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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Te-ai însurat, Popescule, sau
tot tu îþi gãteºti?

- M-am însurat ºi tot eu gãtesc.
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CERECERECERECERECEREALCOM DOLJALCOM DOLJALCOM DOLJALCOM DOLJALCOM DOLJ
cumpãrã din recolta 2013

 GRÂU DE PANIFICAÞIE

Livrat la silozurile ºi bazele sale din judeþul Dolj:

-Siloz Banu Mãrãcine: 0251.547.393; 0372.731.499
-Siloz Leu: 0251.373.607; 0372.731.500
-Siloz Moþãþei: 0251.326.006; 0372.731.494
-Siloz Bãileºti: 0251.311.038; 0372.731.493
-Siloz Segarcea: 0251.210.735; 0372.731.492
-Siloz Portãreºti: 0251.358.219; 0725.161.822
-Baza Bistreþ: 0372.752.922
-Baza Gângiova: 0372.752.921
-Baza Brabova: 0251.447.305
-Baza Predeºti: 0722.527.280
-Baza Mischii: 0722.544.239
-Baza Murgaºi: 0251.447.562
-Baza Dãbuleni: 0755.570.192
-Baza Rast: 0728.286.059

 CU PLATA PE LOC

Informaþii suplimentare puteþi obþine la Direcþia Contractãri:
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 Ionuþ 0737.577.598
MH,DJ - Dl. Criºan Alin 0736.202.112

Tramvaiul va fi repus pe
linie abia în toamna anului
viitor. Conducerea RAT
Craiova susþine cã lucrãri-
le de modernizare a cãii de
rulare sunt în grafic, dar,
fiind complexe, nu vor
putea fi finalizate mai
devreme de anul viitor.
Tot atunci vor fi scoase în
trafic ºi vagoanele la
modernizarea cãrora se
lucreazã acum în atelierele
regiei.

Rãzboi rece prelungit între Florin Cornel Bãlãnescu, preºedintele sin-
dicatului „Cartea Funciarã” Dolj, ºi directorul OCPI Dolj, Remulus Chi-
þu, cu rare momente de acalmie ºi semnale de însãnãtoºire a unei atmosfe-
re toxice. Chiar dacã inabilitãþile tactice nu lipsesc în ambele tabere, la o
judecatã de ansamblu, „peste cal” sare frecvent liderul de sindicat Florin
Cornel Bãlãnescu, registrator de carte funciarã, care se doreºte luat în
seamã ca factor de decizie. Cum activitatea Oficiului de Cadastru ºi Publi-
citate Imobiliarã este reglementatã de prevederile Legii 7/1996, modifica-
tã, completatã ºi republicatã, orice ingerinþã a liderului de sindicat, aproa-
pe utopic, fiind vorba de o instituþie publicã, în actul de decizie genereazã
nervozitate. E drept cã atât Codul Muncii, cât ºi Legea dialogului social ºi,
înaintea acestora, Constituþia României, legitimeazã existenþa ºi funcþio-
narea sindicatului menþionat, care la o analizã atentã a textelor de lege
evocate e mai degrabã „de decor”. Nu stãruim asupra semanticii articole-
lor de lege pentru a ne susþine punctul de vedere, fiindcã la OCPI Dolj e
tensiune mare. De multã vreme. ªi dacã liderul de sindicat Florin Cornel
Bãlãnescu îl doreºte basculat pe directorul OCPI Dolj, Remulus Chiþu, ºi
reciproca este, în aceeaºi mãsurã, valabilã. ªi mult mai vulnerabil este
liderul de sindicat, dupã cum vom demonstra, declanºatorul conflictului.

TTTTTramvaiul varamvaiul varamvaiul varamvaiul varamvaiul va
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actualitate

$1 EURO ...........................4,4304 ............. 44304
1 lirã sterlinã..........................5,0942.......................50942
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METEO

soare1 dolar SUA.......................3,3365........33365
1 g AUR (preþ în lei).......136,8302.....1368302

Cursul pieþei valutare din 8 august 2013-anunþat de BNR
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Purtãtorul de cuvânt al PSD, europarlamentarul
Cãtãlin Ivan (foto), susþine cã era obligatorie coabi-
tarea între preºedinte ºi premier, aceasta având efec-
te pozitive în economie, dar apreciazã, totodatã, cã,
prin acþiunile sale, Traian Bãsescu încearcã sã obli-
ge USL sã-l suspende din nou, dar nu se va întâm-
pla acest lucru. „Pactul de coabitare este obligato-
riu în absolut orice stat în care democraþia este for-
ma de guvernare, pentru cã atunci când ai un preºe-
dinte ales, un ºef al Executivului cu puteri foarte
mari, este obligatorie coabitarea dintre cei doi. (...)
Era obligatoriu pentru ca România sã aibã stabilita-
te politicã, sã aibã stabilitate economicã, sã putem
sã devenim credibili pentru partenerii externi, sã atra-
gem fonduri europene, sã atragem investiþii, era
obligatorie aceastã coabitare ºi la nivel formal, ofi-
cializatã prin acel pact semnat de cãtre cei doi. (...)
Chiar dacã nu se semna acel acord de coabitare, ea
era obligatorie, pentru cã altfel am fi fost permanent
într-un rãzboi politic, am fi fost lipsiþi de credibilitate
faþã de partenerii externi ºi situaþia s-ar fi agravat

foarte-foarte tare”, a declarat Cãtãlin Ivan ieri, la
RFI. În opinia acestuia, „în mod normal, conform
Constituþiei noastre, preºedintele n-ar fi trebuit sã
joace nici un rol politic. (...) Din pãcate, vorbim de
Traian Bãsescu, care ºi-a fãcut ºi partid, care a fost
permanent implicat în luptele politice, de aici cele
douã suspendãri ale sale”. Totuºi, susþine europar-
lamentarul, „dincolo de atacurile politice ale lui Tra-
ian Bãsescu, toate în afara Constituþiei, dar încer-
când cumva sã ne oblige sã-l mai suspendãm o datã,
nu o vom face, pentru cã este mai importantã guver-
narea ºi e mai important sã avem rezultate pozitive
pentru români, ca economia sã creascã, sã creascã
nivelul de trai, sã atragem fondurile europene (...).
Nu-l vom mai suspenda pe Traian Bãsescu ºi orice
rãzboi pe care Traian Bãsescu îl vrea cu USL se va
lovi de un zid”.

Într-o intervenþie telefonicã la Realitatea Tv,
marþi searã, liderul PNL, Crin Antonescu, declara
însã cã pactul de coabitare nu i-a adus câºtig de
cauzã decât lui Traian Bãsescu. „Eu cred cã aceas-

tã aºa-zisã coabitare nu a adus nici un
plus pentru România. Ea a adus câºtiguri
de naturã politicã, internã, pe spaþiu mic
ca de obicei, dar câºtiguri exclusiv lui Tra-
ian Bãsescu ºi oamenilor sãi. (...) Traian
Bãsescu a fost reîncãrcat de coabitare, a
fost relegitimat. Coabitarea nu i-a dat ni-
mic, în ciuda aparenþelor, lui Victor Ponta.
Ce sã-i dea lui Victor Ponta, recunoaºtere
internaþionalã? Pãi, un om care a câºtigat
în fruntea unei coaliþii ºi este prim-minis-
trul unei coaliþii care iese de la urne peste
65% are recunoaºtere internaþionalã, nu
are nevoie de nici un pact de coabitare,
asta a fost poziþia mea”, a precizat Anto-
nescu. Liderul PNL a apreciat cã efectele
pactului de coabitare pot fi observate prin

atitudinea preºedintelui Traian Bãsescu din ulti-
ma vreme faþã de premierul Victor Ponta. „În aces-
te zile vedem bine care sunt efectele. Traian Bã-
sescu e cel care a câºtigat tot, pentru cã pierduse
tot, de pe urma coabitãrii, a fost resuscitat, a fost
spãlat, pentru cine poate sã-l considere curat, nu e
cazul meu. ªi apropos de timp ºi de tacticã... Vã
rog sã urmãriþi cum a aºteptat, aºa cum suntem ºi
noi siliþi acum sã aºteptãm, din punct de vedere
tactic, referendumul. Cum a aºteptat ca efectele
din afara coabitãrii, din afara trupului sãu politic,
sã joace, sã fie benefice, sã lucreze pentru el, dupã
care, la momentul potrivit, adicã acum, de o bu-
catã de vreme, sã treacã la ofensivã”, a mai susþi-
nut preºedintele liberalilor. El a þinut sã sublinie-
ze însã cã USL este prea unitã pentru ca proiecte-
le alianþei sã fie puse în pericol de „toate jocurile,
de toate câºtigurile temporare ale lui Traian Bã-
sescu” ºi poate de toate erorile, chiar ale USL.
Despre proiectul regionalizãrii ºi cel al revizuirii
Constituþiei, douã dintre cele mai importante ale
USL, Antonescu a declarat cã „ele nu sunt în aer,
sunt amânate. E o amânare regretabilã. Noi ne-am
fi dorit mai devreme sã facem aceste lucruri, mai
ales regionalizare. Dar cred cã e foarte limpede
pentru oricine cã nu USL, nu factori de voinþã
politicã, nu noi ca lideri ai acesteia am decis sã
amânãm îndeplinirea acestor proiecte. (...) Pur ºi
simplu o Curte Constituþionalã în care Traian Bã-
sescu are, personal, în continuare, o majoritate, a
decis în mod aberant cã legea referendumului în
noua ei formã este constituþionalã, dar nu se poate
aplica decât peste un an. Ceea ce a atras dupã
sine probabilitatea acestei amânãri, pentru a nu fi
în situaþia ... nu ne putem asigura riscul de a anu-
la aceste proiecte în condiþiile în care 50% plus
unu dintre cetãþenii României de pe toatã planeta
nu s-ar prezenta la vot”.
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Doljul, pe cod galben
de caniculã astãzi ºi mâine

Administraþia Naþionalã de
Meteorologie a emis, ieri, o avertiza-
re cod portocaliu ºi una cod galben
de caniculã valabilã astãzi ºi mâine
pentru mai multe judeþe din þarã.
Sunt anunþate temperaturi de pânã
la 40 de grade ºi disconfort termic. În
judeþele Satu Mare, Bihor, Arad,
Timiº, Caraº-Severin ºi Mehedinþi,
avertizate cu cod portocaliu,
canicula se va intensifica, maximele
termice se vor situa între 37 ºi 40 de
grade, iar disconfortul termic va fi
deosebit de accentuat. Meteorologii
au emis ºi o atenþionare cod galben
de caniculã pentru Bucureºti ºi
judeþele Ilfov, Giurgiu, Dâmboviþa,
Argeº, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt,
Teleorman, Maramureº, Sãlaj,
Bistriþa-Nãsãud, Cluj, Mureº, Alba,
Sibiu ºi Hunedoara, valabilã, de
asemenea, astãzi ºi mâine.
Românii care vor sã
meargã în Kenya,
atenþionaþi cã aeroportul
din Nairobi este închis

Românii care doresc sã cãlãto-
reascã în Kenya au fost atenþionaþi
ieri cã aeroportul internaþional
Jomo Kenyatta din Nairobi este
închis pe o perioadã nedetermina-
tã, în urma unui incendiu care a
distrus terminalul sosiri. „Persoa-
nele care cãlãtoresc în aceastã
þarã sunt sfãtuite sã contacteze
companiile aeriene ºi turistice
înainte de plecare ºi sã urmãreascã
atenþionãrile de cãlãtorie emise de
Ministerul Afacerilor Externe”, a
informat diplomaþia de la Bucu-
reºti, într-un comunicat remis
Agerpres. Mai multe informaþii se
pot obþine de la Ambasada Româ-
niei la Nairobi, la numãrul de
urgenþã +254 (0) 708 368303 sau
email - consulara@romanianem-
bassy.co.ke, adaugã sursa citatã. Preºedintele PNL, Crin

Antonescu, a declarat, marþi
searã, într-o intervenþie telefoni-
cã la Realitatea Tv, cã nu se aflã
la Miami în concediu împreunã
cu premierul Victor Ponta, aºa
cum s-a vehiculat, ci împreunã
cu familia, iar cu prim-ministrul a
discutat în urmã cu o sãptãmâ-
nã, pe subiectul numirii lui
Ovidiu Silaghi la Ministerul
Transporturilor. „Sufleteºte, dar
ºi politic, mã aflu alãturi de
premier. Nu la Miami, n-am fost
încã în aceastã viaþã la Miami ºi
nu mã aflu nici acum la Miami,
sunt mult mai aproape. (...) Nu
sunt în vacanþã alãturi de
premier, cred cã mãcar în vacan-
þã trebuie sã fim alãturi de
familiile noastre”, a spus liderul
liberalilor. Rãspunzând unei
întrebãri, acesta a menþionat cã
nu a mai discutat cu Victor
Ponta de aproximativ o sãptãmâ-
nã. „În ultima sãptãmânã nu (n.r.
- am vorbit). Am vorbit chiar
acum o sãptãmânã, când se

Antonescu: Nu sunt la Miami cu Ponta

Guvernatorul Bãncii Naþionale a României (BNR), Mugur Isãrescu, a refu-
zat sã comenteze varianta vehiculatã pentru alegerile din 2014, respectiv tan-
demul Victor Ponta-Isãrescu pentru funcþiile de premier ºi preºedinte, spu-
nând cã ºi în anul 2000 se vorbea de tandemul Isãrescu-Stolojan ºi a ieºit altul.
„În 2000 se mai vorbea de un tandem, Isãrescu-Stolojan, ºi a ieºit alt tandem,
Iliescu-Vadim. Adicã lasaþi-o cu comentarile acestea. Nu folosesc nimãnui.
Nu comentez”, a spus Isãrescu ieri, într-o conferinþã de presã.

Guvernatorul BNR refuzã sã comenteze
în legãturã cu tandemul Ponta-Isãrescu

pentru alegerile din 2014

Agenþia Naþionalã de Integritate
(ANI) i-a declarat incompatibili pe
Rãsvan Popescu ºi Christian Mitite-
lu, membri ai CNA, aceºtia declarând
pentru Mediafax cã vor contesta în
instanþã deciziile, pe care le considerã
neîntemeiate. Potrivit unui comunicat
remis, ieri, agenþiei Mediafax, ANI „a
constatat existenþa stãrii de incompa-
tibilitate în cazul lui Christian Mititelu
(membru al Consiliului Naþional al Au-
diovizualului) ºi încãlcarea regimului
juridic al conflictului de interese de
naturã penalã de cãtre Rãsvan Popes-
cu (fost preºedinte al Consiliului Na-
þional al Audiovizualului)”. În comu-
nicat se mai spune cã Mititelu „s-a
aflat în stare de incompatibilitate în
perioada 4 noiembrie 2008 - 15 decem-
brie 2012, întrucât a exercitat, simul-
tan, atât funcþia de preºedinte ºi, ulte-
rior, pe cea de vicepreºedinte al Aso-
ciaþiei „Alianþa Civicã”, cât ºi calita-
tea de membru al CNA (asimilatã func-
þiei de secretar de stat)”. Ori, conform
prevederilor legale, „calitatea de mem-
bru al Consiliului este incompatibilã
cu funcþiile publice sau private, cu
excepþia celor didactice, dacã nu dau
naºtere unor conflicte de interese”, se
aratã în comunicat. Pe de altã parte,
potrivit ANI, Rãsvan Popescu „a în-
cãlcat regimul juridic privind conflic-
tul de interese în materie penalã, în-
trucât, în calitate de membru al CNA
(mandatele 2006 - 2012, 2012 - 2018),
respectiv de preºedinte al CNA (29
iunie 2007 - 19 decembrie 2012), în exer-
citarea atribuþiilor de serviciu, a solu-
þionat cereri ºi a participat la luarea
unor decizii în urma cãrora s-au acor-

