03:05 Descoperã Europa ta! (R)
03:35 În grãdina Danei (R)
04:00 Sport

07:00 Teleshopping
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 FITS 2013 (R)
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Noua Zeelandã –

Maraton extrem (R)
11:10 Rãzbunarea haiducilor

(R)
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Concertele DP 2
14:00 Teleshopping
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Prin pãduri ºi munþi, inimi

înlãnþuite
16:55 O9atitudine - Protecþia

consumatorilor
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
18:00 Telejurnal
19:00 Deportaþii
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
20:50 Muzica DP 2
21:00 Secretul ceasurilor

elveþiene
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Enescu în inima mea
23:20 Soare înºelãtor
01:50Secretul ceasurilor

elveþiene (R)

08:10 Saga Amurg: Zori de Zi -
Partea I

10:10 Zoom - Academia
Supereroilor

11:40 Manechinele de ieri ºi de azi
12:55 Transformarea
14:30 Hugo
16:35 Corul
18:35 Pe platourile de filmare
19:05 În derivã
20:00 Redacþia
21:00 Rãzbunarea unui erou
22:35 Flynn
00:15 Pactul
01:45 Motoare sfinte
03:45 Sink

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Pulbere de stele (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 ªampanie cu cianurã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Cavalerii mesei rotunde
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Fosta mea Super-Gagicã
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
00:05 Semiprofesionist
01:45 ªtirile Pro Tv (R)
02:45 Al patrulea înger (R)
04:15 Cavalerii mesei rotunde

(R)
05:30 Happy Hour (R)

07:45  Triumful dragostei (R)
08:45 Doamne de poveste (R)
08:50 Triumful dragostei (R)
10:15 Que bonito amor (R)
11:10 Doamne de poveste
11:30 Maricruz (R)
12:45 Iubiri vinovate (R)
13:45 Doamne de poveste
14:15 Dragostea învinge
15:15 100 de poveºti celebre
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan.ro
23:00 Teresa
00:00 100 de poveºti celebre

(R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)
02:45 Cancan.ro (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Poveºtiri adevãrate (R)
04:55 Doamne de poveste
05:00 Poveºtiri de noapte (R)
05:30 Cancan.ro (R)

08:15 Aventurile lui Sylvester si
Tweety (R)

09:15 Sheena (R)
10:30 Aventurile lui Sylvester si

Tweety
11:00 Pana cand moartea ne va

desparti (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Zoom in 10
14:45 Amelia Earhart: Ultimul

zbor (R)
16:45 Copilul
18:50 Sheena
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Unsprezece plus una
00:00 O noua lume
03:45 Batman: Cavalerul din

Gotham
05:00 Lumea Pro Cinema
05:30 Cine A.M.

10:20 Next Top Model

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Fata maharajahului

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 George, traznitul junglei

22:30 În puii mei

00:00 Observator (R)

01:00 Nikita

02:00 În puii mei (R)

03:15 Nikita (R)

04:00 Fata maharajahului (R)

06:00 Observator

07:15 La un pas de fericire
09:00 Ce gãtim azi?

10:00 Cei 7 ani de acasã (R)

11:30 ªatra (R)
12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Restaurant Europa (R)

14:00 Gaºca (R)
15:30 Testul de rezistenþã (R)

16:45 Cu capul în nori

18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Iffet
22:15 Voinþã de femeie

23:30 Vacanþa Mare

00:45 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Iffet (R)

03:30 Testul de rezistenþã (R)

04:30 Cu capul în nori (R)

07:00 Danni Lowinski (R)
07:30 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)
08:30 Tomorrow Today
09:30 ªi eu m-am nãscut în

România (R)
10:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã (R)
11:45 Danni Lowinski
13:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:00 Focus
15:30 Dragul de Raymond
16:00 Iubiri secrete (R)
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Declaraþie de dragoste
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Iubiri secrete
00:30 Focus (R)
01:30 Trãdaþi în dragoste
03:00 Iubiri secrete (R)
04:00 Tomorrow Today (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Cireaºa de pe tort (R)
06:30 Danni Lowinski (R)

07:00 Muntenii
08:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
09:00 Aºii amanetului
10:00 Extratereºtri antici
11:00 Aºii amanetului
18:00 Muntenii
19:00 Aºii amanetului
20:00 Premierã NOU ªI ÎN

EXCLUSIVITATE
21:00 Premierã Aºii amanetului
22:00 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Fotbal: Rezumate Olanda
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 LK Lovituri Mortale:

Luptãtorii Secolului!
00:00ªtiri Sport.ro
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07:00 Telejurnal
08:00 Telejurnal
09:00 Ora de business (R)
09:50 Legendele palatului: Kim

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek
12:30 SCENART
13:00 Împreunã, în Europa! (R)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu (R)
17:00 SCENART (R)
17:30 O9atitudine - Protecþia

consumatorilor (R)
17:40 Legendele palatului -

Gyebaek
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Studio UEFA Champions

League
21:40 Fotbal. Liga Campionilor

2013-2014
23:50 Studio UEFA Champions

League
00:30 Rezumatele UEFA

Champions League
01:30 Ora de business (R)

07:00 Teleshopping
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Prin pãduri ºi munþi, inimi

înlãnþuite
08:55 O9atitudine - Protecþia

consumatorilor
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Engleza la colþ de stradã
10:30 Leacuri, hapuri ºi bucate

(R)
11:00 Secretul ceasurilor

elveþiene (R)
12:00 Despre documentar…

încã ceva în plus (R)
13:00 Deportaþii (R)
13:30 Coreea: spirit ºi culoare

(R)
14:00 Teleshopping
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Prin pãduri ºi munþi, inimi