ANI: Membrii CNA Popescu ºi Mititelu,
declaraþi incompatibili

dat autorizaþii de licenþã audiovizualã
pentru S.C. PRO TV S.A”. În acelaºi
timp, spune ANI, Rãsvan Popescu „s-
a aflat în relaþii comerciale ºi a benefi-
ciat de foloase patrimoniale în cuan-
tum de 15.000 euro de la S.C. MEDIA
PRO PICTURES S.A”. „Din activita-
tea de evaluare a rezultat faptul cã atât
PRO TV S.A., cât ºi MEDIA PRO PIC-
TURES S.A. (...) au acelaºi acþionar, ºi
anume CME Investments B.V”, se mai
spune în comunicatul ANI. Contactat
ieri de Mediafax, Rãsvan Popescu a de-
clarat cã decizia ANI este neîntemeiatã
ºi o va contesta în instanþã. „Potrivit
Legii 161 care stabileºte incompatibili-
tãþile ºi conflictele de interese, am drep-
tul, ca membru al CNA, la creaþie lite-
rar-artisticã, iar un scenariu literar exact
asta este. Scenariul care a stat la baza
filmului fãcut cu Media Pro Pictures a
fost adjudecat în urma unui concurs
public desfãºurat la Centrul Naþional
al Cinematografiei, de cãtre un juriu in-
dependent. Presupun cã ANI se referã
la scenariul filmului «Ceva bun de la
viaþã», pe care l-am încredinþat regizo-
rului Dan Piþa ºi acesta s-a adresat com-
paniei Media Pro Pictures, în vederea
participãrii la concursul de la Centrul
Naþional al Cinematografiei. Banii la
care face referire ANI, respectiv cei
15.000 de euro pentru scenariu, au fost
plãtiþi ca urmare a câºtigãrii primei de la
Centrul Naþional al Cinematografiei,
din care se plãtesc drepturile de autor
ºi se intrã în producþie”, a spus Rãs-
van Popescu. Potrivit acestuia, „nu
existã nici o legãturã” între munca sa la
CNA ºi filmul realizat împreunã cu Dan
Piþa, realizat la Media Pro Pictures.

pregãtea sã plece în concediu.
Nu ºtiu dacã la Miami sau în altã
parte, ºtiu cã pleca ºi el 10-12
zile în concediu. Am discutat,
lucrurile sunt foarte clare. O sã
vedem ce se întâmplã la capãtul
acestei aºteptãri, pe care nu o
putem împiedica. Vom vedea
decizia domnului Bãsescu în jurul
datei de 23 august, când expirã
interimatul domnului Ponta (n.r. -
la Ministerul Transporturilor) ºi
atunci vom acþiona în consecin-
þã”, a menþionat Antonescu. În
situaþia în care preºedintele
Traian Bãsescu va refuza
numirea lui Silaghi la Transpor-
turi, acesta va trebuie sã motive-
ze decizia, crede liderul PNL. „Eu,
personal, cred cã nu va fi refuzat
Ovidiu Silaghi ºi cã decretul de
numire va fi semnat. Aºa cred, nu
pot sã bag mâna în foc”, a opinat
Antonescu. Preºedintele Traian
Bãsescu a anunþat, în 23 iulie, cã
va lua în 23 august o decizie
privind numirea lui Ovidiu Silaghi
la Ministerul Transporturilor.
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Deºi par cã nu avanseazã deloc,
conducerea RAT Craiova susþine cã
lucrãrile la calea de rulare a tramva-
iului, de pe bulevardele „Nicolae Ti-
tulescu” ºi „Decebal”, sunt în gra-
fic ºi cã firmele executante au res-
pectat pânã acum toate termenele
contractuale la care s-au angajat.
Însã, pentru cã este vorba de o lu-
crare complexã care presupune dis-
locarea întregii infrastructuri ºi
montarea unor ºine noi, cu tot cu
structura de susþinere ºi refacerea
terasamentului din subsol, ºantie-
rele nu au ºanse sã fie terminate în
acest an. „Pe zona de la Ford sunt
aproape de turnarea stratului final,
aici fiind ºi cea mai avansarã zonã.
Dar eu zic cã undeva în toamna vii-
toare vom avea tramvaiul pe linie”,
a declarat Radu Preda, directorul
RAT Craiova.

Lucrãrile sunt în grafic
Decalajul între cele douã zone este

explicat însã de specialiºti prin pris-
ma tehnicii care se foloseºte la refa-
cerea liniei. Potrivit directorului Radu
Preda, calea de rulare de pe bulevar-
dul „Nicolae Titulescu” a fost pro-
iectatã dupã o schemã tehnicã mai
veche, de unde ºi dezavantajul cã
lucrãrile nu merg aºa de repede. În
plus, fiind vorba de niºte procedee
care nu sunt tocmai de datã recentã,

Tramvaiul va fi repus pe linie abia
în toamna anului viitor. Conduce-
rea RAT Craiova susþine cã lucrã-
rile de modernizare a cãii de rulare
sunt în grafic, dar, fiind complexe,

nu vor putea fi finalizate mai devre-
me de anul viitor. Tot atunci vor fi
scoase în trafic ºi vagoanele la mo-
dernizarea cãrora se lucreazã acum
în atelierele regiei.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

specialiºtii de la RAT
Craiova iau în calcul ºi
faptul cã linia de rulare
s-ar putea sã nu fie aºa
de silenþioasã pe cât
este de dorit. Altfel
stau lucrurile cu celã-
lalt segment, de pe bu-
levardul „Decebal”,
despre care se spune
cã se fac dupã o teh-
nologie mult mai bunã.
„Noi am mai fãcut niº-
te demersuri ºi ne-ar fi
bucurat sã putem mer-
ge pe soluþia de linie
continuã, aºa cum este
în zona industrialã a
oraºului, în speþã în
zona Electroputere.
Acolo s-a ales soluþia

de ultimã generaþie, dar în rest s-a
ales o soluþie de generaþie mai ve-
che”, a recunoscut conducerea RAT
Craiova.

Douã soluþii tehnice diferite
Modernizarea celor aproape 12

kilometri de cale de rulare costã 60
de milioane de lei, dintre care 1,15
milioane de lei de la bugetul local, 20
de milioane de lei de la bugetul naþi-
onal ºi 38 de milioane de lei sunt fon-
duri nerambursabile de la Uniunea
Europeanã. Lucrãrile au fost scoase
la licitaþie pe bucãþi. Cea mai mare

porþiunea, cea de pe Calea Severinu-
lui, însumând 11 kilometri de cale
simplã, a fost câºtigatã de firma Mari-
Villa SRL din Bucureºti, iar celãlalt
tronson, de 1,6 kilometri de pe bule-
vardul „Decebal” (de la Pasajul Elec-
troputere ºi pânã la intersecþia cu
strada „Caracal”), este executatã de
firma SCT Bucureºti. Ca ºi soluþie
tehnicã, diferenþa între cele douã
tronsoane este cã la ultimul se mon-
teazã un sistem performant. Specia-
liºtii îl descriu ca fiind asemãnãtor
cu cel care a fost implementat pe pa-
sajul suprateran, cu linii carosabile
care sunt foarte silenþioase datoritã
amortizoarelor care le-au fost ataºa-
te din construcþie.

Vagoanele, recondiþionate
acasã

Conducerea RAT Craiova ia în
calcul ºi faptul cã tramvaiele trebuie
ºi ele sã fie de mai bunã calitate pen-
tru a nu se mai produce zgomotul atât
de detestat de craioveni. Fiindcã re-
gia nu are bani pentru achiziþia unor
vagoane noi, s-a ales soluþia moder-
nizãrii celor existente. Dar cum RAT
Craiova nu are bani nici pentru a le
duce în service, s-a ales varianta cos-
metizãrii acestora în atelierele proprii.
Directorul Radu Preda a anunþat sãp-
tãmâna trecutã cã este aproape gata
primul tramvai, dar cã el va fi prezen-
tat luna viitoare, când va arãta bine

ºi pe exterior. „La primul mai trebuie
sã îi montãm geamurile ºi sã îl perso-
nalizãm. Deja lucrãm la al doilea ºi la
al treilea, pe care le demontãm. Eu
sper sã reuºim sã le facem pe toate,
pentru cã este o chestiune de bani,
pânã la urmã depinde de noi cum reu-
ºim sã ne gestionãm fondurile, care
nu aº putea spune cã sunt multe”.

Primul tramvai, modernizat
cu 9.500 de euro

Tramvaiele recondiþionate de RAT
Craiova vor fi mai silenþioase ºi mai
confortabile în interior, dar nu vor
avea aer condiþionat. Conducerea
regiei a recunoscut cã montarea AC-
urilor în vagoane ar costa foarte mult,

în jur de 10.000 de euro pentru fieca-
re tramvai, bani de care regia nu dis-
pune deocamdatã. „Dacã am pune ºi
AC-ul, ar însemna încã 10.000 de euro
pentru fiecare tramvai. E o firmã din
Craiova care se ocupã ºi care ar pu-
tea sã ne monteze, dar problema e sã
mai gãsim noi resurse financiare. Ne
trebuie încã 100.000 de euro, fiindcã
eu îmi doresc ca atunci când le scoa-
tem pe linie sã aibã ºi AC-ul montat”,
a declarat Radu Preda. Din calculele
regiei, pentru modernizarea primului
tramvai s-au cheltuit 9.500 de euro,
cu mult sub preþul pe care ar fi tre-
buit sã-l plãteascã dacã RAT Craio-
va ar fi mers cu tramvaiele la reparat
într-o fabricã.

Cu unanimitate de voturi, consilierii municipali au
aprobat, în ºedinþa extraordinarã de marþi, scoaterea la
licitaþie a activitãþii de dezinsecþie, dezinfecþie ºi
deratizare în Craiova. Potrivit raportului care însoþeºte
proiectul de hotãrâre, anul viitor toate aceste acþiuni
vor fi cedate unei firme de specialitate care va fi aleasã
în urma unei licitaþii publice lansate de Primãria
Craiova. Autoritãþile locale au motivat cã tratamentele
împotriva insectelor trebuie externalizate deoarece
Salubritatea nu poate sã facã faþã situaþie, cu angajaþii
ºi echipamentele pe care le are, acesta fiind ºi motivul
pentru care acþiunea de dezinsecþie, ca ºi cea de
deratizare, dureazã în Craiova un interval de 20 de zile.
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Potrivit analizei fãcute la nivelul IPJ Dolj,
în primele ºase luni ale acestui an, pe dru-
murile din judeþ ºi în Craiova s-au produs
123 de accidente de circulaþie grave, în urma
cãrora ºi-au pierdut viaþa 27 de persoane.
Principalele cauze sunt viteza neregulamen-
tarã sau neadaptatã la condiþiile de drum, tra-

Echipajele de intervenþie din ca-
drul ISU Dolj au fost solicitate sã
intervinã pentru stingerea a ºapte
incendii de vegetaþie uscatã ºi mi-
riºte izbucnite în municipiile Ca-
lafat ºi Craiova (Aleea I ªimnic),
precum ºi pe raza localitãþilor Co-
ºoveni, Basarabi, Întorsura, Siliº-
tea Crucii ºi Coºoveni, unde, din
cauza focului în spaþii deschise ºi
a resturilor de þigarã aprinse ºi
aruncate la întâmplare de persoa-
ne necunoscute, au ars aproxima-

Poliþiºtii craioveni cerce-
teazã, în stare de libertate,
un tânãr de 26 de ani, din
comuna Gherceºti, pentru
douã fapte de furt calificat.
Acesta a furat, marþi dimi-
neaþã, o bicicletã din scara
unui bloc din Craiova, a
fost prins, a fost audiat de
poliþiºti ºi, la numai trei ore
dupã ce oamenii legii i-au
dat drumul, a furat o altã
bicicletã.

Marþi dimineaþa, în jurul orei 7.00,
poliþiºtii Secþiei 3 Craiova au fost
anunþaþi prin 112 de Petriºor Rota-
ru, de 39 de ani, din Craiova, cã i s-
a furat bicicleta din scara blocului.
La faþa locului s-a deplasat o echipã
de siguranþã publicã formatã din po-
liþiºti ºi jandarmi din cadrul GJMb
Craiova, care, împreunã cu partea
vãtãmatã, au reuºit prinderea ºi iden-
tificarea autorului, stabilindu-se cã
este vorba despre Dumitru ªerban,
de 26 de ani, din comuna Gherceºti,
Dolj. Bãrbatul a fost dus la sediul Sec-
þiei 3 Poliþie Craiova, iar dupã audie-
re ºi întocmirea documentaþiei ne-
cesare pentru constituirea dosarului
penal a fost pus în libertate.

Lucrãtori ai Serviciului Rutier –
Biroul Drumuri Naþionale ºi Euro-
pene ºi poliþiºti din cadrul Biroului
Rutier Craiova au efectuat în cur-
sul zilei de marþi, 6 august, con-
troale pentru a verifica legalitatea
desfãºurãrii activitãþilor de trans-
port rutier public de marfã ºi per-
soane. Poliþiºtii de la Rutierã au
constatat 130 de abateri de naturã

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat cã, în primele ºase luni ale
acestui an, s-au produs, în tot judeþul, 123 de accidente rutiere
grave, în care au pierit 27 de persoane. Tot în aceastã perioadã
s-au înregistrat 24 de accidente în urma cãrora ºoferii vinovaþi
au fugit de la locul faptei, cu toþii fiind prinºi, iar pânã acum 13

dintre ei au fost trimiºi în judecatã pentru faptele comise.

versarea neregulamentarã ºi neacordarea de
prioritate pietonilor angajaþi regulamentar în
traversarea strãzii.

“Pentru creºterea siguranþei traficului ru-
tier, Serviciul Rutier Dolj, împreunã cu Bi-
roul Rutier Craiova ºi celelalte formaþiuni de
poliþie rutierã de la nivelul tuturor subunitã-
þilor Inspectoratului au organizat 701 acþi-

uni de prevenire ºi combatere a cauzelor
generatoare de accidente rutiere. Cu ocazia
controalelor efectuate în trafic, poliþiºtii au
constatat 831 de fapte de naturã penalã, pen-
tru care au întocmit dosare de cercetare
penalã (cea mai des întâlnitã infracþiune fi-
ind conducerea fãrã permis – 146 de fapte,
urmatã de conducerea sub influenþa bãutu-

rilor alcoolice – 136 fapte), precum ºi 38.534
abateri de naturã contravenþionalã, pentru
sancþionarea cãrora poliþiºtii rutieri au apli-
cat amenzi în valoare totalã de 38.916.000
lei. De asemenea, ca mãsurã complementa-
rã, au fost reþinute 2.621 permise de con-
ducere”, aratã un comunicat de presã al IPJ
Dolj.

În aceeaºi perioadã au fost înregistrate
24 de accidente de circulaþie comise de con-
ducãtori auto care au pãrãsit locul faptei fãrã
încuviinþarea organelor de poliþie, în toate
aceste cazuri poliþiºtii  reuºind identificarea
autorilor la scurt timp de la producerea aces-
tora. Mai mult decât atât, în 13 dintre aces-
te cauze au fost definitivate cercetãrile, au-
torii fiind trimiºi în judecatã.
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de marfã ºi persoanede marfã ºi persoanede marfã ºi persoanede marfã ºi persoanede marfã ºi persoane
contravenþionalã pentru care au
fost aplicate amenzi în valoare to-
talã de 13.780 de lei. Nu mai puþin
de 55 de taximetriºti au fost sanc-
þionaþi, alte ºase amenzi fiind apli-
cate transportatorilor de marfã. De
asemenea, au fost reþinute în ve-
derea suspendãrii patru permise de
conducere ºi au fost retrase ºase
certificate de înmatriculate.

În aceeaºi zi, la ora 10.45, poli-
þiºtii Secþiei 3 au primit un nou apel,
de la Liviu Rotaru, de 32 de ani,
din Craiova, care spunea cã în timp
ce se afla pe strada „Dezrobirii”,
din municipiu, un tânãr i-a furat
bicicleta pe care o lãsase neasigu-
ratã în faþa imobilului. “Poliþiºtii ºi
jandarmii ajunºi la faþa locului au
demarat verificãrile în zona respec-
tivã ºi, la scurt timp, au reuºit iden-
tificarea ºi prinderea autorului, sta-
bilind cã era vorba despre acelaºi
tânãr de 26 de ani, din Gherceºti.

Echipajele de intervenþie din
cadrul Inspectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã „Oltenia” al ju-
deþului Dolj au fost solicitate în
cursul zilei de marþi, 6 august,
sã intervinã pentru stingerea a

zece incendii ºi la 27 de cazuri
pentru acordarea asistenþei me-
dicale de urgenþã, iar Serviciile
Voluntare pentru Situaþii de Ur-
genþã au intervenit pentru stin-
gerea a douã incendii.

tiv 21 ha vegetaþie uscatã, 10 ha
miriºte,  10,3 tone gunoi menajer
ºi aproximativ 30 ml gard din
scândurã.

De asemenea, Secþia de Pom-
pieri Bãileºti a intervenit în comu-
na Galiciuica cu o  autospecialã
de lucru cu apã ºi spumã pentru
stingerea unui incendiu izbucnit la
gospodãria lui Dãnuþ P. Din cauza
focului în spaþii deschise, au ars
aproximativ 400 kg de lucernã.
Garda de Pompieri Bechet a in-

tervenit în localitatea Bechet cu o
autospecialã de lucru cu apã ºi
spumã pentru stingerea unui in-
cendiu izbucnit la o stânã de oi,
aparþinând lui Ion S. Din cauza
folosirii intenþionate a sursei de
aprindere pentru a genera incen-
diul, a ars o baracã din lemn pe o
suprafaþã de aproximativ 9 mp.

Secþia de Pompieri Segarcea a
intervenit în comuna Calopãr, sat
Bâzdâna, cu o autospecialã de lu-
cru cu apã ºi spumã pentru stin-

gerea unui incendiu izbucnit la
gospodãria Mariei M. Ajuns la
faþa locului, echipajul de pompieri
a constatat cã incendiul se mani-

festa la anexe gospodãreºti, apar-
þinând Mariei M., propagându-se
la anexe gospodãreºti, aparþinând
lui ªtefan C.

În ambele situaþii bunurile sustra-
se au fost recuperate ºi restituite
pãrþilor vãtãmate, pe numele fãp-
tuitorului fiind întocmite acte pre-
mergãtoare începerii urmãririi pe-
nale sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunii de furt calificat”, a declarat
Amelia Cãprãrin, purtãtor de cu-
vânt în cadrul IPJ Dolj.

Având în vedere faptul cã auto-
rul pare sã sufere de afecþiuni psi-
hice, pânã la lãmurirea acestui as-
pect cercetãrile continuã cu bãr-
batul în stare de libertate.
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Plângere la Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Craiova
din partea lui Bãlãnescu

Nu începuse bine anul în curs, când registra-
torul Bãlãnescu Florin Cornel, participând la o
emisiune a unui post local de televiziune, a ata-
cat devastator instituþia la care este angajat,
menþionând existenþa unor grupuri de interese,
faptul cã se face trafic de influenþã, hazardându-
se a vorbi chiar de existenþa unei reþele infracþi-
onale. Fãrã însã a proba afirmaþiile necumpãtate.
Cum directorul Remulus Chiþu a considerat cã
au fost aduse prejudi-
cii de imagine OCPI
Dolj ºi ANCPI (Agen-
þia Naþionalã de Ca-
dastru ºi Publicitate
Imobiliarã), încãlcân-
du-se grav regula-
mentul intern al insti-
tuþiei, aprobat prin
Decizia 52/2009, a se-
sizat, cum era ºi firesc,
comisia de disciplinã
a OCPI Dolj. Calenda-
ristic, ne aflam la 24 ia-
nuarie 2013. În replicã,
Florin Cornel Bãlãnes-
cu, repetãm preºedin-
te al sindicatului „Car-
tea Funciarã”, a for-
mulat, la 5 februarie
a.c., la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Cra-
iova, plângere penalã
împotriva lui... Remu-
lus Chiþu ºi Nicolae Iancu, acesta din urmã di-
rector al Direcþiei de publicitate imobiliarã din
cadrul ANCPI, pentru comiterea „infracþiunii de
constrângere, având ca scop limitarea exerci-
tãrii atribuþiilor funcþiei de preºedinte al sin-
dicatului”, potrivit Legii dialogului social. Inte-
resantã atitudine. Nu mai conta faptul cã ANCPI,
prin Nicolae Iancu, conform Adresei nr. 1032/28
ianuarie a.c., recomanda comisiei de disciplinã
din cadrul OCPI Dolj prudenþã ºi „analiza cu
maximã atenþie a tuturor aspectelor”, avizând
însã, în prealabil, sesizarea directorului oficiului
teritorial Dolj, înregistratã sub numãrul 1/CD/
24.01.2013.

Rãzboi rece prelungit între Florin Cornel Bãlãnescu, pre-
ºedintele sindicatului „Cartea Funciarã” Dolj, ºi directorul
OCPI Dolj, Remulus Chiþu, cu rare momente de acalmie ºi
semnale de însãnãtoºire a unei atmosfere toxice. Chiar dacã
inabilitãþile tactice nu lipsesc în ambele tabere, la o judeca-
tã de ansamblu, „peste cal” sare frecvent liderul de sindicat
Florin Cornel Bãlãnescu, registrator de carte funciarã, care
se doreºte luat în seamã ca factor de decizie. Cum activita-
tea Oficiului de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã este re-
glementatã de prevederile Legii 7/1996, modificatã, com-
pletatã ºi republicatã, orice ingerinþã a liderului de sindi-
cat, aproape utopic, fiind vorba de o instituþie publicã, în
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Remulus Chiþu

Cornel Bãlãnescu

Scrisoare deschisã a lui Bãlãnescu
cãtre... directorul ANCPI

Având vocaþie conflictualã, Florin Cornel
Bãlãnescu nu pune batista pe þambal, cum se
spune, deºi, bãnuim, era conºtient cã îºi desfã-
ºoarã activitatea la o instituþie publicã de refe-
rinþã în peisajul Doljului. Printr-o „scrisoare
deschisã” adresatã directorul ANCPI, Ursu
Arthur Marius, solicitã încetarea a douã deta-
ºãri, considerate ilegale, ºi „revocarea numirii
(cu delegaþie) a domnului Chiþu Remulus, în-
trucât nu îndeplineºte condiþiile exprese ºi li-
mitative” din HG 1.288/2012. Tonul scrisorii
deschise este unul nefiresc, frizând delaþiunea
de duzinã, dar nu asta e problema, fiindcã prin
pãrþile locului ºi delaþiunea se dezvoltã pe bazã
de continuitate. „Vã rog sã-mi prezentaþi stu-
diile, actele din care rezultã absolvirea aces-
tora (eventual CV-ul pensionarului numit di-
rector), funcþia în care a fost angajat domnul
Chiþu Remulus la ANCPI anterior numirii sale
ca director la OCPI Dolj, precum ºi temeiurile
juridice în baza cãrora a fost angajat, respec-
tiv numit, ºi nu în ultimul rând ce raþiuni v-au
îndemnat sã numiþi în aceastã funcþie o per-
soanã care nu a desfãºurat activitãþi specifi-
ce instituþiei în care a fost numit”. Am respec-
tat caligrafia. Oricâtã transparenþã ar trebui pro-
batã, ne îndoim cã liderul de sindicat de la „Car-
tea Funciarã” era abilitat sã solicite studiile ac-
tualului director. Dar tupeul uneori n-are mar-
gini. ªi apoi un lider de sindicat, când vrea el, ºi
îºi umflã muºchii, se poate visa un Spiderman.

Dialoguri inflamate
Prin referatul-sesizare înregistrat la data de

22 aprilie a.c., registratorul de carte funciarã gru-
pa I, Militaru Costinel Cristian, încadrat în Servi-
ciul de publicitate imobiliarã, relateazã evenimen-
te de dezordine comportamentalã, care l-au avut
ca protagonist pe Florin Cornel Bãlãnescu, cu
proferarea de injurii ºi trivialitãþi „greu de repro-
dus” în opinia semnatarului. Mai exact, tot tacâ-
mul. Fireºte, intereseazã prea puþin recitalurile în-
cãrcate de insanitãþi ale liderului de sindicat de
la „Cartea Funciarã” Dolj. Ele atestã doar o pre-

dispoziþie pentru arþag, derapaje de compor-
tament ºi inflamarea unui climat de lucru, la o
instituþie în slujba cetãþeanului. Toate aces-
tea din partea unui justiþiar de operetã, cu des-
tule miºcãri neinteligente. ªi iatã una dintre
ele. Cu ocazia rezolvãrii unei probleme legate
de practica unitarã a soluþionãrii cererilor care
au avut ca obiect notarea cesiunii de creanþã,
au fost controlate ºi dosarele nr. 50408/2011 ºi
nr. 50455/2011 ºi s-au constatat, între altele, ur-
mãtoarele. În cartea funciarã nr. 200920 Craio-
va, proprietar tabular figureazã Bãlãnescu Flo-
rin Cornel ºi Bãlãnescu Elena Gabriela. Prin în-
cheierea de carte funciarã nr. 50408/19 iulie 2011
ºi nr. 50455/19.07.2011, Bãlãnescu Florin Cor-
nel, în calitate de registrator de carte funciarã, a
dispus admiterea cererilor. Deºi, fiind proprie-
tar tabular, alãturi de soþia sa, era obligat sã se
abþinã de la soluþionarea acestor cereri, potri-
vit prevederilor exprese ale art. 22 al.8 din Le-
gea 7/1996 republicatã. Mai mult, art. 24 al.3 din
Regulamentul de Organizare ºi Funcþionare a
birourilor de cadastru ºi publicitate imobiliarã,
aprobat cu Ordinul 633/13 octombrie 2006 al di-
rectorului general al ANCPI, atestã explicit cã
„angajatul oficiului teritorial nu poate instru-
menta în propria cauzã ºi nici pentru/contra
soþului, rudelor sau afinilor pânã la gradul III
inclusiv”. ªi astfel a intrat singur sub incidenþa
infracþiunii de conflict
de interese. Incrimina-
tã în Codul Penal, art.
253-1. Suntem, de fapt,
în faþa unui conflict de
interese în starea lui
cristalinã.

Scurtã fiºã
biograficã

Conform Adeverin-
þei nr. 7000/21.07.1997
a Secretariatului Uni-
versitãþii Bucureºti,
Bãlãnescu Florin Cor-
nel a absolvit faculta-
tea de drept, chiar în
anul menþionat. Prin
Decizia 179/19 septem-
brie 1997 a Uniunii
Avocaþilor din Româ-
nia, i s-a respins cere-
rea de acordare a scu-
tirii de examen pentru
primirea în profesia de
avocat, cu drept de
exercitare a profesiei,
în raport de motivarea
Avizului nr. 768/10
septembrie 1997 a Ba-
roului Dolj, întrucât
Consiliul Baroului a
constatat cã interviul
privind cunoºtinþele
teoretice necesare
exercitãrii profesiei a
demonstrat cã peten-
tului nu-i pot fi aplica-
te dispoziþiile din Le-
gea 51/1995, modifica-
tã ºi completatã ulte-
rior prin Legea 255/23
iunie 2004. Semna: pre-

ºedinte av. Victor Anagnoste. Plângerea, sau
mai exact contestaþia împotriva hotãrârii Con-
siliului Baroului Dolj, a fost respinsã ca neîn-
temeiatã prin Decizia 4/19 februarie 2005 a Con-
siliului Uniunii Naþionale a Barourilor din Româ-
nia, deºi, în perioada 1 ianuarie 1999-1 mai 2004,
Bãlãnescu a avut calitatea de procuror-stagiar
la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Negreºti
Oaº, nefiind definitivat în funcþia de procuror.
Motivul nu se mai precizeazã. Decizia 4/19 fe-
bruarie 2005 a fost menþinutã prin Sentinþa 366/
16 septembrie 2005 a Secþiei de contencios ad-
ministrativ ºi fiscal din cadrul Curþii de Apel Cra-
iova. La OCPI Dolj, instituþie publicã asaltatã
realmente, zilnic, de cetãþeni, trebuie reabilitate
liniºtea ºi calmul, fãrã nici o întârziere. Pentru a
se putea face faþã solicitãrilor. Volumul de lucru
este imens. Frustrãrile liderului de sindicat, fi-
indcã poate fi vorba ºi de aºa ceva, nu pot altera
la infinit o activitate care are rigorile ei specifice.

actul de decizie genereazã nervozitate. E drept cã atât Co-
dul Muncii, cât ºi Legea dialogului social ºi, înaintea aces-
tora, Constituþia României, legitimeazã existenþa ºi funcþi-
onarea sindicatului menþionat, care la o analizã atentã a
textelor de lege evocate e mai de grabã „de decor”. Nu stã-
ruim asupra semanticii articolelor de lege pentru a ne sus-
þine punctul de vedere, fiindcã la OCPI Dolj e tensiune mare.
De multã vreme. ªi dacã liderul de sindicat Florin Cornel
Bãlãnescu îl doreºte basculat pe directorul OCPI Dolj, Re-
mulus Chiþu, ºi reciproca este, în aceeaºi mãsurã, valabilã.
ªi mult mai vulnerabil este liderul de sindicat, dupã cum
vom demonstra, declanºatorul conflictului.
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În judeþul Dolj, la sfârºitul lunii iu-
lie 2013 s-a înregistrat o ratã a ºoma-
jului de 9.02%, corespunzãtoare unui
numãr de ºomeri de 25.854 persoa-
ne, aceasta înregistrând un trend cres-
cãtor faþã de luna iunie 2013, când
rata ºomajului a fost 8.89 %, cores-
punzãtoare unui numãr de ºomeri de
25.466. Din totalul de ºomeri de  în-
registraþi la sfârºitul lunii iulie 2013
un numãr de 4.148 de persoane sunt
ºomeri indemnizaþi ºi 21.706 de per-
soane sunt ºomeri neindemnizaþi. Din
numãrul de ºomeri neindemnizaþi,
17.718 persoane primesc adeverinþe
pentru venitul minim garantat, con-
form Legii 416/2001 cu modificãrile
la zi. Ponderea femeilor  în numãrul
total de ºomeri înregistraþi la nivelul
lunii iunie 2013 este de aproximativ
41.09% (10.624). Din numãrul total
de ºomeri indemnizaþi de 4.148 per-
soane, 4.104 provin din muncã ºi 44
din rândul absolvenþilor. De la înce-
putul anului 2013 pânã la data de
31.07.2013 s-au încadrat în muncã
6.100 persoane, dintre care 802 s-au
încadrat în luna iulie 2013.

Dolj: 9.02%, rata ºomajului
la sfârºitul lunii iulie

Poºta Românã va furniza Regiei
Autonome Administraþia Patrimoniu-
lui Protocolului de Stat, în urmãtorii
patru ani, servicii de curierat pentru

Poºta va distribui permisele
de conducere

livrarea permiselor de conducere ºi a
certificatelor de înmatriculare a
vehiculelor la domiciliul solicitanþilor.
Contractul este de 32,1 milioane lei.

Valoarea contractului
include TVA. Con-
tractul a fost atribuit
prin licitaþie în prima
parte a lunii iunie, iar
Poºta Românã a fost
singurul ofertant în
cadrul procedurii de
atibuire, conform
datelor publicate de
www.e-licitatie.ro.
Conform caietului de
sarcini, operatorul
poºtal naþional va
livra minimum cinci
milioane de plicuri
pe perioada con-
tractului. Poºta a
mai câºtigat un
contract pentru
transportul permise-
lor ºi certificatelor în
2009, pentru 50 de
milioane de lei.

Peste 1.000 de concurenþi vor
intra în cursã pentru marele pre-
miu, fiecare concurând cu camio-
nul sau chopperul din dotare, pen-
tru probe diferite. Alãturi de aceº-
tia va fi ºi  Marcel Chiva, direc-
tor Harley-Davidson Bucureºti ºi
posesorul unor superbe choppe-
re, câºtigãtoarele unor importan-

te premii internaþionale. Una din-
tre vedetele festivalului este „Mo-
ºul 33”, aºa cum a fost denumit
primul custom construit în Româ-
nia, care a câºtigat în anul 2011
douã premii importante la concur-
sul de Custom Bike din Croaþia:
Premiul I la categoria Big Twin
ºi premiul de popularitate „Peo-

ple’s Choice”, obþinut cu votul
participanþilor la eveniment.

„Moºul 33”, la Târgu Mureº
Motocicleta este un Harley-

Davidson Softail Springer 1999,
motor 1340 cmc Evo. Saºiul ºi
anvelopele sunt originale Harley-
Davidson, roata faþã – Mam-
moth 21x 2.15, roata spate –
Mammoth 16 x 3.15, jante 17".