înlãnþuite
16:55 Muzica DP 2
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
18:00 Telejurnal
19:00 Deportaþii
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
20:50 Muzica DP 2
21:00 India – Pãrul ofrandã
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Enescu în inima mea
23:20 Trei regate
00:15 Supravieþuitorii dezastrelor

07:35 Hugo
09:40 Corul
11:35 Redacþia
12:35 Femeia mereu deasupra
14:05 Flicka 2
15:35 Bean - O comedie

dezastru
17:05 Poartã-te ca o doamnã,

gândeºte ca un bãrbat
19:05 În derivã
20:00 Contagion: Pericol

nevãzut
21:50 Marea Mahmurealã 2
23:30 Familia Borgia
01:10 Adio, regina mea

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Steaua cazatoare (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Amintiri ºterse
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Moondance Alexander
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Serviþi, vã rog!
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05  CSI: Miami
00:05 Mandrie si Glorie
02:30 ªtirile Pro Tv (R)
04:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:30 CSI: Miami (R)

07:45 Triumful dragostei (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Poveºtiri adevãrate (R)
10:15 Que bonito amor (R)
11:10 Doamne de poveste
11:30 Maricruz (R)
12:45 Iubiri vinovate (R)
13:45 Doamne de poveste
14:15 Dragostea învinge
15:15 100 de poveºti celebre
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan.ro
23:00 Teresa
00:00 100 de poveºti celebre
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)
02:45 Cancan.ro (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Poveºtiri adevãrate (R)
04:55 Doamne de poveste (R)
05:00 Poveºtiri de noapte (R)
05:30 Cancan.ro (R)

08:45 Aventurile lui Sylvester si
Tweety (R)

09:15 Sheena (R)
10:30 Aventurile lui Sylvester si

Tweety
11:30 Lumea Pro Cinema (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 La bloc (R)
15:45 M.A.S.H. (R)
16:45 Un simplu caz de crima

(R)
18:50 Sheena
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Tango în trei
00:15 Un simplu caz de crima

(R)
02:00 Tango în trei (R)
03:30 Galidor
04:30 Lumea Pro Cinema
05:00 Cine A.M.

10:20 Next Top Model

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Fata maharajahului

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 În puii mei

22:00 Jane Doe

00:00 Observator (R)

01:00 Nikita

02:00 Jane Doe (R)

03:45 Fata maharajahului (R)

06:00 Observator

07:15 La un pas de fericire

07:15 La un pas de fericire

09:00 Ce gatim azi?

10:00 Cei 7 ani de acasã (R)

11:30 ªatra (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Restaurant Europa (R)

14:00 Gaºca (R)

15:30 Testul de rezistenþã (R)

16:45 Cu capul în nori

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Iffet

22:15 Voinþã de femeie

23:15 Crezi cã eºti normal? (R)

00:45 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Iffet (R)

03:30 ªatra (R)

04:30 Cu capul în nori (R)

07:30 Dragul de Raymond (R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 La volan

09:30 O varã tra-la-la (R)

11:45 Danni Lowinski

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Iubiri secrete (R)

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Mama de imprumut

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Soþia perfectã

00:30 Focus (R)

01:30 Trãdaþi în dragoste

03:00 Schimb de mame (R)

04:00 La volan (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Cireaºa de pe tort (R)

06:30 Danni Lowinski (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Fotbal: Academia Hagi -

Steaua Roºie
18:30 ªtiri Sport.ro
19:00 Special: România 4x4.

Europa, venim!
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Dezastre aeriene
22:30 Special: România 4x4.

Europa, venim!
22:45 Wrestling RAW
23:30 ªtiri Sport.ro
01:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Muntenii
08:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
09:00 Aºii amanetului
10:00 Extratereºtri antici
11:00 Rãzboiul depozitelor
18:00 Muntenii
19:00 Aºii amanetului
20:00 Premierã Extratereºtri

antici
21:00 Rãzboiul depozitelor
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
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Anunþul tãu!
Asociaþia de proprietari nr. 1 -
Opanez Craiova, strada Opanez,
nr. 4, bl. C9-parter, contacteazã
(selecþie oferte) prestare lucrãri:
inventar sistem de încãlzire cen-
tralizat bloc ºi calcul suprafeþe
echivalente termic; reparaþie în-
velitoare tablã acoperiº ºi achizi-
þie – montare sistem preluare ape
pluviale. Telefon: 0351/420.169;
0721/091.978; 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.

VÂND MATIZ,
AN FABRICAÞIE 2001.
Relaþii la telefon:

0720/286.230.

ANUNÞANUNÞANUNÞANUNÞANUNÞ

SC Termo Craiova SRL anunþãSC Termo Craiova SRL anunþãSC Termo Craiova SRL anunþãSC Termo Craiova SRL anunþãSC Termo Craiova SRL anunþã
cã, începând cu data de 26.08.2013cã, începând cu data de 26.08.2013cã, începând cu data de 26.08.2013cã, începând cu data de 26.08.2013cã, începând cu data de 26.08.2013
se va întrerupe furnizarea apei cal-se va întrerupe furnizarea apei cal-se va întrerupe furnizarea apei cal-se va întrerupe furnizarea apei cal-se va întrerupe furnizarea apei cal-
de de consum la asociaþiile:de de consum la asociaþiile:de de consum la asociaþiile:de de consum la asociaþiile:de de consum la asociaþiile:

Asociaþia locatari 24 - CraioviþaAsociaþia locatari 24 - CraioviþaAsociaþia locatari 24 - CraioviþaAsociaþia locatari 24 - CraioviþaAsociaþia locatari 24 - Craioviþa
NouãNouãNouãNouãNouã