Aripa spate, rezervorul, manºoa-
nele, scãriþele ºi ornamentele de
alamã sunt realizate de Harley-
Davidson Bucureºti. „Moºul 33
este materializarea unui vis de a
construi o motocicletã clasicã, cu

o furcã springe, specificã anilor
’60, neconventionalã pentru pe-
rioada actualã. Proiectul a durat
2 ani, iar execuþia trei luni. Sunt
foarte mândru de ea”, a decla-
rat proprietarul bijuteriei pe douã
roþi, Marcel Chiva. Aceastã fru-
museþe va putea fi admiratã pe
autodromul IFPTR din Târgu
Mureº, alãturi de alte choppere
ºi camioane tunate, când va
avea loc festivalul „The Most
Beautiful Truck & Chopper
Festival – 2013”.

Timp de douã zile, în perioada 21-
22 septembrie  a .c . ,  autodromul
IFPTR din Târgu Mureº va gãzdui în
premierã cel mai mare festival din
sud-estul Europei. Evenimentul va fi

onorat de prezenta unora dintre cele
mai importante nume din industria
auto-moto, reprezentanþi ai IFPTR,
U.N.T.R.R., Adbrain Partners ºi repre-
zentanþii sponsorilor.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

“Cel Mai Frumos Chopper”“Cel Mai Frumos Chopper”“Cel Mai Frumos Chopper”“Cel Mai Frumos Chopper”“Cel Mai Frumos Chopper”

Despre U.N.T.R.R.:

U.N.T.R.R. – Uniunea Na-
þionalã a Transportatorilor Ru-
tieri din România este o orga-
nizaþie profesionalã ºi patrona-
lã neguvernamentalã, fondatã
în 1990 pe principii democra-
tice. U.N.T.R.R. promoveazã
ºi apãrã interesele transporta-
torilor rutieri pe plan intern ºi
internaþional, înregistrând de la
înfiinþare ºi pânã în prezent
peste 13.000 de membri.

La festivalul ”The Most
Beautiful Truck & Chopper”
a fost înscris ºi chopperul care
a câºtigat premiul I pentru Big
Twin ºi People‘s Choice la
„Hog Rally Croaþia 2011”.

Despre AdBrain Partners :

AdBrain Partners este o agenþie de publicitate full servi-
ce, aflatã pe piaþa din România încã din anul 2001. În pre-
zent, agenþia oferã o largã varietate de servicii în publicitate:
Servicii de strategie de comunicare, media planning&buy-
ing, creaþie, pre-press & design graphic,DTP, relaþii publice,
social media, BTL & producþie, client service.

Despre IFPTR:

IFPTR funcþioneazã ca furnizor de formare profesionalã de
specialitate, având un numãr de 47 de centre autorizate de Mi-
nisterul Transporturilor pentru desfãºurarea activitãþilor de pre-
gãtire ºi perfecþionare a personalului de specialitate din dome-
niul transporturilor rutiere. IFPTR deruleazã programe de for-
mare încã din iulie 1999. Absolvenþii cursurilor IFPTR exercitã
ocupaþii cu responsabilitãþi în domeniul siguranþei rutiere (ºoferi
profesioniºti, manageri de transport, consilier ADR º.a.). Nu-
mãrul cursanþilor ºcolarizaþi de IFPTR pe parcursul celor 14
ani de activitate, depãºeºte 600.000.
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GEORGE POPESCU

O fostã studentã, altminteri
pe cât de inteligentã, pe atât de
responsabilã în asumarea pro-
priului destin ºi a celor din jur,
ajunsã acum într-o importantã
funcþie publicã, pe care de alt-
fel o meritã cu prisosinþã, îmi
mãrturisea, într-o clipã de dez-
armantã sinceritate, cã lumea în
care trãim nu (mai) este a mea;
a mea ºi, fireºte, a pãrinþilor sãi
ºi, prin contragere, a celor din
generaþia noastrã; trecuþi, ca sã
nu spun, bãtrâni, deºi, departe
de a mã speria, cuvântul mã far-
mecã întrucâtva.

Dincolo de francheþea mãrtu-
risirii, recunosc cã n-am identi-
ficat nimic ofensiv în formula
fostei noastre studente: în defi-

nitiv, clivajul dintre generaþii e
deja ºi demult un adevãr axioma-
tic, pãtruns, cu ori fãrã rigoare,
pe terenul disciplinelor sociolo-
gice, psihologice ºi nu numai.

Un abur de neliniºte m-a cu-
prins ceva mai târziu ºi, iarãºi,
fãrã a resimþi, în cuvintele inter-
locutoarei, vreun grãunte de
ofensã: dimpotrivã, am intuit mai
curând un fel de îngrijorare, sin-
cerã ºi directã, pentru o virtualã
incapacitate a noastrã, a mai
vârstnicilor, de înþelegere a lumii
în care, cu voia Domnului, încã
ne mai încãpãþânãm sã vieþuim.

ªi e mult adevãr în acest dia-
gnostic, în fapt mult mai crud în
nuditatea lui semanticã decât pare
la prima vedere: lumea s-a schim-

bat, în aceste ultime douã dece-
nii, într-un ritm ºi într-un regis-
tru atât de insolit încât abia dacã
mai persistã, pe ici, pe colo, prin
pãrþi mai mult ori mai puþin esen-
þiale, câte un reper din trãirile
noastre de-o viaþã. Cât despre
schimbãri, nu cred cã e vorba
numai de cele ale tehnologiei, cu
rãvãºirea aptitudinilor unei tradiþii
milenare (e vorba de scriere, de
lecturã, dar ºi de sincretismul sim-
þurilor pe care le angajeazã cyber-
spaþiul), în ciuda faptului cã, da,
aceastã rãvãºire ne-a adus pe
mulþi dintre noi pe pragul unor
maladii cvasi-psihiatrice.

Nu, nu aceste schimbãri au
marcat un clivaj generaþionist fãrã
precedent, ci mai ales un deru-

tant, pânã peste limite admise,
proces de disoluþie manifest la mai
toate palierele existenþei cotidie-
ne, individuale ºi comunitare: abo-
lirea oricãror criterii de descope-
rire ºi recunoaºtere a valorilor,
invalidarea libertãþii prin terfelirea
ei golãneascã ºi reduse, astfel, la
condiþia pauperã a unui libertinaj
desuet ºi libidinos, compromite-
rea ideilor de dragoste, de priete-
nie, de comuniune, de convieþui-
re în cultul lucrului bine fãcut, iatã
doar câteva dintre atributele aces-
tei lumi cãreia, prevenitoare, fos-
ta noastrã studentã, mã conside-
ra, probabil cu îndreptãþire, voia
sã mã distragã.

Avea dreptate? ªi DA, ºi NU.
DA, întrucât mi se pare lim-

pede cã, pentru cineva pornit cu
mai bine de jumãtate de secol în
urmã, dintr-un cãtun sãrac ºi în
pantaloni scurþi pe drumul ºcoli-
rii ºi care, surclasând infinite ºi,
adesea, imposibile vitregii de des-
tin, e dificil sã „înþeleagã” con-
cubinajul de destine interlope
aranjate peste noapte.

NU, întrucât, orice s-ar spu-
ne, Lumea aceasta, bezmeticã ºi
scoasã din þâþâni, cu impedan-
þele ei scãmoase, cu toate perfi-
diile afiºate la fereastrã, este ºi
a noastrã. Sau NU? Ori ea, Lu-
mea aceasta mai degrabã nefe-
ricitã, ºi-a ratat dreptul la pose-
sie. ªi l-a amanetat pentru un
viitor mai fictiv decât o ficþiune
dostoievkianã.

A cui, Lumea?A cui, Lumea?A cui, Lumea?A cui, Lumea?A cui, Lumea?

Vicepreºedintele Comisiei
pentru Buget-finanþe ºi bãnci
din Camera Deputaþilor, de-
putatul Claudiu Manda
(foto), apreciazã cã ultima
prognozã de creºtere econo-
micã din acest an demon-
streazã cã Guvernul Ponta în
colaborare cu BNR creeazã
premisele relansãrii econo-
mice a României în anul
2013: „BNR a revizuit recent
prognoza de creºtere econo-
micã din acest an la peste
2%, pe baza evoluþiei pozitive a exporturi-
lor, a producþiei industriale ºi a anului agri-
col bun. De asemenea, BNR a redus dobân-
da de politicã monetarã de la 5% la minimul
istoric de 4,5%. Asta ne aratã cã Guvernul
României în colaborare cu BNR creeazã în
2013 premisele relansãrii economice”.

Preºedintele PSD Dolj, Claudiu Manda,
aminteºte de asemenea cã: „Potrivit FMI,
prognoza de creºtere este de 2% în 2013 ºi

Claudiu Manda: “Guvernul Ponta în colaborare
cu BNR creeazã premisele relansãrii economice

a României în anul 2013”Conform noului Cod rutier, care a intrat
ieri în vigoare, dacã transportaþi persoane în
stare de ebrietate sunteþi pasibili de amenzi
drastice. Nici bicicliºtii nu au scãpat de
schimbãri, fiind obligaþi sã aibã asupra lor
actul de identitate. Toþi ºoferii au interzis sã
circule pe acostamentul drumului, aºa-nu-
mita bandã de urgenþã. Excepþie fac bici-
cliºtii, care pot folosi acostamentul dacã nu
dispun de piste special amenajate ºi nu pun
în pericol circulaþia. Mopediºtii au obligaþia
sã circule pe un singur rând pe bandã. De
asemenea, pe trecerile de pietoni se vor da
jos de pe vehicule ºi le vor folosi ca pietoni.

Modificãrile la Codul rutier
au intrat în vigoare ieri

Noile prevederi privind examenul pentru
permisul auto stipuleazã cã proba teoreticã,
sau „sala”, cum mai este cunoscutã, este
valabilã un an de la promovare. Totodatã,
posesorii de permis auto categoriile B, BE,
C sau CE au dreptul sã conducã ºi tractoa-
re. ªoferii cu permis B au voie sã conducã
tractoare cu masa maximã de 3,5 tone plus
remorcã, iar ºoferii cu permis C au voie ºi
cu tractoare mai mari. Hotãrârea Guvernu-
lui nr.480/2013 pentru modificarea ºi com-
pletarea Regulamentului de aplicare a Ordo-
nanþei de Urgenþã a Guvernului nr.195/2002
privind circulaþia pe drumurile publice, apro-
bat prin Hotãrârea Guvernului nr.1.391/2006
a fost publicatã în Monitorul Oficial, Partea
I, nr. 454, din 24 iulie 2013 ºi intrã în vigoa-
re la 15 zile de la data publicãrii în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Candidaþii care pânã la data intrãrii în vi-
goare a prezentei hotãrâri au fost declaraþi
„admis” la proba teoretica ºi nu au finalizat
examenul pentru obþinerea permisului de
conducere susþin proba practicã în confor-
mitate cu reglementãrile în vigoare la data
promovãrii probei teoretice.

de 2,25% pentru anul viitor. Conform unei
analize a Financial Times, România este în
acest moment una dintre cele mai perfor-
mante economii din Uniunea Europeanã, în-
registrând o creºtere economicã de 2,2% în
primul trimestru al anului 2013, iar o expan-
siune economicã de cel puþin 2% în 2013
pare realizabilã ºi va face din þara noastrã un
performer în rândul colegilor din regiune”.

ALINA DRÃGHICI

Europarlamentarul PDL pre-
cizeazã cã demersul sãu a fost
determinat de faptul cã, potrivit
relatãrilor mass-media, de-a lun-
gul ultimilor 23 de ani, sume
foarte mari de bani au fost alo-
cate de stat cãtre BOR, în spe-
cial pentru construcþia de bise-
rici, astfel încât, potrivit unor
statistici, s-au construit peste
4.000 de lãcaºe de cult, în con-
diþiile în care s-au construit, în
aceeaºi perioadã, 0 ºcoli, 0 grã-
diniþe ºi 0 spitale publice.

„Având în vedere prezenta si-
tuaþie economico-socialã, consi-
der cã este nu doar de compe-
tenþa Curþii de Conturi, dar ºi de
bunul simþ sã se prezinte contri-
buabililor cât din impozitele lor
au fost direcþionate cãtre BOR,
fãrã sã luãm în calcul, desigur,
salariile preoþilor, ca bugetari.
Cred cã cetãþenii sunt îndreptã-
þiþi sã ºtie cât din impozitele pe
care ei le plãtesc se duc cãtre
BOR, aºa cum ºtiu cum se folo-
sesc banii publici de cãtre gu-

vern, ministere, agenþii, primãrii
ºi alþi ordonatori de credite. Este
o simplã chestiune de informa-
re, iar tot ce este în legãturã cu
banul public trebuie sã fie o in-
formaþie publicã”, explicã Bodu.

 În continuare, europarlamen-
tarul solicitã informaþii ºi cu pri-
vire la „modul cum BOR a folo-
sit aceºti bani”, considerând cã,
„deºi nu este instituþie publicã,
atâta vreme cât este finanþatã ºi
din fonduri publice, biserica va
trebui ºi ea sã prezinte publicului

informaþii cu privire la modul
cum a folosit aceºti bani. Nu este
o chestiune de ingerinþã în mo-
dul cum BOR îºi gestioneazã pa-
trimoniul, ci doar o simplã cere-

Europarlamentarul PDL Sebastian
Bodu a transmis o scrisoare preºedin-
telui Curþii de Conturi, Nicolae Vãcã-
roiu, în care solicitã ca instituþia sã exa-
mineze posibilitatea de a dispune un
control asupra tuturor fondurilor pu-
blice direcþionate cãtre Biserica Orto-
doxã Românã (BOR) în ultimii cinci

ani. „(...) Vã rog sã examinaþi posibili-
tatea de a dispune un control asupra tu-
turor fondurilor publice, din bugetul
central sau din bugetele locale, direc-
þionate cãtre Biserica Ortodoxã Româ-
nã (BOR) în ultimii 5 ani cel puþin”, se
aratã în scrisoarea lui Sebastian Bodu,
remisã, ieri, agenþiei Mediafax.

Bodu cere Curþii de Conturi sã dispunã control privind fondurile alocate BOR în ultimii 5 ani
re de informate cu privire la va-
loarea sumelor primite, pe de-o
parte, ºi a destinaþiei lor, de cea-
laltã parte, normalã într-un stat
european modern”.
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Autoritãþile sanitare au anunþat cã
intenþioneazã sã acorde o importanþã
specialã acþiunilor privitoare la monito-
rizarea, tratamentul ºi îngrijirea pacien-
þilor critici din secþiile de anestezie ºi
terapie intensivã, vizate de programul
ATI, ºi mai ales creºterii calitãþii

actului medical în secþiile respective.
Având în vedere rezultatele introducerii
programului de infarct miocardic, care
a condus la reducerea cu 50% a
mortalitãþii pentru aceastã afecþiune,
reprezentanþii Ministerului Sãnãtãþii
considerã cã prin programul ATI vor

putea fi salvate mai multe vieþi.

Programul ATI este operaþional
din 18 iulie

Printre subiectele abordate cu ocazia
acestei întâlniri s-au numãrat chestiuni
legate de implementarea noului program
ºi aplicarea legislaþiei, precum ºi evi-
denþierea unor propuneri care sã
conducã la funcþionarea corectã ºi
eficientã a programului, în îngrijirea
cazurilor critice. S-a discutat necesita-
tea prelucrãrii modului de derulare a
programului cu întreg personalul
secþiilor ATI, astfel încât solicitãrile de
decontare sã nu fie respinse în urma
nerespectãrii procedurilor. De aseme-
nea, s-a subliniat faptul cã spitalele care
deruleazã programul au obligaþia gestio-

nãrii eficiente a mijloacelor materiale ºi
resurselor financiare, precum ºi organi-
zarea evidenþei nominale a beneficiarilor
programului.

Programul ATI este operaþional din
18 iulie în ce priveºte decontarea
cheltuielilor, iar asemenea întâlniri vor
avea loc în mod regulat în vederea
monitorizãrii continue ºi corecte a
modului de utilizare a fondurilor.
Finanþarea prin acest program este o
completare a finanþãrii de la FNUASS,
pentru acoperirea costurilor reale
pentru cazurile eligibile.