Asociaþia locatari 14 - 1 MaiAsociaþia locatari 14 - 1 MaiAsociaþia locatari 14 - 1 MaiAsociaþia locatari 14 - 1 MaiAsociaþia locatari 14 - 1 Mai
Asociaþia de proprietari 21 -Asociaþia de proprietari 21 -Asociaþia de proprietari 21 -Asociaþia de proprietari 21 -Asociaþia de proprietari 21 -

PutneiPutneiPutneiPutneiPutnei
Asociaþia de proprietari 1 -Asociaþia de proprietari 1 -Asociaþia de proprietari 1 -Asociaþia de proprietari 1 -Asociaþia de proprietari 1 -

PutneiPutneiPutneiPutneiPutnei
Asociaþia locatari 12 - EroilorAsociaþia locatari 12 - EroilorAsociaþia locatari 12 - EroilorAsociaþia locatari 12 - EroilorAsociaþia locatari 12 - Eroilor
Asociaþia de proprietari 155BAsociaþia de proprietari 155BAsociaþia de proprietari 155BAsociaþia de proprietari 155BAsociaþia de proprietari 155B

- Lãpuº- Lãpuº- Lãpuº- Lãpuº- Lãpuº
Asociaþia de proprietari 5E -Asociaþia de proprietari 5E -Asociaþia de proprietari 5E -Asociaþia de proprietari 5E -Asociaþia de proprietari 5E -

StoenescuStoenescuStoenescuStoenescuStoenescu
Asociaþia de proprietari bl 1 -Asociaþia de proprietari bl 1 -Asociaþia de proprietari bl 1 -Asociaþia de proprietari bl 1 -Asociaþia de proprietari bl 1 -

DâmboviþaDâmboviþaDâmboviþaDâmboviþaDâmboviþa
Asociaþia de proprietari C3-C4.Asociaþia de proprietari C3-C4.Asociaþia de proprietari C3-C4.Asociaþia de proprietari C3-C4.Asociaþia de proprietari C3-C4.

  SC Termo Craiova SRL  SC Termo Craiova SRL  SC Termo Craiova SRL  SC Termo Craiova SRL  SC Termo Craiova SRL

MEDITAÞII
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 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 acoperiºuri,
subzidiri, garduri, pa-
vaje, hidroizolaþii, ter-
moizolaþii, zidãrii, fini-
saje. Telefon: 0744/
869.870.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.

Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând 2 camere ultra-
central, de lux, renovat
complet, 60.000 Euro,
negociabil. 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 decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3
camere decomandate,
superb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Tele-
fon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îmbu-
nãtãþiri, 70 mp, 1 Mai
(langa Poligrafie).
45.000 Euro negocia-
bil. Telefon: 0721/
218.871.

3 semidecomandate,
îmbunãtãþit, Institut,
bl. 4. Telefon: 0722/
654.623, dupã ora
18.00.

CASE
Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp
zona I, sau schimb cu
garsonierã Craiova,
+ diferenþa. Telefon:
0742/ 097.486
Particular vând casã
regalã superbã în co-
muna Dioºti, 3 came-
re dependinþe, bucãtã-
rie, beci, magazie grajd,
pãtul, curte 3400 mp,
apã curentã, la stradã,
la 100 m de DN 65 -
Craiova-Caracal. Tele-
fon: 0722/336.634.
Vând casã Amaradia.
Telefon: 0770/ 871.554.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.

Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire la
ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Vând casã Malu
Mare, la stradã. Tele-
fon: 0727/159.492.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anvelo-
patã termic, eventual
schimb 2 apartamente,
2 camere sau variante.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în satul
Predeºti, judeþul Dolj, la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vãnd casã cu  depen-
dinþe, livadã, vie, în Fra-
toºtiþa Filiaºi. Telefon:
0720/ 929.024.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând urgent teren in-
travilan 3300 mp, Cãli-
neºti, zona Midschii, 22
m deschidere, stradal,
la 12 km de Craiova,
cadastru, 6500 euro.
Telefon: 0765/201.601,
0760/577.540.
Vând teren 400 mp in-
travilan situat în Segar-
cea str. Unirii, nr. 29F
(în spatele Liceului),
cadastru. Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.

Vând 800 mp, comu-
na Predeºti ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren, zona Me-
tro - Citroen, zonã
bunã pentru Showro-
om, depozite, 1000
mp, dechidere 17 mp,
preþ interesant. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând teren intravilan
Iºalniþa + motosapã
Telefon: 0766/ 820.993.
Vând teren Preajba
900 mp. Telefon:
0723/253.544.
Vând teren 1300 mp
Malu Mare, ªcoala
generalã, cadastru,
poziþie excelentã 15
euro mp. Telefon:
0725/505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grãdi-
nari, nr. 34. Preþ nego-
ciabil, 600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craio-
va.  Telefon: 0761/
347.028.
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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

Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

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

Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând 4300mp teren
intravilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru reno-
varea unei case +
anexe. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon: 0766/
304.708.
VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.

Vând teren central 330
mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.
SCHIMBURI

Vând sau schimb apar-
tament 4 camere Lãpuº,
cu casã 2-3 camere. Te-
lefon: 0766/ 483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND MATIZ, AN
FABRICAÞIE 2001.
Relaþii la telefon: 0720/
286.230.
Vând Dacia Superno-
va, an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon:
0745/541.174.

STRÃINE
Vând Audi A6, fabrica-
þie 2006, full-options,
bleu-marin, piele, xe-
non, motor de 2000
cm3. Telefon. 0762/
109.595.

Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Telefon:
0763/465.657.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta im-
pecabil, înmatriculat.
Telefon: 0745/043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTA-
GE, an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.

Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticide-
le din legume ºi fructe,
precum ºi hormonii ºi
antibioticele din carne.
Telefon: 0729/033.903.
Vând cãrucior handi-
capat nou. Telefon:
0723/726.218.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax,
aspirator, balanþã Ber-
kel, cuier panou, maºi-
nã de cusut Singer. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând cãrãmidã de
sobe teracotã. Telefon:
0758/467.336.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând groapã boltitã
Sineasca. Telefon:
0770/871.554.
Vând pick-up de pro-
ducþie ruseascã, fabri-
caþie 1987 cu 60 dis-
curi Electrecord. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil.Te-
lefon: 0766/355.375.

Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200 lei.
Relaþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând 6 giurgiuvele cu
geam. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/464.043.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon: 0761/
355.869.
Vând presã de balotat,
sticle plastic, cutii de
bere, putinã 50 vedre
nouã salcâm, 2 uºi cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Tele-
fon: 0761/ 355.869.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/ 534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu janþã noi, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor (flex)
D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.

Vând cuptor cu micro-
unde cu geam spart
80 lei,  maºinã de spã-
lat rufe, pompã defec-
tã 200 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cusut
Singer, mini aragaz cu
2 butelii (de voiaj). Te-
lefon: 0770/334.168.
Vând bar cu terasã ºi
dependinþe, zona Tri-
bunalul Judeþean, str.
Iancu Jianu. Telefon:
0746/660.001.
Vând prelatã autoturism,
material gros, puþin folo-
sitã. Telefon: 0762/
672.086, 0351/467.841.
Vând loc de veci 2 per-
soane, cruce de mar-
murã. Telefon: 0251/
546.666.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând cal semigreu.
Telefon: 0741/975.279.
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Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtã-
rie din fontã 20 lei, jalu-
zele diferite mãrimi, lus-
tre 2 ºi 3 braþe - 25 lei.
Telefon. 0761/355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii sepa-
rate 500 mp cu teren
intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard be-
ton. Telefon: 0721/
152.832.
Vând familii albine. Te-
lefon: 0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã mie-
re. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Albine – Familii puter-
nice, cu 5-6 rame cu
puiet – Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-
4 ani (50 Ron), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând araci roºii, faso-
le, vie 0,30-1-2 lei/buc.
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puter-
nice – cu 4-5 rame cu
puiet. Podari. Telefon:
0720/115.936.

Vând puieþi de viºin al-
toiþi, fructe mari puieþi
de pruni, 2 lei bucata.
Telefon: 0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Fi-
liaºi - se vinde restau-
rantul DIVERTIS. Te-
lefon: 0743/055.225;
0760/653.355.
Vând bicicletã Franþa,
cu cadru genþi ionox,
cauciucuri noi, Cehia
schimbãtor în torpe-
dou pantã. Telefon:
0351/467.841; 0762/
672.086.
Vând: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal.
Telefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.

Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze,
marca Anca – Pocket
– Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã
cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - tine-
ret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
SCHIMBURI

Schimb vilã P+E, con-
strucþie 2008, finisatã,
zona Consul - Tenis
Club Atlas, cu aparta-
ment 3 camere ultra-
central, plus diferenþa.
Telefon: 0729/033.903.

CUMPÃRÃRI
AUTO

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

DIVERSE
Cumpãr 100 litri must
Feteascã alb. Telefon:
0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Teren 521 mp intravi-
lan în Gherceºti. Tele-
fon: 0771/498.497.
Închiriez teren pen-
tru parcare maºini
sau centru vânzãri
sau G.P.L. Telefon:
0722/ 943.220; 0755/
139.772.
Închiriez teren
pentru amplasare
chioºcuri sau ma-
gazine pe perioadã
nedeterminatã,
zonã cu vad. Tele-
fon: 0761/665.763.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.

Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la de-
misol pretabil bar, dis-
cotecã, casino, bi-
rouri. Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, parter,
acces bilateral, preta-
bil firmã. Telefon:
0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

CERERI
Doresc apartament
mobilat 2 sau 3 came-
re. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.

Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.
MATRIMONIALE
Caut o doamnã vã-
duvã  cu permis auto
cu maºinã sau fãrã,
plãcutã fizic, maxim
55 ani. Telefon:
0253/285.145; 0762/
278.639; 0351/
430.880.

DIVERSE
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil sau
bãtrân. Telefon.
0764/568.897. 0751/
911.417.
Pensionar singur caut
familie pentru întreþine-
re la þarã. Telefon:
0762/603.748.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electri-
ca) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.
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BUNDESLIGA – ETAPA A III-A

Vineri: Dortmund – Werder 1-0 (Lewandowski 55);
Sâmbãtã: Bayern – Nurnberg 2-0 (Ribery 69, Robben 78), Leverkusen –

M’gladbach 4-2 (Kiessling 23 pen., Sam 28, 60, Castro 72 / Stranzl 54,
Arango 57), Hannover – Schalke 2-1 (Huszti 15 pen., Diouf 42 / Szalai 55),
Hoffenheim – Freiburg 3-3 (Salihovici 9 pen., Volland 25, Strobl 77 / Sorg
13, Guede 29, Freis 65), Mainz – Wolfsburg 2-0 (Choupo-Moting 60, N.
Muller 78), Hertha – Hamburg 1-0 (Ramos 74);

Duminicã, dupã închiderea ediþiei: Braunschweig – Frankfurt, Augsburg
– Stuttgart.