Programul este derulat ºi monitorizat
prin Biroul de Asistenþã Medicalã de
Urgenþã din cadrul Ministerului Sãnãtã-
þii, în colaborare cu Societatea Românã
de Anestezie ºi Terapie Intensivã.

În cadrul unei videoconferinþe, secretarul de stat în Ministerul Sãnã-
tãþii, Raed Arafat, împreunã cu membri ai Societãþii Române de Aneste-
zie ºi Terapie Intensivã, au discutat pe tema demarãrii programului ATI.
La acest dialog au participat, de asemenea, reprezentanþi ai spitalelor ºi
institutelor strategice care fac obiectul programului.

Program pentru dezvoltarea
secþiilor de ATI

Aceste puncte au fost alese
pentru a putea oferi, în perioada
canicularã de peste zi, acces la
rãcoare ºi repaus persoanelor

care sunt afectate de cãldura su-
focantã. În aceste locaþii se oferã
apã celor care au nevoie. Dacã
se va instaura cod roºu de cani-
culã, medicii din aceste puncte
de prim-ajutor vor mãsura ten-
siunea ºi vor acorda ºi alte ser-
vicii în caz de nevoie. Pentru
situaþii mai grave, va fi solicita-
tã ambulanþa.

În plus, pentru ca populaþia sã
suporte mai uºor temperaturile
caniculare ºi pentru a evita apa-
riþia unor incidente, medicii au
lansat o serie de recomandãri. În
primul rând, zilnic trebuie con-
sumate lichide, între 1,5 ºi 2 litri,
fãrã a aºtepta sã aparã senzaþia
de sete. În perioada de caniculã
se recomandã consumul unui
pahar de apã la fiecare 20 de mi-
nute. Sfatul este însã acela de a
evita bãuturile alcoolice – inclu-
siv berea sau vinul –, care favo-

rizeazã deshidratarea ºi diminu-
eazã capacitatea de luptã a or-
ganismului împotriva cãldurii.
Nu sunt recomandate nici bãu-

turile cu conþinut ridicat de co-
feinã – cafea ºi cola – sau de
zahãr, aºa cum ar fi bãuturile
rãcoritoare carbogazoase, care
sunt diuretice.

Pragul de confort termic
va fi depãºit

Dupã douã zile în care mer-
curul din termometre a ajuns la
35 de grade Celsius, meteorolo-
gii au emis, ieri, o nouã avertiza-
re cod galben de caniculã. Ast-
fel, astãzi, dar ºi mâine, vremea
va fi cãlduroasã în toatã þara. În
Oltenia, Banat, Criºana, Maramu-
reº, cea mai mare parte a Tran-
silvaniei ºi în jumãtatea vesticã a
Munteniei va fi caniculã, tempe-
raturile maxime vor depãºi 36-37
de grade, iar indicele temperatu-
rã-umezealã (ITU) va depãºi pra-
gul critic de 80 de unitãþi al dis-
confortului termic.

În aceste condiþii, medicii îi
sfãtuiesc pe doljeni sã respecte
câteva reguli de bazã atunci când
ies din casã la orele amiezii. În
primul rând persoanele vârstni-
ce ºi cele cu afecþiuni cronice
trebuie sã aibã mare grijã. Pen-
tru acestea medicii recomandã
evitarea, pe cât posibil, a plim-
bãrilor în perioadele de vârf ale
caniculei sau, dacã este absolut
necesar, sã foloseascã îmbrãcã-
minte uºoarã din materiale ve-
getale ºi o pãlãrie de protecþie
împotriva soarelui. De aseme-
nea, persoanele care suferã de
anumite afecþiuni trebuie sã con-
tinue tratamentul, conform indi-
caþiilor medicului. Este foarte
important ca în aceste perioa-
de, persoanele cu afecþiuni cro-

nice, cardio-vasculare, hepatice,
renale, pulmonare, de circulaþie,
mentale sau cu hipertensiune sã
consulte medicul în vederea
adaptãrii schemei terapeutice la
condiþiile existente.

Trebuie evitatã expunerea
prelungitã la soare

În schimb, trebuie consuma-

te cât mai multe fructe ºi legu-
me proaspete, întrucât conþin o
cantitate mare de apã. De ase-
menea, este de evitat expunerea
prelungitã la soare între orele
11.00 ºi 18.00. În situaþia în care
locuinþa este prevãzutã cu apa-
rat de aer condiþionat, acesta tre-
buie reglat astfel încât tempera-
tura sã fie cu 5 grade mai micã
decât temperatura ambientalã.
Ventilatoarele nu trebuie folosi-
te dacã temperatura aerului de-
pãºeºte 32 de grade Celsius.

Medicii avertizeazã cã în
aceastã perioadã cu temperaturi
ce ajung la 35 de grade Celsius
riscul apariþiei unor toxiinfecþii
alimentare creºte, motiv pentru
care recomandã atenþie la achi-
ziþionarea alimentelor ºi la mo-
dul de preparare a acestora. 

În zilele caniculare orice ali-
ment poate deveni o sursã de in-
fecþie în special carnea ºi produ-
sele din carne, laptele ºi produse
din lapte ºi chiar ºi legumele ºi
fructele dacã sunt consumate fãrã
a fi bine spãlate în prealabil. Pen-
tru a preveni îmbolnãvirea este
necesarã respectarea unor reguli
de igienã minimale, cum ar fi
spãlatul pe mâini.

Având în vedere cã meteorologii au emis
o avertizare cod galben de caniculã, valabilã
astãzi, dar ºi pentru mâine, punctele de prim-
ajutor pentru persoanele afectate de tempe-
raturile ridicate au fost reactivate. Acestea
se gãsesc la Prefectura Dolj, pe holul cen-

tral, la Primãria Craiova – clãdirea Palace,
în Piaþa Centralã la punctul sanitar ºi la se-
diul Asistenþei Sociale din cartierul Lãpuº,
asigurat de  Primãria Craiova. La toate aces-
tea se adaugã cabinetele medicale de medi-
cina de familie ºi farmaciile.

Puncte de prim-ajutor împotriva caniculeiPuncte de prim-ajutor împotriva caniculeiPuncte de prim-ajutor împotriva caniculeiPuncte de prim-ajutor împotriva caniculeiPuncte de prim-ajutor împotriva caniculei



culturã
cuvântul libertãþii / 9joi, 8 august 2013

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Au concertat mai întâi în curtea
interioarã a Blocului 156 apartamen-

(Re)descoperã Craiova…
în 33 de minute de muzicã clasicã

Seria de microconcerte în spaþii necon-
venþionale susþinute de tineri interpreþi
ai Filarmonicii „Oltenia” continuã cu alte
douã întâlniri muzicale, care vor fi orga-
nizate la sfârºitul sãptãmânii. Acestea vor

avea loc în cadrul programului estival «Fi-
larmonica „Oltenia” (re)descoperã oraºul
Craiova… în 33 de minute de muzicã cla-
sicã», care se desfãºoarã în perioada 23
iulie – 31 august.

te „Lumea Copiilor” ºi la Blocul 150
„Femina”, din strada „Al. I. Cuza”,

apoi pe strada „Matei Ba-
sarab” nr. 35, în spatele
Grãdinii „Patria”, precum
ºi în alte spaþii din oraº,
în care craiovenii nici nu
s-ar fi aºteptat sã-i gã-
seascã. Acum, artiºtii Fi-
larmonicii „Oltenia” pro-
pun alte douã microcon-
certe de muzicã clasicã:
unul – mâine, 9 august,
ora 21.00, pe esplanada
Atlantis Club (zona cen-
tralã, lângã esplanada
TNC), altul – sâmbãtã, 10
august, ora 21.00, pe Ca-
lea Bucureºti, esplanada

blocului O 11 (cartier Lãpuº, dupã
podul Electroputere).

Vã va (în)cânta „Duo Concer-
tante” – Geo Fabian (vioarã)
ºi Rãzvan Nicolae (chitarã). În
interpretarea acestora veþi putea
audia Aubade et Chant d‘amour,
de Alfred Cottin; Sonata a II-a în
Do major ºi Cantabile în Re ma-
jor, de Niccolo Paganini; Aria pe
coarda Sol (aranj. Guy Bergeron),
de Johann Sebastian Bach; Menu-
etto din „Pieces faciles et agrea-
bles”, de Mauro Giuliani; Ballade
pour Anne ºi Please, stay with me,
de Guy Bergeron; Polonezã în La
major (aranj. François Calegari),
de Ignaz Joseph Pleyel.

Stagiunea de microconcerte în

spaþii neconvenþionale ale artiºtilor
Filarmonicii „Oltenia” continuã
pânã la sfârºitul acestei luni, locul
desfãºurãrii celorlalte evenimente
muzicale urmând a fi anunþat. Sco-
pul – spun reprezentanþii instituþiei
– este „(re)descoperirea farmecu-
lui muzicii adevãrate în diferite lo-
curi ale Craiovei”. «În aceastã varã,
întreprindem un amplu demers
cultural de sensibilizare a publicu-
lui larg pentru a se re(gãsi) ºi a se
(re)cunoaºte cât mai aproape de
mirifica artã a sunetelor. „La braþ”
cu noi, vã aºteptãm sã ne însoþiþi
spre a (re)descoperi împreunã far-

mecul muzicii adevãrate în diferi-
te locuri ale Craiovei. Vom veni
special sã cântãm pentru dvs.
chiar, „sub fereastrã”... la rãscru-
ce de cãrãri ºi de gânduri, pe stra-
da dvs., în cartierul dvs., pentru
sufletul dvs. Altfel spus, îndrãzniþi
sã vã apropiaþi, rãmâneþi alãturi de
noi, nu ne ocoliþi ºi ascultaþi cu
luare-aminte ºi înþeleaptã bãgare de
seamã... povestea celor aproxima-
tiv 33 de minute de nepreþuitã (în-
)cântare!», spune managerul Filar-
monicii „Oltenia”, Vlad Drãgules-
cu, lansând, totodatã, invitaþia la
aceste evenimente muzicale.

Deºi, în ultimii ani, au mai susþi-
nut concerte în Italia, odatã cu tur-
neul recent efectuat artiºtii Filar-
monicii „Oltenia” au reluat colabo-
rarea cu regiunea Abruzzo ºi cu
Associazione Culturale „Il Cineoc-
chio”. Primele douã concerte din
cadrul turneului s-au desfãºurat
însã în Castel d’Aiano – localitate
aflatã în apropierea oraºului Bolog-
na –, iar restul de ºase au avut loc
în frumoasa regiune Abruzzo, în
oraºe precum Vasto, Cupello º.a.

Nu mai puþin de opt concerte, îndelung aplaudate, a susþinut
Orchestra Simfonicã a Filarmonicii „Oltenia” din Craiova în ca-
drul turneului artistic efectuat în Italia, în perioada 18 iulie – 2
august a.c. Rod al reluãrii legãturii, dupã mai bine de trei ani, cu
Associazione Culturale „Il Cineocchio”, turneul a vizat regiu-
nea Abruzzo, iar douã dintre concerte au avut loc la Castel d’A-
iano (în apropiere de Bologna). Muzica artiºtilor Filarmonicii „Ol-
tenia” a fost pe gustul nu numai al italienilor, ci ºi al românilor
– aflaþi, dupã cum se ºtie, în numãr mare în Italia –, nu puþini
venind sã-i cunoascã, sã-i asculte ºi sã-i felicite. Un al turneu al
Orchestrei Simfonice craiovene urmeazã sã aibã loc în Franþa,
între 18 ºi 25 septembrie a.c., dupã cum a precizat Vlad Drãgu-
lescu, managerul instituþiei.

Au încântat publicul cu opusuri
spaniole pentru chitarã ºi
orchestrã

În Castel d’Aiano, Orchestra
Simfonicã a Filarmonicii „Oltenia”,
cu maestrul Massimo Alessio Tad-
dia la pupitrul dirijoral, a participat
la cele douã seri de galã ale Con-
cursului de Chitarã. Repertoriul a
cuprins atât lucrãri pentru chitarã
ºi orchestrã aparþinând compozi-
torului spaniol Joaquin Rodrigo,

cât ºi lucrãri simfonice pentru or-
chestrã de W.A. Mozart.

«Interpretarea lucrãrii „Concier-
to de Aranjuez” pentru chitarã ºi or-
chestrã de cãtre tânãrul solist Gio-
vanni Maselli a impresionat publicul.
Un alt moment important l-a consti-
tuit tot o lucrare de Joaquin Rodrigo
– „Fantasia para un gentilhombre”
pentru chitarã ºi orchestrã, solist fi-
ind, de aceastã datã, Giordano Pas-
sini. Emoþionantã a fost ºi participa-
rea, în a doua searã, a „Eon” Guitar
Quartet, care a interpretat „Concierto
andaluz” pentru patru chitare ºi or-
chestrã, lucrare tot de Joaquin Ro-
drigo», a povestit muzicianul Elvis

Ciuculescu, artist in-
strumentist (violoncel)
ºi ºef Secþie Orchestrã
în cadrul Filarmonicii
„Oltenia”. Opusurile
spaniole au fost com-
pletate de douã lucrãri
celebre ale compozito-
rilor Wolfgang Ama-
deus Mozart (Uvertu-
ra operei „Nunta lui
Figaro”, K. 492, ºi
Simfonia nr. 41 în Do
major, K. 551, „Jupi-
ter”) ºi Felix Mendel-
s s o h n - B a r t h o l d y
(Uvertura „Visul unei
nopþi de varã”).

Violonistul Cristian Pintilie, „o
prezenþã foarte bine primitã”

Cu prilejul concertelor susþinu-
te în regiunea Abruzzo, pe lângã
unele dintre aceste lucrãri au mai
fost interpretate creaþii de Ludwig
van Beethoven (Uvertura „Corio-
lan”, op. 62, ºi Simfonia a IV-a
în Si bemol major, op. 60) ºi
Gioacchino Rossini (Uverturile
operelor „Bãrbierul din Sevilla”
ºi „Cenuºãreasa”).

«O prezenþã foarte bine primitã
de public a fost cea din ultimul con-
cert de la Vasto a violonistului Cris-
tian Pintilie, care a interpretat Ro-
manþa nr. 2 în Fa major pentru
vioarã ºi orchestrã, op. 50, de Be-
ethoven, ºi „Melodii lãutãreºti”

pentru vioarã ºi orchestrã, op. 20,
de Pablo de Sarasate», a mai subli-
niat violoncelistul Elvis Ciuculescu.

La toamnã vor concerta, timp
de o sãptãmânã, în Franþa

De la concertele muzicienilor
craioveni n-au lipsit nici românii,
aflaþi, dupã cum se ºtie, în numãr
foarte mare în Italia. Câteva fami-
lii chiar au dorit sã-i cunoascã per-
sonal ºi sã-i felicite pe artiºti. În
toamnã, aceºtia se vor îndrepta
spre o altã þarã în care comunita-
tea de români nu este deloc micã.
E vorba de Franþa, unde Orches-
tra Simfonicã a Filarmonicii „Ol-
tenia” va efectua un turneu de o
sãptãmânã, în perioada 18-25 sep-
tembrie.
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Jurnalistul Glenn Greenwald
(foto) a declarat, marþi, cã el
deþine pânã la 20.000 de docu-
mente secrete, furnizate de ex-
consultantul american al NSA,
Edward Snowden, în cursul
unei audieri în faþa comisiei Se-
natului brazilian. Acest colabo-
rator american al lui „The
Guardian” cu baza în Brazilia
a afirmat cã programul mondial
de supraveghere electronicã,
de cãtre serviciile secrete ame-
ricane, nu a vizat doar identifi-
carea teroriºtilor, cum afirmã

Washingtonul, ci ºi activitãþile
de spionaj economic ºi indus-
trial. Aflat la originea primelor
dezvãluiri în afacerea Snow-
den, Glenn Greenwald a fãcut
aceste afirmaþii în faþa Comi-
siei de afaceri externe a Sena-
tului din Brazilia. Edward
Snowden în prezent este refu-
giat la Moscova. „Nu am nu-
mãrat cu exactitate, dar mi-au
fost remise între 15.000 ºi
20.000 de documente, foarte
complete ºi foarte lungi”, a de-
clarat Greenwald. „Articolele

pe care noi le-am publicat re-
prezintã o parte foarte micã din
conþinutul acestor documente”,
a adãugat el. Greenwald a pu-
blicat recent în ziarul brazilian
„O Globo” articole bazate pe
documentele remise de Snow-
den, potrivit cãrora Brazilia a
fost parte dintr-o reþea de 16
baze spionate de cãtre servi-
ciile de informaþii americane.
„Pretextul Statelor Unite pen-
tru justificarea acestui program
– NDLR – este terorismul ºi
protecþia populaþiei, dar în rea-
litate este vorba de documente
care nu au nimic de a face cu
terorismul ºi securitatea naþio-
nalã ci cu concurenþa cu alte
þãri, în domeniul economic”, a
afirmat Greenwald. El s-a re-
ferit, de asemenea, la progra-
mul X-Keyscore, oficial utilizat
de NSA pentru a colecta mai-
luri curier. „Guvernul american
a putut accesa conþinutul mai
multor mailuri, nu doar metada-
te, dar ºi ceea ce scrie o per-
soanã sau ceea ce spune la te-
lefon. Este un program foarte
puternic ºi care sperie”, a asi-
gurat Greenwald. „Dacã voi
sunteþi jurnaliºti care lucraþi la

o anchetã contra SUA sau dacã
lucraþi pentru o antreprizã în
concurenþã cu una americanã,
atunci vi se pot viola comunica-
þiile cu o mare uºurinþã”, a mai
spus el. Într-un interviu, Green-
wald explicase, la 10 iulie, cã do-
cumentele i-au fost remise de
cãtre Snowden dupã ce a intrat
în Hong Kong, unde ex-consul-
tantul NSA ºi-a gãsit temporar
refugiul dupã ce plecase din
SUA. Statele membre ale Mer-
cosur au reiterat luni, secreta-
rului general al ONU, „indigna-
rea” lor la practicile de spionaj
ale SUA relevate de Snowden,
fãrã a reclama mãsuri precise.
În cursul unei întâlniri cu Ban
Ki-moon, miniºtrii de Externe din
Venezuela, Uruguai, Brazilia ºi
Argentina i-au transmis decla-
raþia finalã a summitului Mer-
cosur, condamnând aceste
practici. „S-a tras un semnal de
alarmã la practicile care susci-
tã multã îngrijorare în lume pen-
tru încãlcarea suveranitãþii lor,
a încrederii necesare în relaþiile
între state, protecþia vieþii priva-
te”, a subliniat ministrul Aface-
rilor Externe brazilian Antonio de
Aguiar Patriota.
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Toate stocurile de lapte praf neozeelan-
dez potenþial contaminate cu o bacterie
care poate provoca moartea au fost
retrase de la vânzare, a indicat ieri
directorul companiei de produse lactate
Fonterra, relateazã AFP. „Toate stocurile
au fost recuperate, a fost retras totul de la
vânzare. Se aflã în depozite ºi nu mai
existã, practic, nici un risc pentru consu-
matori”, a declarat Theo Spierings într-o
conferinþã de presã, scrie Agerpres.
Grupul, care reuneºte 13.000 de fermieri
neozeelandezi, a comunicat la sfârºitul
sãptãmânii trecute cã trei loturi de zer

folosit în mai 2012 la fabricarea formule-
lor de lapte pentru sugari ºi bãuturi pentru
sportivi conþineau bacteria Clostridium
botulinum, care poate cauza botulism,
boalã ce provoacã paralizie ºi chiar
moarte. Pentru moment, nu a fost semna-
lat nici un caz de îmbolnãvire. Mai multe
þãri, între care China, Singapore, Malae-
zia, Rusia ºi Arabia Sauditã, au luat
imediat mãsuri pentru ca loturile de
produse lactate care conþineau aceastã
bacterie sã fie scoase de la vânzare.
Noua Zeelandã, ale cãrei exporturi sunt
reprezentate în proporþie de 25% de

produsele lactate, a trimis marþi agenþi
guvernamentali la fabricile Fonterra din
þarã ºi din Australia pentru a ajuta compa-
nia sã gestioneze criza. Fonterra este cel
mai mare grup din Noua Zeelandã ºi
totalizeazã, cu 15,4 miliarde de litri de
lapte pe an, 89% din producþia de lactate
a þãrii, unde o bunã parte din economie
este reprezentatã de agriculturã. Directo-
rul sãu general, Theo Spierings, a cãlãtorit
luni în China, unde a prezentat „cele mai
profunde scuze” ºi a promis cã Fonterra
va testa „toate produsele care pleacã din
Noua Zeelandã, ca mãsurã de precauþie”.

Noua Zeelandã: Toate stocurile de lapte contaminat au fost retrase

Zeci de mii de tunisieni au ma-
nifestat marþi seara în suburbiile
capitalei Tunis, cerând demisia
guvernului condus de islamiºtii
din Ennahda, care se aflã de mai
bine de douã sãptãmâni într-o
crizã profundã, provocatã de uci-
derea unui opozant la sfârºitul
lunii iulie, transmite AFP. Câte-
va ore mai târziu, preºedintele
Adunãrii Naþionale Constituan-
te (ANC), Mustapha Ben Jaa-
far (foto), a anunþat suspenda-
rea lucrãrilor parlamentului, într-
o încercare de a forþa Ennahda
ºi pe contestatarii acesteia sã se
aºeze la masa negocierilor. „Îmi
asum responsabilitatea, în cali-
tate de preºedinte al ANC, ºi
suspend lucrãrile adunãrii pânã
la începerea unui dialog ºi
aceasta în interesul Tunisiei”, a
declarat Ben Jaafar, aliatul laic

de centru-stânga al Ennahda,
estimând cã „tunisienii s-au sã-
turat” de situaþia prezentã. Ma-
nifestanþii, al cãror numãr a fost
estimat la cel puþin 40.000 în ju-
rul orei locale 22:30 (21,30 GMT),
potrivit unui responsabil al poli-
þiei, au scandat „Poporul doreº-
te cãderea regimului!” sau „Gu-
vernul va cãdea azi!”. Dacã opo-
ziþia organizeazã în fiecare noap-
te demonstraþii împotriva puterii
dupã asasinarea deputatului Mo-
hamed Brahmi, la 25 iulie, a cã-
rui ucidere a fost atribuitã miº-
cãrii salafiste, aceastã manifes-
taþie este de departe cea mai im-
portantã de la începutul miºcãrii
de contestare, noteazã agenþia
France Press. Mulþi dintre ma-
nifestanþi aveau în mâini portre-
te ale deputatului recent ucis ºi
ale altui opozant, Chokri Bela-

iad, ucis în urmã cu ºase luni, la
6 februarie. „Este o manifesta-
þie (...) în speranþa unei a doua
republici, în care obiectivele re-
voluþiei (din ianuarie 2011) sã fie
realizate”, a afirmat Mohsen
Marzouk, unul din liderii partidu-
lui Nidaa Tounes. Con-
testatarii Ennahda, par-
tidul islamist aflat la pu-
tere, cer la unison un
guvern de salvare naþi-
onalã. O parte dintre ei
doresc, de asemenea,
dizolvarea parlamentu-
lui, a cãrui activitate este
paralizatã de o lunã. Is-
lamiºtii au respins în
bloc toate aceste reven-
dicãri, propunând în
schimb lãrgirea coaliþiei
de guvernãmânt ºi ale-
geri în decembrie. „În

regimurile democratice, manifes-
tanþii nu schimbã guvernele. În
regimurile dictatoriale se întâm-
plã ca o manifestaþie sã ducã la
cãderea regimului”, a apreciat
Rached Ghannouchi, liderul En-
nahda, în ziarul „La Presse”.

Crizã în Tunisia: Amplã manifestaþie a opoziþiei,
Adunarea Constituantã suspendatã

Yemenul anunþã cã a
dejucat un plan Al-Qaeda
de preluare a controlului
asupra unor oraºe

Yemenul a dejucat un plan Al-
Qaeda de preluare a controlului
asupra unor oraºe în sudul ºi
sud-estul þãrii, unor instalaþii
petroliere ºi de sabotare a unui
gazoduct, a declarat ieri un
purtãtor de cuvânt al Guvernu-
lui. „Principalul obiectiv al
planului era preluarea controlu-
lui asupra oraºelor Mukalla ºi
Bawazir”, a declarat acest
purtãtor de cuvânt, Rajeh Badi,
adãugând cã erau vizate totoda-
tã instalaþii petroliere. Marþi,
personalul ambasadelor Marii
Britanii ºi Statelor Unite din
Yemen a fost evacuat, iar
Marina Comercialã britanicã a
fost plasatã în alertã maximã, de
teama unor atentate.

Kenya: Incendiu major
pe aeroportul internaþional
din Nairobi

Un incendiu de amploare s-a
declanºat ieri pe aeroportul
internaþional Jomo Kenyatta
(JKIA) din capitala Kenyei,
Nairobi, paralizând unul din cele
mai importante noduri de trans-
port din Africa Orientalã, a
indicat un responsabil al Ministe-
rului de Interne ºi de Coordonare
Naþionalã, în timp ce pompierii
luptau pentru a stinge focul,
transmite AFP. Un responsabil de
la Ministerului kenyan de Interne,
Mutea Iringon, a declarat cã
focul a „distrus complet” sala de
sosiri ºi zona pentru imigrãri. Nici
o victimã nu a fost raportatã.
„Cu excepþia aterizãrilor de
urgenþã, toate zborurile spre ºi de
la JKIA au fost anulate (...)
aeroportul a fost închis”, a
subliniat oficialul citat. Focul, a
cãrui origine nu a fost stabilitã, a
izbucnit la scurt timp dupã
rãsãritul soarelui. Avioanele care
urmau sã aterizeze la Nairobi au
fost deviate spre aeroporturile din
Mombasa ºi Eldoret, a precizat
Ministerul kenyan de Interne,
într-un comunicat.

Explozie la o uzinã chimicã
din Ucraina: 5 morþi,
peste 22 de rãniþi

O explozie s-a produs, marþi,
la uzina chimicã Stirol din oraºul
Gorlovka (regiunea Doneþk, estul
Ucrainei), fãcând cinci morþi ºi
22 de rãniþi, a anunþat Ministerul
pentru Situaþii de Urgenþã de la
Kiev, într-un comunicat difuzat
ieri dimineaþã ºi citat de platfor-
ma electronicã Newsru. Deflagra-
þia s-a produs în secþia de produ-
cere a amoniacului, în timpul
unor lucrãri de întreþinere, ca
urmare a depresurizãrii unei þevi
prin care trecea amoniacul.
Persoanele rãnite au fost trans-
portate la spital cu intoxicaþie de
amoniac ºi arsuri ale cãilor
respiratorii, a indicat ºeful
protecþiei civile din Gorlovka,
Aleksandr Pavelko. El a dat
asigurãri cã nu existã pericol
pentru viaþa ºi sãnãtatea popula-
þiei, pe fondul informaþiilor cã în
urma deflagraþiei s-au produs
scurgeri de amoniac în atmosferã.
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Anunþul tãu!
OUAI CALÃRAªI, cu sediul în Comu-
na Cãlãraºi, jud. Dolj, scoate la licitaþie
pe data de 14.08.2013, orele 9.00 ur-
mãtoarele: DACIA LOGAN - motori-
nã 1,5 DCI – 7 LOCURI – ANUL 2009,
TRACTOR TIH, REMORCÃ AUTO 3
TO, TUB PEHD PE 100 PN 10 – SDR
17 CU D - 125; 160; 200; 250; 315; 400.
Relaþii latelefon: 0768/ 964.499 sau la-
sediul OUAI CÃLÃRAªI.
Comuna Giubega solicitã aviz de la
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu
Craiova, pentru forare puþ apã în
cadrul Sistemului de alimentare cu
apã al comunei. Relaþii la telefon:
0251/460.222, 0740/205.433.
SC PAN GROUP SA reprezentatã
prin Vaduva Verginica titular al pro-
iectului „DESFIINTARE PARTIALA
CORP C5 – FABRICA DE PAINE
(P+1)” anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu
se supune evaluãrii impactului asu-
pra mediului ºi nu se supune eva-
luãrii adecvate,  în cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi de evaluare adec-
vatã pentru proiectul „DESFIINTA-
RE PARTIALA CORP C5 – FABRI-
CA DE PAINE (P+1)” propus a fi
amplasat în Municipiul Craiova, str.
Calea Bucuresti, nr. 117, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul  Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj din Cra-
iova, str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj,
în zilele de luni-joi, între orele 0800-
1630 ºi vineri între orele 0800- 1400,
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet http// apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare  în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 16.08.2013.

OFERTE SERVICIU
Caut o femeie serioa-
sã pânã în 45 ani pen-
tru îngrijire copii în Ita-
lia. Ofer 500 Euro. Te-
lefon: 0764/637.101.
Angajez femeie inter-
nã pentru îngrijirea
unei bãtrâne. Tele-
fon: 0749/780.751.

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

PRESTÃRI SERVICII
Economistã tin eviden-
þã contabilitate. Tele-
fon: 0751/239.088.
Executãm 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.
Societate de conta-
bilitate presteazã
servicii de calitate la
preþ avantajos. Tele-
fon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/
km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã ultra-
central, bloc Doljeana
(45.000E). Telefon:
0764/447.730.
Vând garsonierã Braz-
dã, etaj 3. Telefon:
0765/610.457.
Vând 2 garsoniere etaj
1 comuna Stoina, ju-
deþul Gorj. Telefon:
0730/600.132

Vând/schimb garsoni-
erã, Brazdã, bl. G7, et.
3, cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Te-
lefon: 0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
Vând apartament
complet renovat. Tele-
fon: 0724/558.703.
Vând apartament 2 ca-
mere ultracentral. Te-
lefon: 0744/344.227.
Vând apartament 2 ca-
mere, decomandat,
garã, îmbunãtãþiri. Par-
ticular. Telefon: 0722/
245.594. 
Vând apartament 2
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0722/
966.159.
Vând apartament 2
camere, Valea Ro-
ºie, etaj 4. Telefon:
0734/952.717; 0351/
175.746.

Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
Vând apartament 2
camere, etaj 2/4, Cra-
iova central. Telefon:
0351/429.144.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, cart. Rovine zona
J-uri, 47 mii Euro ne-
gociabil. Telefon:
0766/360.302, 0763/
679.696.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, decoman-
dat, mobilat 1 Mai.
Preþ avantajos. Tele-
fon. 0761/ 671.641.
Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3
camere, complet re-
novat. Telefon: 0724/
558.703.

3 semidecomanda-
te, îmbunãtãþit, Insti-
tut, bl. 4. Telefon:
0722/654.623, dupã
ora 18.00.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,-
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 48.500
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.
Particular, 4 camere,
4 balcoane, ultracen-
tral. Telefon: 0724/
804.875.
Vând apartament 4
camere zonã ultra-
centralã. Telefon:
0742/423.237.
La Filiaºi vând apar-
tament 3 camere de-
comandate ºi casã +
teren. Telefon: 0766/
577.828.
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CASE
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 afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la ºosea-
ua Craiova – Bechet.
Telefon: 0734/159.594.
Vând casã cu mansar-
dã, la roºu, zona
Preajba. Telefon:
0744/617.404.
Vând casã la 25 km de
Craiova. Telefon:
0748/777.510.
Vând casã Malu Mare,
la stradã. Telefon:
0727/159.492.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anve-
lopatã termic, eventual
schimb 2 apartamen-
te, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în sa-
tul Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vãnd casã cu  depen-
dinþe, livadã, vie, în
Fratoºtiþa Filiaºi. Tele-
fon: 0720/ 929.024.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren, zona Me-
tro-Citroen, zonã bunã
pentru Showroom, de-
pozite,1000 mp, de-
chidere 17 mp , preþ
interesant. Telefon.
0762/109.595.
Vând teren stradal, uti-
litãþi. Telefon: 0760/
339.646.
Vând teren stradal, uti-
litãþii. Telefon:0760/
339.646.