1. Dortmund 9 10. M’gladbach 3
2. Leverkusen 9 11. Nurnberg 2
3. Bayern 9 12. Freiburg 1
4. Mainz 9 13. Hamburg 1
5. Hertha 7 14. Schalke 1
6. Werder 6 15. Stuttgart* 0
7. Hannover 6 16. Braunsch.* 0
8. Hoffenheim 5 17. Augsburg* 0
9. Wolfsburg 3 18. Frankfurt* 0

LIGUE 1 – ETAPA A III-A

Vineri: Monaco – Toulouse 0-0 (Mihai Roman nu a fãcut parte din lotul
formaþiei oaspete, fiind accidentat);

Sâmbãtã: Valenciennes – Marseille 0-1 (Gignac 84; La gazde, Aurelian
Chiþu a jucat începând cu minutul 81), Bordeaux – Bastia 1-0 (Saivet 31; La
oaspeþi, Claudiu Keºeru a fost introdus pe teren în minutul 68), Evian TG –
Rennes 1-2 (Berigaud 49 / N. Oliveira 11 pen., 34; Proaspãt transferat, Dan
Nistor nu a fãcut parte din lotul gazdelor), Guingamp – Lorient 2-0 (Yataba-
re 17, 48), Lyon – Reims 0-1 (O. Fortes 76), Montpellier – Sochaux 2-1
(Hilton 45+1, Tiene 90+4 / Contout 43);

Duminicã, dupã închiderea ediþiei: Lille – St’Etienne, Ajaccio – Nice,
Nantes – Paris SG.

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

PRIMERA DIVISION – ETAPA A II-A

Vineri: Getafe – Almeria 2-2 (Lafita 32, D. Castro 85 pen. / Rodri 30, Soriano
37), Bilbao – Osasuna 2-0 (Arribas 31 aut., De Marcos 82);

Sâmbãtã: Elche – Sociedad 1-1 (Coro 2 / Vela 75; La gazde, Cristian
Sãpunaru a fost integralist), Espanyol – Valencia 3-1 (D. Lopez 32, Stuani
47, Bifouma 88 / Postiga 10), Villarreal – Valladolid 2-1 (Dos Santos 38 pen.,
Cani 83 / J. Guerra 4);

Duminicã, dupã închiderea ediþiei: Atletico – Rayo, Levante – Sevilla,
Malaga – Barcelona, Betis – Celta;

Luni: Granada – Real Madrid.
1. Bilbao 6 11. Celta* 1
2. Villarreal 6 12. Almeria 1
3. Espanyol 4 13. Getafe 1
4. Sociedad 4 14. Elche 1
5. Barcelona* 3 15. Betis* 0
6. Rayo* 3 16. Malaga* 0
7. Atletico* 3 17. Valladolid 0
8. Granada* 3 18. Sevilla* 0
9. Real M. * 3 19. Osasuna 0
10. Valencia 3 20. Levante* 0

PREMIER LEAGUE – ETAPA A II-A

Sâmbãtã: Fulham – Arsenal 1-3 (Bent 77 / Giroud 14, Podolski 41, 68),
Everton – West Brom 0-0 (Gabriel Tamaº nu s-a aflat în lotul formaþiei
oaspete), Hull – Norwich 1-0 (Brady 22 pen.), Newcastle – West Ham 0-0
(Rãzvan Raþ a fost rezervã la vizitatori), Southampton – Sunderland 1-1
(Fonte 88 / Giaccherini 3), Stoke – Crystal P. 2-1 (C. Adam 58, Shawcross
62 / Chamakh 31), Aston V. – Liverpool 0-1 (Sturridge 21);

Duminicã, dupã închiderea ediþiei: Cardiff – Man. City, Tottenham –
Swansea;

Luni: Man. United – Chelsea.
Partida Chelsea – Aston Villa (2-1), în devans din etapa a III-a, s-a jucat

miercuri, deoarece formaþia londonezã va disputa vinerea viitoare Supercupa
Europei, contra lui Bayern Munchen.

1. Chelsea 6 11. Fulham 3
2. Liverpool 6 12. Hull 3
3. West Ham 4 13. Everton 2
4. Southampton 4 14. Norwich 1
5. Man. City* 3 15. Sunderland 1
6. Man. United* 3 16. West Brom 1
7. Tottenham* 3 17. Newcastle 1
8. Arsenal 3 18. Crystal P. 0
9. Aston V.** 3 19. Cardiff* 0
10. Stoke 3 20. Swansea* 0
* - un joc în minus, ** - un joc în plus.

SERIE A – ETAPA I

Sâmbãtã: Verona – Milan 2-1 (Toni 30, 53 / Poli 15), Sampdoria – Juven-
tus 0-1 (Tevez 58);

Duminicã, dupã închiderea ediþiei: Inter – Genoa, Cagliari – Atalanta,
Lazio – Udinese, Livorno – Roma, Napoli – Bologna, Parma – Chievo, Torino
– Sassuolo;

Luni: Fiorentina – Catania.

Simona Halep a reuºit, sâmbãtã, o
nouã performanþã extraordinarã,
dupã ce s-a impus în finala Turneu-
lui de la New Haven în faþa cehoaicei
Petra Kvitova, numãrul 9 mondial.
Tenismena româncã a câºtigat în
douã seturi, scor 6-2, 6-2, asjudecân-
du-ºi astfel al patrulea titlu din carie-
rã (toate în 2013), dar primul din ca-
tegoria Premier. Ea mai triumfase an-
terior la Nurnberg, ‘s-Hertogen-
bosch (ambele în iunie) ºi Budapes-
ta (iulie).

Halep (21 de ani) s-a declarat ex-
trem de fericitã de succesul de pe sol
american, mai ales cã de astãzi, zi în
care va debuta ºi US Open, ea va
intra între primele 20 de jucãtoare ale
lumii, mai exact pe locul 19, dupã cele
470 de puncte WTA cucerite la New
Haven.