Vând 345 mp zona Da-
ewoo între case, vari-
ante. Telefon: 0761/
665.763.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând teren intravi-
lan Iºalniþa + moto-
sapã Telefon: 0766/
820.993.
Vând teren 412 m.p.
intravilan, zona ANL
(Parc) preþ negocia-
bil. Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren Preajba
900 mp. Telefon: 0723/
253.544.
Vând teren 1300 mp
Malu Mare, ªcoala
generalã, cadastru,
poziþie excelentã 15
euro mp. Telefon:
0725/505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/170.504.

Vând teren 1000 mp
zona Metro (spate), 20
euro/mp. Telefon:
0724/099.961.
Vând teren Leamna,
800 mp, preþ avanta-
jos. Telefon: 0762/
109.556.
Teren Cârcea, 1500
mp, bilateral, (str. Poº-
tei/Pelinului), utilitãþi.
Telefon: 0726/271.641;
0723/591.673.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34. Preþ
negociabil, 600 mp.
Telefon: 0727/792.578.
Vând urgent teren 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 teren centura
Nord 600 mp, 35 euro/
mp, negociabil. Tele-
fon: 0722/531.426.

Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând 4300mp teren in-
travilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru renova-
rea unei case + anexe.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren intravilan
Pieleºti (Peugeot),
certificat urbanism,
3000 mp, 10 euro/
mp. Telefon: 0722/
531.426.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craio-
va.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.

VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 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.

AUTO
ROMÂNEªTI

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.
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Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188

Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Mercedes clasa
S 320 diesel din
2002, 7200 euro,
Opel Vectra B din
2001 16, benzinã,
GPL, 2500 euro. Te-
lefon: 0765/ 076.103.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Telefon:
0763/465.657.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, 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 SPORTAGE,
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 picup de produc-
þie ruseascã, fabricaþie
1987 cu 60 discuri
Electrecord. Telefon:
0765/789.181

Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil.Te-
lefon: 0766/355.375.
Vând car bãtrânesc cu
jug, autentic, pretabil
terase, grãdini. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300. Preþ 200 lei. Re-
laþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând chioºc izopan,
faþã termopane, co-
pertine. Preþ convena-
bil. Telefon: 0758/
059.424.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticide-
le din legume ºi fruc-
te, precum ºi hormonii
ºi antibioticele din car-
ne. Telefon: 0729/
033.903.
Vând grâu 10 lei bani-
þa. Telefon: 0762/
933.364.
Ofertã specialã - Vând
þiglã ELPRECO 500
de bucãþi. Telefon:
0764/637.101.
Vând 6 giurgiuvele cu
geam. Preþ negocia-
bil. 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 15 coli þiglã Lin-
dab. Telefon: 0751/
403.323.
Vând un plug nr. 5
vechi ,  grapã de
fier. Telefon. 0251/
421.727.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând pãlãrie fetru 55
nouã gri - 50 lei, covor
persan 220/180 bine
întreþinut - 70 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând combinã Interna-
þional 541. Tg-Jiu. Te-
lefon: 0722/528.202.
Vând cadru metalic
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, chiuvetã picior
(ciupercã) preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
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 centralã pe lem-
ne. Telefon: 0769/
393.372.
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 loc de veci 2 per-
soane, cruce de mar-
murã. Telefon: 0251/
546.666.

Vând prelatã autotu-
rism, material gros,
puþin folositã. Telefon:
0762/672.086, 0351/
467.841.
Vând ºifonier lemn ma-
siv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Tele-
fon: 0757/072.050.
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 loc de veci Cimi-
tirul Nord. Telefon:
0741/473.338.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
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, ja-
luzele diferite mãrimi,
lustre 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.
Albine – Familii puter-
nice, cu 5-6 rame cu
puiet – Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.

Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse 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, fa-
sole, 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
altoiþi, fructe mari
puieþi de pruni, 2 lei
bucata. Telefon:
0251/428.437.

SENZAÞIONAL. Filiaºi
- se vinde restauran-
tul DIVERTIS. Telefon:
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, bi-
cicletã, telefon, fe-
liator, costum Giudo
copii, cearceaf me-
dicinal. Telefon:
0 7 8 5 / 6 3 4 . 7 4 8 ;
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 CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 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.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând 100 baniþe
grâu vechi, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând drujbã electri-
cã bunã, lanþ rezer-
vã noi, burtierã fãrã
picior nouã 25 lei. Te-
lefon. 0761/355.869.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând mobilã veche
de bunã cal i tate,
preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã
- 100 lei; foarfecã ta-
blã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20
lei. Telefon: 0761/
355.869.

Vând avantajos
centralã 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
caldã, ºemineu pe
lemne – cãrbuni, sta-
re 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 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.
CUMPÃRÃRI

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Primesc fatã  în gaz-
dã. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriere sau cola-
borare pentru termo-
pane, deþin spaþiu ºi
utilaje. Telefon:
0762/743.502.
Închiriez apartament 2
camere, decomandat,
zona Lãpuº, etajul 2,
semimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez aparta-
ment. Telefon: 0741/
252.102.
Închiriez apartament
cu 3 camere, deco-
mandat, mobilat, Ran-
dez-vous Brazdã. Te-
lefon: 0747/896.616.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la
demisol pretabil
bar, discotecã, ca-
sino, birouri. Fi-
liaºi. Telefon: 0769/
784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închirie-
re apartament 3 ca-
mere modificat în 4
camere, blocurile
K, strada Pãltiniº,
parter, acces bila-
teral, pretabil fir-
mã. Telefon: 0744/
541.452.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsu-
mator de bãuturi alco-
olice, caut camerã cu
chirie, preferabil la
casã, zona Brestei.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.
MATRIMONIALE
Dacã în acest oraº mai
existã o fatã cu vârsta
cuprinsã între 30 ºi 34
ani dornicã de o rela-
þie serioasã cu un bã-
iat simpatic ºi realizat
financiar este rugatã
sã sune la nr. 0760/
557.030.

Domn onest 57/175/75
doresc cunoºtinþã
doamnã aspect plãcut,
vârstã apropiatã. Tele-
fon: 0764/422.380.

DIVERSE
Caut donator rinichi,
grupa 01.  Telefon:
0766/ 683.126.
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 Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Steaua ºi-a întrerupt parcursul
perfect în Champions League, remi-
zând, marþi searã, contra lui Dinamo
Tbilisi, scor 1-1, pe Arena Naþiona-
lã, în manºa secundã a turului III
preliminar. Mai mult decât suficient
însã pentru a accede în play-off, ul-
timul pas înaintea fazei grupelor,
decisivã în acest sens dovedindu-
se victoria de sãptãmâna trecutã din
Georgia, 2-0.

În pofida consistentului avantaj,
Reghecampf a pregãtit returul ca un
adevarãt profesionist! Din puzzle nu
a lipsit nici o piesã, deºi Pintilii, Szu-
kala sau Piovaccari se aflau la un pas

N-a mai fost încã o victorie, ci „doar” calificare

Steaua, în play-ofSteaua, în play-ofSteaua, în play-ofSteaua, în play-ofSteaua, în play-off-ulf-ulf-ulf-ulf-ul
Ligii CampionilorLigii CampionilorLigii CampionilorLigii CampionilorLigii Campionilor

de suspendare din cauza cartonaºe-
lor galbene.

“Am venit sã câºtigãm!”, spunea
Uhrin jr. la conferinþa de presã de
luni! Însã, se pare cã elevii sãi nu au
înþeles mesajul antrenorului sau l-au
înþeles, dar l-au uitat foarte repede.
Asta deoarece în minutul 7 s-a creio-
nat o fazã deja celebrã, care ºi-a avut
premiera la succesul istoric din pri-
mãvarã, cu Ajax: diagonalã lungã
Bourceanu, preluare cu stil Latovle-
vici, ºi 1-0! Elegant, printre picioare-
le lui Loria.

Cu puþin înainte de pauzã (43),
Steaua îºi putea majora avantajul,

dar “capul” lui Piovaccari a fost
respins in extremis de goalkeeperul
oaspeþilor.

Simþind cã echipa sa nu mai poate
rata calificarea, dupã pauzã, Reghe-
campf i-a scos din teren pe pasibilii
de suspendare, Szukala ºi Pintilii. Iar
asta s-a vãzut imediat! Chiar înlocui-
torul polonezului, Florin Gardoº, l-a
scãpat din marcaj pe Ustaritz (48) ºi
Dinamo a egalat. Prea puþin, totuºi,
pentru a mai spera la calificare.

Echipe
Steaua: Tãtãruºanu – Georgiev-

ski, Szukala (Gardoº 46), Chiricheº,
Latovlevici – Pintilii (Stanciu 46),
Bourceanu – Adi Popa, Iancu (Pre-
peliþã 56), Tãnase – Piovaccari.

Dinamo: Loria – Seturitdze, Kva-
ratskhelia, Ustaritz, Kvirkvelia – Gri-
galashvili, Khmaladze, Papava (Goga
60), Merebashvili – Dvali (Vouho 69),
Xisco

Grupele Europa League
sunt asigurate! Performanþã unicã
în Europa pentru roº-albaºtrii

Steaua adunã performanþe pe
plan intern în era Reghecampf, dar
se laudã ºi cu recorduri impresio-
nante în fotbalul european. Chiar
ºi în situaþia nefericitã a unui eºec
în dubla din play-off, eliminarea lui
Dinamo Tbilisi asigurã campioanei
României o calificare în grupele Eu-
ropa League în acest sezon. Ast-
fel, începând de la finalul meciului
de marþi, de pe Naþional Arena, în
dreptul Stelei se consemneazã a
zecea calificare consecutivã în gru-

pele unei competiþii europene, in-
diferent cã aceasta s-a numit Cupa
UEFA, Europa League sau Liga
Campionilor, performanþã unicã pe
Bãtrânul Continent.

În ultimele zece sezoane, Steaua
a adunat douã calificãri în grupele
Cupei UEFA, urmate de trei partici-
pãri consecutive în grupele Ligii
Campionilor. Din sezonul 2009/2010
ºi pânã anul trecut, cei din Ghen-
cea au reuºit sã ajungã de patru ori
în grupele Europa League, iar în
acest sezon sperã la o nouã parti-
cipare în grupele Ligii Campionilor.

Drumul calificãrilor consecutive
a început în 2004/2005, atunci când
echipa antrenatã de Walter Zenga
a trecut în dublã manºã de ÞSKA
Sofia ºi a ajuns în grupele UEFA.
Au urmat Oleg Protasov (cu Vale-
renga), Cosmin Olãroiu (Standard
Liege), Gicã Hagi (BATE Borisov),
Marius Lãcãtuº (Galatasaray), Cris-
tiano Bergodi (St. Patrick’s), Ilie
Dumitrescu (Grasshopper), Roni
Levi (ÞSKA Sofia) ºi Laurenþiu Re-
ghecampf (Ekranas), acesta din
urmã fiind singurul care a reuºit
„dubla”.

Tehnicianul Petrolulului, Cosmin
Contra, s-a arãtat de pãrere cã echi-
pa sa pleacã cu ºansa a doua în me-
ciul de la Arnhem, dupã 1-1 în tur,
menþionând însã cã îl vede pe Gro-
zav jucãtorul care-i va duce pe
„lupi” în play-off.

„Recunosc cã plecãm cu ºansa
a doua, având în vedere cã am pri-
mit gol acasã, dar sunt convins cã
echipa mea are puterea sã marche-
ze ºi sã rezolve calificarea. Obiecti-
vul meu e sã ajungem în play-off,
ce o fi acolo rãmâne de vãzut. Mã
aºtept ca ghinioanele din ultimele

ASTRA – FK Trencin (Slc) 3-1
Vitesse Arnhem (Ola) – PETROLUL 1-1
Hapoel Tel Aviv (Isr) – PANDURII 1-1
FC Zurich (Elv)  – Slovan Liberec (Ceh) 1-2
Kuban Krasnodar (Rus) – Motherwell FC (Sco) 2-0
Hapoel Ramat Gan (Isr) – Estoril Praia (Por) 0-0
Bursaspor (Tur) – Vojvodina Novi Sad (Srb) 2-2
Standard Liege (Bel) – AO Xanthi (Gre) 2-1
FC Thun (Elv) – BK Hacken (Sue) 2-1
St. Johnstone (Sco) – FC Minsk (Blr) 1-0
Differdange 03 (Lux) – Tromso IL (Nor) 0-1
VfB Stuttgart (Ger) – Botev Plovdiv (Bul) 1-1
Rapid Viena (Aus) – Asteras Tripolis (Gre) 1-1
Milsami-Ursidos (Mol) – St’Etienne (Fra) 0-3

Digi Sport 1
19:00, 21:00 – FOTBAL – Liga

Europa: Astra – Trencin, Vitesse –
Petrolul.

Digi Sport 2
19:00 – TENIS (M) – Turneul

de la Montreal (Canada): ziua a 4-a
Dolce Sport 2

18:00, 22:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Toronto (Canada):
ziua a 4-a.

GSP TV
19:00 – FOTBAL – Under 16,

meci amical: România – Moldova /
3:15 – FOTBAL – Campionatul
Argentinei: Velez Sarsfield –
Arsenal Sarandi.

Sport.ro
21:20 – FOTBAL – Liga

Europa: VfB Stuttgart – Botev
Plovdiv.

TVR 2
19:30 – SCRIMÃ – Campiona-

tul Mondial de la Budapesta
(Ungaria).

Eurosport
15:00 – CICLISM – Cursa

arcticã din Norvegia / 19:30 –
SCRIMÃ – CM de la Budapesta.

Eurosport 2
23:00 – CICLISM – Turul

statului Utah (SUA).

Pandurii, probleme
mari cu accidentãrile

Cristi Pustai are reale dificul-
tãþi înaintea returului de la Tel
Aviv, cu Hapoel. Pe lângã scorul
din tur (1-1), tehnicianul celor de
la Pandurii are ºi alte motive de
îngrijorare: Erico da Silva, Nican-
dro Breeveld ºi Valentin Lemnaru
sunt accidentaþi ºi nu au fãcut de-
plasarea în Israel, în timp ce cãpi-
tanul Christou Paraskevas acuzã
dureri mari la umãr ºi nu se ºtie
dacã va putea fi apt de joc!

În aceste condiþii, Cristian

Contra mizeazã
pe Grozav, în Olanda

Udinese Calcio (Ita) – Siroki Brijek (Bos) 3-1
Mladost Podgorica (Mun) – FC Sevilla (Spa) 0-3
Malmo FF (Sue) – Swansea City (Ang) 0-4
Rubin Kazan (Rus) – Randers FC (Dan) 2-1
Stromsgodset IF (Nor) – FK Jablonec (Ceh) 1-2
Gefle IF (Sue) – Qarabag Agdam (Azb) 0-1
MSK Zilina (Slc) – HNK Rijeka (Cro) 1-2
Club Bruges (Bel) – Slask Wroclaw (Pol) 0-1
Maccabi Haifa (Isr) – FK Ventspils (Let) 0-0
Metalurg Doneþk (Ucr) – KS Kukesi (Alb) 0-2
Lech Poznan (Pol) – Zalgiris Vilnius (Lit) 0-1
Breidablik UBK (Isl) – FK Aktobe (Kaz) 0-1
Dila Gori (Geo) – Hajduk Split (Cro) 1-0
Trabzonspor (Tur) – Dinamo Minsk (Blr) 1-0
Steaua roºie Belgrad (Srb) – Cernomoreþ Odesa (Ucr) 1-3

Pustai ar fi nevoit sã se bazeze pe
un cuplu inedit în centrul defen-
sivei format din Mamele ºi Ionuþ
Rada II, în timp ce în comparti-
mentul ofensiv Matulevicius ar fi
singura opþiune, celãlalt vârf va-
lid, Admir Adrovici, nefiind tre-
cut pe lista UEFA.

„Indiferent de condiþii, mergem
în Israel sã ne calificãm!”, a spus
la plecarea spre „Þara Sfântã, pre-
ºedintele gorjenilor, Eugen Pîrvu-
lescu.

meciuri sã se spargã la Arnhem ºi
sã sãrbãtorim calificarea.

Deºi cu Braºovul (n.r. 0-0, aca-
sã, în week-end) am odihnit o serie
de jucãtori, la Arnhem voi alcãtui
cel mai bun „11” pe care îl am la
dispoziþie.

Nu sunt de acord cu manifestã-
rile anumitor suporteri la adresa lui
Gicu, de la meciul cu Braºov. O sã
vedeþi cã Grozav va decide califi-
carea! E un tânãr jucãtor cu calitãþi
extraordinare. Sper sã fie asul nos-
tru din mânecã ºi sã marcheze din
nou, la fel ca în tur”.

Astãzi

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

LIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – MANªÃ SECUNDÃ

Rezultate consemnate marþi, în manºa secundã a turului III preliminar

STEAUA – Dinamo Tbilisi (Geo) 1-1 (2-0)
(Latovlevici 7 / Ustaritz 48)
Maccabi Tel Aviv (Isr) – FC Basel (Elv) 3-3 (0-1)
(Schar 35 aut., Zahavi 37, Radi 55 / Schar 5 pen., Salah 21, Diaz 33)
Skenderbeu Korce (Alb) – ªahtior Karagandy (Kaz) 3-2 (0-3)
(Tomici 9, Skhembi 20 pen., 29 pen. / Kiznicenko 38, Baizanov 67 )
NK Maribor (Slv) – APOEL Nicosia (Cip) 0-0 (1-1)
Partizan Belgrad (Srb) – Ludogorets Razgrad (Bul) 0-1 (1-2)
(Zlatinski 88 pen.)
Fenerbahce Istanbul (Tur) – FC Salzburg (Aus) 3-1 (1-1)
(Meireles 8, Sow 17, Webo 34 / Soriano 4)
Grasshopper Zurich (Elv) – Olympique Lyon (Fra) 0-1 (0-1)
(Grenier 82)
Miercuri, dupã închiderea ediþiei                în tur
FH Hafnarfjardar (Isl) – Austria Viena (Aus) 0-1
Zenit St. Petersburg (Rus) – FC Nordsjaelland (Dan) 1-0
Metalist Harkov (Ucr) – PAOK Salonic (Gre) 2-0
Sheriff Tiraspol (Mol) – Dinamo Zagreb (Cro) 0-1
IF Elfsborg (Sue) – Celtic FC (Sco) 0-1
Viktoria Plzen (Ceh) – Nomme Kalju (Est) 4-0
Zulte Waragem (Bel) – PSV Eindhoven (Ola) 0-2
Legia Varºovia (Pol) – Molde FK (Nor) 1-1

Au scãpat ºi de Dinamo Zagreb.
Adversari la îndemânã în play-off

Dupã ce au aflat cã vor evita o
„dublã” cu Viktoria Plzen, cehii pro-
movând în urna favoriþilor, ca urmare
a eliminãrii surprizã a celor de la
BATE Borisov (în turul II), “roº-al-
baºtrii” nu se vor mai putea întâlni în
play-off nici cu Dinamo Zagreb. Croa-
þii, dacã au trecut asearã de Sheriff,
sunt siguri cã vor fi în prima urnã,
dupã ce APOEL Nicosia a fost elimi-
natã de NK Maribor. Plus cã au scã-
pat ºi de Partizan Belgrad, sârbii fi-
ind eliminaþi de campioana Bulgariei,
Ludogoreþ.

Tragerea la sorþi va avea loc mâi-
ne, de la ora 12:45, în direct la Digi
Sport 1.

Capi de serie: FC Basel, Celtic,
STEAUA, Plzen, Dinamo Zagreb
(dacã va fi trecut de Sheriff).

Out-sidere (în ordinea coeficien-
þilor): Austria Viena (dacã va fi  tre-
cut de Hafnarfjardar), Legia Varºo-
via (dacã va fi trecut de Molde), NK
Maribor, Ludogoreþ Razgrad, ªahtior
Karagandy.
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Clubul Sportiv Judeþean ªtiin-
þa “U” Craiova organizeazã zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii nãscuþi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivã de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncã.

Relaþii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 ºi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Cãlin
Viorel (2000)

Doi ani a stat arena din Bãnie
fãrã uz, cel puþin dreptunghiul ver-
de care a gãzduit decenii întregi
Universitatea Craiova. Vara lui 2013
a consfiinþit întoarcerea fotbalului
la Craiova, ba chiar cu douã echipe
care îºi disputã palmaresul ºi locul
în inimile fanilor. Pe „Ion Oblemen-
co” doar una va avea însã loc, cea
pe care municipalitatea o pretinde
continuatoarea de drept a ªtiinþei.
Pe tabelã fanii sunt întâmpinaþi cu
mesajul „Renaºtem împreunã”, alã-
turi de stema în dungi, a Clubului
Sportiv Universitatea ºi cea a ora-
ºului. Marþi seara a fost vremea pri-
mului antrenament în Bãnie pentru
echipa pe care Erik Lincar trebuie
sã o readucã în prima ligã într-un
an. Fotbaliºtii au fost acompaniaþi
de o trupã de vicecampioni, cea de
volei masculin, pe care Dãnuþ Pas-
cu o pregãteºte mai întâi pe pista
de pe „Ion Oblemenco” pentru un
sezon de foc, în care va evolua ºi
în cupele europene. Preþ de o orã ºi
jumãtate, Lincar ºi-a angrenat ju-
cãtorii într-un program de exerciþii
fizice, grupul de suporteri prezent
la tribuna a doua neavând parte ºi
de un meci-ºcoalã. Fanii sunt invi-
taþi însã astãzi, de la ora 10.30, la
primul amical al echipei lui Lincar
în Bãnie, contra unei echipe din
Liga a III-a, Sportul Viºina Nouã,
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intrarea fiind gratuitã. „Cu aceºti
bãieþi, dar ºi cu alte câteva achizi-
þii, ne propunem sã readucem Cra-
iova în Liga I. Le-am spus jucãtori-
lor cã aceasta este arena pe care au
evoluat mari jucãtori ºi trebuie sã
reprezinte cu onoare oraºul ºi cu-
lorile clubului” a declarat Erik Lin-
car. CS Universitatea Craiova va
pleca spre sfârºitul acestei sãptã-
mâni într-un al treilea cantonament,
unde în judeþul Prahova. În amica-
lele susþinute în vara aceasta, echi-
pa a obþinut rezultatele: 3-2 cu For-

tuna Câmpina (Liga a III-a), 0-1 cu
CS Baloteºti (Liga a III-a), 2-0 cu
Mladost Lucani (Liga a II-a din Ser-
bia), 0-1 cu Buducnost Podgorica
(Liga I din Muntenegru), 2-0 cu
OFK Petrovac (Liga I din Munte-
negru) ºi 0-1 cu Borac Cacak (Liga
a II-a din Serbia). În plan, craiove-
nii au un meci amical în Bãnie cu
Rapid Bucureºti, spre finalul aces-
tei luni, însã acest lucru depinde
de modul cum se va regrupa echipa
din Giuleºti, retrogradatã din pri-
mul eºalon din cauza deciziei TAS.

La prima conferinþã de presã or-
ganizatã dupã reluarea pregãtirilor
echipei de baschet masculin Univer-
sitatea Craiova, managerul Marius
Toma a precizat cã þelul principal este
un upgrade faþã de sezonul prece-
dent, în timp ce antrenorul Andelko
Mandic a precizat cã obiectivul con-
cret este intrarea în play-off, respec-
tiv în primele opt echipe ale Ligii
Naþionale, ambii fiind de acord cu
sintagma „e mai greu sã te menþii
decât sã ajungi sus”. Celor doi le-au
stat alãturi directorul clubului SCM
Craiova, Bogdan Bãlan, ºi jucãtorii
Travis Bureau ºi Bogdan Popescu.
În jur de 500.000 de euro este buge-
tul echipei de baschet pentru sezo-
nul urmãtor, care va fi abordat pe 3
planuri: campionatul, Cupa României
ºi Liga Balcanicã. Au plecat de la
echipa din Bãnie: Rade Dzam-
bic, Darko Habus, Nikola Dju-
rasovic, Iulian Orbeanu ºi
Brice Kabengele, fiind aduºi
în schimb: Mirko Kovac, Ne-
manja Maric, Bogdan Popes-
cu, Viorel Mocanu ºi Sten
Sokk. Alãturi de aceºtia sunt
jucãtorii rãmaºi la echipã: Io-
nuþ Drãguºin, LeVar Seals,
Travis Bureau, Cãtãlin Petri-
ºor, Marius Ciotlãuº ºi An-
drei Damian. Se negociazã
transferul celui de-al ºapte-
lea jucãtor strãin, în calcul fi-
ind luat ºi fostul component
al echipei, Darko Habus. „Pe
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Baschetbaliºtii se pregãtesc pentru 3 competiþii

hârtie arãtãm mai bine ca anul trecut,
dar asta trebuie sã demonstrãm ºi pe
parchet. Nu bugetul joacã, în evolu-
þia unei echipe conteazã mai multe
lucruri, unitatea grupului, atmosfera
din lot, modul cum jucãtorii recepþio-
neazã indicaþiile antrenorului ºi rela-
þia dintre jucãtori, staff-ul tehnic, con-
ducerea clubului ºi fani. S-au întãrit
ºi celelalte echipe, aºa cã plecãm din
aceeaºi posturã precum acum un an.
Sperãm însã sã avem un parcurs cel
puþin la fel de bun, ne propunem sã
câºtigãm fiecare meci ºi sã intrãm în
play-off, apoi vom mai vedea. Avem
o echipã care combinã experienþa
unor jucãtori cu tinereþea ºi dorinþa
de afirmare a altora, nu se poate spu-
ne cã existã un lider, eu sunt liderul
acestei echipe” a declarat Andelko
Mandic, care sperã sã aibã parte de

un public la fel de numeros ºi entu-
ziast ca în sezonul trecut. De aseme-
nea, managerul Marius Toma a pre-
cizat: „Ne aºteaptã un sezon greu, cu
3 competiþii, dar avem o echipã soli-
dã, care poate obþine rezultate nota-
bile ºi poate ridica ºtacheta faþã de
anul trecut. Am adus jucãtori cu ex-
perienþã, fiindcã avem nevoie de re-
zultate. Nu ne propunem sã creºtem
jucãtori, fiindcã oricum aceºtia pot
pleca oricând, contractele sunt pe un
an în baschet, de obicei. Ne-am fi dorit
sã-l pãstrãm pe Dzambic, i-am dublat
salariul, dar dupã sezonul bun reuºit
aici a primit mai multe oferte cu care
nu putem concura. La fel se poate
întâmpla peste un an ºi cu Bureau,
dacã îºi continuã ascensiunea”. Ve-
teranul Bogdan Popescu a spus cã a
ales oferta Craiovei în dauna altora,

inclusiv de la Steaua-CSM, dato-
ritã proiectului prezentat de Ma-
rius Toma, a seriozitãþii din Bã-
nie ºi a fanilor craioveni. „Am
venit cu inima deschisã, sã fa-
cem treabã bunã la Craiova, o
echipã care a urcat mult, nimeni
nu se mai aºteaptã sã aibã de-
plasare facilã la Craiova, ca altã-
datã. M-au convins planul con-
ducerii, rezultatele echipei din
sezonul trecut, dar ºi atmosfera
din Polivalentã, care este un
mare plus. Aºa cum am fãcut la
toate echipele la care am evoluat,
voi da totul pe parchet pentru a
câºtiga” a declarat Popescu.

ªtiri
Podari a câºtigat amicalul cu CS Iºalniþa

Într-o partidã amicalã disputatã marþi seara, la Podari, formaþia gazdã, cu
Marian Zaharia pe banca tehnicã, a învins cu 2-0 de divizionara D CS
Iºalniþa, goluri marcate de Mirescu ºi Afrem, în partea secundã. La AS
Podari au jucat: Pârvu - Orban, Preduþ, Istudor, Epure – R. Bãlan, Crângoiu,
Þenovici, Stãncuþa – Preda, Afrem. Au mai jucat: Turieanu, Mecea, Geacã,
Ignat, Dumitraºcu, Firoiu, Mirescu, Stoichiþoiu, Dicu, Cimpoieru, Slobozan
ºi Popovici. CS  Iºalniþa a evoluat în formula: C. Chiriþã - Tãnase, Popa,
Nica, Creþu – Tricã, Bratoveanu, Þucã, Sucitu, L. Scarlat – C. Scarlat. Au
mai intrat Mirea ºi Ionele. Urmãtoarele trei jocuri pentru AS Podari vor fi: pe
10 august, ora 10, la Podari, cu CSO Filiaºi, pe 14 august. La ora 18.30, cu
echipa lui Adrian Mititelu ºi  pe 16 august, în nocturnã, pe stadionul
„Nicolae Dobrin” din Piteºti, cu SCM Piteºti.

Aleksic, ultima achiziþie a echipei de volei
Echipa masculinã de volei SCM Universitatea Craiova a anunþat cã a

transferat un jucãtor sârb, Vladan Aleksic, pe postul de centru. Aleksic are
31 de ani, 1.98 m, 90 kg ºi a evoluat ultima datã la formaia greacã Apollon
Kalamarias. Aleksic este al treilea sârb din lotul craiovean, alãturându-se lui
Jovic ºi unui alt nou-venit, Stevanovic. „Cu acest transfer am definitivat
lotul. Sunt mulþumit de jucãtorii pe care îi am la dispoziþie ºi nu ne rãmâne
decât sã ne pregãtim foarte bine pentru sezonul încãrcat care urmeazã” a
declarat antrenorul Dãnuþ Pascu. Alb-albaºtrii au început de luni pregãtirea,
pe stadionul „Ion Oblemenco” din Bãnie.

Polivalentã gãzduieºte un puternic
turneu de handbal

Clubul SCM Craiova organizeazã în zilele de 17-18 august, la Sala
Polivalentã din Craiova, cea de-a VII-a ediþie a turneului amical de handbal
feminin „Cupa Craiovei”. La ediþia din acest an, alãturi de echipa din Bãnie,
participã formaþiile: CSM Bucureºti, CSM Deva, H.C.M. Vâlcea. Se va juca
dupã sistemul „fiecare cu fiecare”. În prima zi, de la ora 9.30, se joacã meciul
CSM Bucureºti – CSM Deva, iar de la ora 11.30, SCM Craiova întâlneºte
noua echipã din Vâlcea, HCM. Tot sâmbãtã, de la ora 17.30, CSM Deva –
HCM Vâlcea, iar de la 19.30 SCM Craiova – CSM Bucureºti. Duminicã, de la
ora 9.30, CSM Bucureºti – SCM Vâlcea, iar de la ora 11.30 SCM Craiova –
CSM Deva. „Este turneul în care spectatorii craioveni pot vedea la lucru
echipa înaintea startului competiþionel. Noi suntem în plin program de
pregãtire ºi îmi doresc ca pânã la turneul de sãptãmâna viitoare sã se
cristalizeze relaþiile de joc. În aceastã perioadã punem mult accent pe
omogenitatea lotului ºi sunt convinsã cã turneul va fi unul atractiv, pe
placul publicului craiovean pe care-l aºteptãm, ca de fiecare datã, în numãr
mare alãturi de noi” a declarat Carmen Amariei.

DJTS organizeazã
„Sport în comunitatea mea”

Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj organizeazã, în perioada 9
august – 14 august 2013, între orele 18.00 – 21.00, acþiunea „Sport în
comunitatea mea”, în Craiova. Tinerii vor avea ocazia sã participe la o serie
de activitãþi sportive conform urmãtorului program: vineri – 9 august, în
parcarea Sãlii Polivalente, luni - 12 august, în cartierul Craioviþa Nouã, la
ªcoala nr. 30, marþi - 13 august, în cartierul Rovine, zona parcului de la
Poºtã, miercuri – 14 august, în cartierul 1 Mai, la ªcoala nr. 36. Participanþii
se vor putea sã se implice în diverse jocuri de miºcare, streetball, tenis de
câmp, volei ºi badminton. De asemenea voluntarii Centrului de Voluntariat
vor organiza spectacole de dans ºi muzicã. Partenerii Direcþiei Judeþene
pentru Sport ºi Tineret Dolj, în organizarea acestei acþiuni, sunt: Primãria
Craiova, Sala Polivalentã, Asociaþia Naþionalã de Sprijinire a Tineretului
Ecologist din România, ªcoala Gimnazialã nr. 30 “Mihai Viteazul”, ªcoala
Gimnazialã nr. 36 “Gheorghe Bibescu”.
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