“Acesta era visul meu, iar acum
a devenit realitate. Sunt foarte feri-
citã de ceea ce am reuºit la New
Haven. Am practicat un tenis atât
de bun, atât de frumos! Trebuie sã
mã bucur de acest moment. Este in-
credibil pentru mine. Un sentiment
foarte frumos...”, a spus Halep dupã
meci.

ªi Kvitova a avut numai cuvinte
de laudã. “A jucat incredibil. În pri-
mul rând, cred cã a fost foarte bine
pregãtitã pentru acest meci. ªtie cu
siguranþã ce are de fãcut pe teren.
Începutul a fost destul de înºelãtor
pentru mine, deoarece am avut ºansa
sã o domin, dar nu am fãcut-o. Poate

Neverosimil! Al patrulea titlu în mai puþin de trei luni

Simona Halep, campioanã la New Haven:
“Am practicat un tenis atât de bun! Este incredibil”

altfel ar fi fost meciul, dar nu
s-a întâmplat aºa. Simona a
profitat de toate ºansele ºi
a fãcut-o foarte bine. Cred
cã este o jucãtoare foarte
puternicã. Se miºcã bine în
teren ºi are o loviturã puter-
nicã. Vedem cu toþii cum joa-
cã, mai ales în perioada asta,
când adunã titluri. Nu pot
sã spun cât de periculoasã
este, dar este”, a afirmat
Kvitova.

Graþie acestei victorii, pe
lângã cele 470 de puncte
WTA, Halep s-a ales ºi cu
un cec în valoare de 117.000
de dolari.

3 finale pierduse con-
stãnþeanca înainte de a spar-
ge gheaþa la Nurnberg, la
Fes (2010, 2011), respectiv
Bruxelles (2012).

La US Open, competiþie
ce, cum deja am notat, va
porni la drum azi, Simona
Halep se va duela în primul tur cu
britanica Heather Watson (locul 77
în lume).

Felicitari de la Ponta

Premierul Victor Ponta a felicitat-
o pe Simona Halep pentru câºtiga-
rea turneului de la New Haven, al
patrulea sãu trofeu în circuitul WTA,
calificând performanþa sportivei
drept “un moment istoric”, conform
Mediafax.

“Felicitãri Simona Halep pentru
victoria de la New Haven, care repre-
zintã al patrulea titlu WTA câºtigat
în ultimele luni! Victoria din finalã
împotriva Petrei Kvitova este un
moment istoric, care îi oferã sporti-
vei noastre un loc în top 20 WTA, cu
cea mai spectaculoasã urcare în ie-
rarhia mondialã. Mult succes în con-
tinuare la US Open! Suntem mândri
de tine!”, a fost mesajul premierului
Victor Ponta.

Jose Mourinho (ex-Real) nu s-a
înfruntat cu Pep Guardiola de când
antrenorul spaniol a pãrãsit-o pe Bar-
celona, însã portughezul ajuns acum
la Chelsea reia rivalitatea înaintea
Supercupei Europei.

Chelsea, în calitate de câºtigãtoa-
re a trofeului Europa League,
ºi Bayern Munchen, cîºtigã-
toarea Ligii Campionilor, se
vor înfrunta în Supercupa Eu-
ropei, în 30 august, pe Eden
Arena din Praga (Cehia).

“Bayern antrenatã de Jupp
Heynckes a fost cea mai bunã
echipã din Europa. Acum e un
nou antrenor ºi noi jucãtori,
nu ºtiu dacã mai sunt la fel de
buni”, a afirmat Mourinho.

Este prima Supercupã care

Laurenþiu Reghecampf, antre-
norul Stelei, a anunþat la confe-
rinþa de presã de dupã egalul cu
Gaz Metan, 2-2, sâmbãtã searã, cã
echipa sa s-a înþeles cu Totten-
ham (locul 5 sezonul trecut în
Anglia) pentru transferul lui Vlad
Chiricheº, 23 de ani.

“Transferul lui Chiricheº
este aproape perfectat. Cluburi-
le s-au înþeles. Sper sã îl putem
folosi marþi, contra Legiei (n.r.
fundaºul avea unele probleme
medicale). E un jucãtor important,
un jucãtor pe care am luat foarte
mulþi bani. E o sumã consisten-

Cel mai scump transfer din istoria Ligii I!

Chiricheº pleacã la Tottenham dupã returul cu Legia
tã, care ne va ajuta sã aducem
alþi jucãtori. Patronul Stelei mi-a
transmis sã vã spun cã ºi-a dat
acordul ºi tot ce mai rãmâne este
sã parafãm actele”, a spus Lau-
renþiu Reghecampf.

9,5 milioane de euro va primi
Steaua pentru Chiricheº, record
pentru fotbalul românesc. “Vâr-
ful” era deþinut pânã acum de
Cristi Sãpunaru (de la Rapid la FC
Porto, în 2008) – 6 milioane de
euro, secondat de ªtefan Radu (de
la Dinamo la Lazio, în 2008), cu 5,4
mil., ºi Mirel Rãdoi (de la Steaua
la Al-Hilal, în 2009) – 5 milioane.

Mourinho înaintea Supercupei Europei: “Nu ºtiu dacã
Bayernul lui Pep va fi la fel de bun ca al lui Heynckes”

Digi Sport 1
19:30 – FOTBAL – LIGA I: CFR

Cluj – Corona Braºov / 22:00 – FOT-
BAL – Campionatul Spaniei: Granada –
Real Madrid.

 Digi Sport 2
21:45 – FOTBAL – Campionatul Ita-

liei: Fiorentina – Catania.
Dolce Sport 1

21:45 – FOTBAL – Campionatul Ita-
liei: Fiorentina – Catania.

GSP TV
20:00 – FOTBAL – Under 19: Româ-

nia – Scoþia / 22:00 – JUDO – Campionate-
le Mondiale:  finale 60 kg masculin ºi 48 kg
feminin.

Eurosport
17:00 – CICLISM – Turul Spaniei: eta-

pa a treia / 18:45, 22:05, 2:00  – TENIS
(M, F) – Open-ul SUA, la Flushing Mea-
dows (New York).

Eurosport 2
18:00  – TENIS (M, F) – Open-ul SUA.

se va disputa pe un alt stadion de-
cât cel din Monaco, de când trofeul
se acordã în urma unui singur meci,
în 1998. Chelsea are o Supercupã în
palmares, în timp ce Bayern nu a reu-
ºit sã bifeze deocamdatã aceastã
onoare. 

 SPORT  LA  TV ,  ASTÃZ I  –
T R A N S M I S I I  Î N  D I R E C T



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertăţii luni, 26 august 2013
Pagină realizată de COSMIN STAICUsport

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
Ceahlăul 6 3 2 1 9-4 11
Botoşani 5 3 2 0 6-3 11
Steaua 4 3 1 0 9-4 10
ACS Poli 6 3 1 2 9-7 10
Petrolul 5 2 3 0 5-3 9
Oţelul 6 3 0 3 6-7 9
Dinamo 6 2 2 2 10-5 8
Săgeata 6 2 2 2 7-6 8
FC Vaslui 4 2 1 1 6-3 7
Pandurii 5 2 1 2 7-7 7
Chiajna 2 2 0 0 2-0 6
Braşov 6 1 2 3 5-8 5
CFR Cluj 5 1 2 2 4-10 5
Mediaş 6 0 3 3 5-8 3
Viitorul 5 0 2 3 2-9 2
Corona 5 0 1 4 3-11 1
„U” Cluj 6 0 1 5 3-16 1

6

5

4

LIGA I

Etapa a VI-a
Săgeata Năvodari – Viitorul 3-1
Au marcat: M. Roman 4, 89, Tigoianu 81 / Al. Lazăr 84.
FC Braşov – ACS Poli 2-1
Au marcat: Rodrigues 40, An. Cristea 90 / Şeroni 61.
Dinamo – „U” Cluj 6-0
Au marcat: D. Grigore 28, 45 – ambele din pen., Boubacar 30, Luchin

57, Curtean 70, Rotariu 85.
Ceahlăul – Oţelul 2-0
Au marcat: Golubovic 49, Gheorghiu 61.
Gaz Metan – Steaua 2-2
Au marcat: Buzean 11, Robertson 28 / L. Filip 74, 82.
Meciurile FC Botoşani – FC Vaslui, Concordia – Pandurii şi Astra

Giurgiu – Petrolul s-au jucat aseară.
Astăzi

CFR Cluj – Corona Braşov – ora 19.30 (Digisport 1)

SCM Craiova, două succese
şi un eşec la Vâlcea

Echipa de handbal feminin SCM Craiova a participat în
week-end-ul trecut la Memorialul „Constantin Tiţa”,  des-
făşurat în Sala Sporturilor „Traian” din Rm. Vâlcea, alături
de echipa gazdă, HCM Rm. Vâlcea, CSM Ploieşti şi ACS
Bucureşti. În primul meci, echipa antrenată de Carmen
Amariei a pierdut cu 27-26 contra formaţiei gazdă, golurile
SCM-ului venind de la: Dincă 6, Cioaric 4, A. Amariei 3,
Apipie 3, Ianaşi 2, Pătuleanu 2, Han 2, Haşegan 2, Andrei
1, Florica 1. În cealaltă partidă, ACS Bucureşti - CSM
Ploieşti 30-29. În al doilea meci, sâmbătă seara, SCM Cra-
iova – ACS Bucureşti 35-24, cu goluri de la: Dincă 10,
Andrei 6, Florica 4, Ianaşi 3, Ilie 3, Pătuleanu 3, Apipie 3,
Han 2, A. Amariei 1. În celălalt meci, HCM Rm. Vâlcea –
CSM Ploieşti 31-31. În ultima rundă a competiţiei, SCM
Craiova a învins cu 28-22 pe CSM Ploieşti.

Săptămâna în care Craiova a
pierdut căpitanul celei mai bune
echipe pe care a avut-o vreodată s-
a scurs greu, dureros. Costică Şte-
fănescu a fost înmormântat, sâm-
bătă, la cimitirul Sineasca din Cra-
iova, cu onoruri militare, în prezenţa
a aproximativ 1.500 de persoane,
la funeralii fiind prezenţi şi toţi foş-
tii componenţi ai Craiovei Maxima.
Sute de oameni, dar şi foştii colegi
de la Craiova Maxima s-au adunat
încă de la primele ore ale dimineţii
la Biserica Harşu din Craiova, pen-
tru a-i aduce un ultim omagiu lui
Costică Ştefănescu. Slujba religioa-
să a început la ora 11, când sicriul
cu trupul neînsufleţit al lui Costică
Ştefănescu a fost depus în mijlocul
curţii bisericii. Aproximativ 800 de
persoane au venit la biserică să îşi
ia rămas bun de la Costică Ştefă-
nescu, printre cei prezenţi fiind şi
cei doi copii din prima căsătorie a
fostului fotbalist, dar şi fratele aces-
tuia, Ion Ştefănescu. Suporterii au
arborat un banner la ieşirea din bi-

Craiova şi-a
condus Căpitanul
pe ultimul drum

Costică Ştefănescu a fost înmormântat, sâmbătă,
cu onoruri militare, la cimitirul Sineasca

serică, cu mesajul „Veghează-ne din
cer, Căpitane!”, au aplaudat şi au
scandat numele lui Costică Ştefă-
nescu. Pe tot traseul de la biserică
spre cimitirul Sineasca, preoţii au
ţinut slujbe la fiecare întersecţie, dar
şi în faţa Primăriei Craiova, fostul
fotbalist fiind şi cetăţean de onoare
al oraşului. L-au condus pe ultimul
drum toţi colegii de glorie din Cra-
iova Maxima, cu excepţia lui Ilie
Balaci, aflat sub contract în ţările
arabe. „Din păcate, un om bun,
deosebit, a plecat dintre noi. Anu-
mite lucruri le programezi în viaţă,
unele nu poţi să ştii când se vor în-
tâmpla. Cuvintele sunt prea mici
pentru personalitatea lui Cos tică
Ştefănescu. Dumnezeu să-l odih-
nească!”, a spus Gheorghiţă Geo-
lgău. Costică Ştefănescu a fost în-
mormântat pe Aleea Eroilor din Ci-
mitirul Sineasca, lângă Zoli Crişan,
în prezenţa a aproximativ 1.500 de
oameni. Căpitanul Craiovei Maxima
a fost înmormântat cu onoruri mi-
litare, iar un avion a survolat per-

manent zona. „Credeţi-mă că îmi e
frică să mă duc acasă. Ginerele meu
a fost la Bucureşti, acasă, şi mi-a
spus că i-a fost impos ibil să doar-
mă. În toată casa se auzeau zgo-
mote.  Este groaznic. Craiovenilor
le spun să îl iubească în continua-
re şi când nu sunt eu aici, să îi
pună o lumânare şi le mulţumec
tuturor c elor  care ne-au însoţit
pe ultimul drum” a spus,  la fina-
lul funeraliilor, Mariana Ştefănes-
cu, soţia regretatului fotbalis t.
Despre dispariţia lui Costic ă Şte-
fănecu, solis tul Cristi Mincules-
c u,  fan al Ştiinţei, a dec larat:
„Ştefănesc u a fos t stânca de care
s-au izbit atâtea valuri potr ivnice
Universităii Craiova şi la propriu,
şi la figurat. Era inima unei re-
giuni întregi. Cu el am mers odată
cu trenul de la Craiova,  când era
convoc at la naţională,  am remar-
cat modestia lui,  uneori chiar de-
ranjantă. Aceşti fotbalişti au dat
mai mult decât au primit,  nu au
fost recompensaţi sufic ient“.

Victorii cu 3-2 pentru CSU şi FCU
CS Universitatea şi FC Universitatea au câştigat cu

acelaşi scor, 3-2, meciurile amicale programate înaintea
debutului în noul sezon competiţional, în Cupa Româ-
niei. CS Universitatea Craiova a câştigat cu 3-2 partida
disputată vineri,  pe stadionul Ion Oblemenco, împotri-
va echipei CS Mioveni. Au marcat pentru echipe lui Lin-
car: Albert Voinea (54) din penalty, Dragu (78) şi Dragi-
cevic (84), iar pentru oaspeţi: Ciprian Tănasă (60) şi
Gălan (90). Universitatea a început cu: Brac - Cârjă,  Lju-
binkovic, Scarlat, I.  Stancu - Ad. Ionescu – Bardu,
Dragalina, Precup, Ganea - Voinea. Au jucat în repriza
secundă: Irimia - Dragu, Sin, Opriţa, Dragicevici, Pă-
traşcu, Pârvu,  Vişan, Velcovici. La oaspeţi, Eftimie Ior-

dan i-a folosit pe: Croitoru - Dumitrache, Olteanu, Stoi-
ca, Cotigă - Popa,  Răuţă, Năstăsie,  Biceanu - Ayza,  C.
Tănasă. Au mai intrat: Mazilu, Popescu, Pasăre.

Tot vineri, la Calafat, echipa lui Adrian Mititelu a
învins cu 3-2 pe ACS Viitorul Municipal Craiova.
Golurile au fost marcate de Frăsineanu (12, 42) şi
Cruceru (34), iar pentru fosta CS Apă au punctat Răduţ
(74) şi Tâmplaru (80). Nicolo Napoli a început cu: A.
Popa - Ciocârlă,  Bălaşa,  Jorginho,  Stănia – Vasile
Gheorghe,  Rioşanu,  Frăsineanu, Nicolae,  Cruceru
- Cl.  Bălan.  Au mai jucat: Facheris – Căle, Avram,
 Mârzeanu,  Gigi Mititelu, Buşu şi Dinu. Pentru echi-
pa lui Adrian Mititelu a semnat şi fostul căpitan, fun-
daşul Mădălin Ciucă (31 de ani), care în acest sezon a
evoluat deja în Liga I, la Gaz Metan Mediaş.

Craiova – Levski Sofia,
primul meci
în Liga Balcanică

Echipa de baschet masculin SCM Universitatea
Craiova va evolua în grupa B a Ligii Balcanice, ală-
turi de echipele Levski Sofia, Mornar (Muntenegru),
Peja (Kosovo), Kuzov (Macedonia). Din grupa A fac
parte: Galil Gilboa (Israel), Balkan (Bulgaria), Teodo
(Muntenegru), Sigal Prishtina (Kosovo). Primul meci
se va disputa pe 17 octombrie la Craiova, Dzambic
şi compania întâlnind pe Levski Sofia. În perioada
următoare, SCM Universitatea Craiova va disputa un
turneu de pregătire la Târgu Jiu, întâlnind Timba Ti-
mişoara (mâine, de la ora 19.30) şi Energia Rovinari
(miercuri, ora 19.30). Între 4-7 septembrie, craiove-
nii vor disputa un turneu în Serbia, la Belgrad, în
care vor întâlni echipele: Vrsac, Zeleznik, OKK Bel-
grad şi Vizura Smederevo.


