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Primul

cotidian al

Olteniei

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

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

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

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dna. Rodica Avram 0743.026.526
DJ - Dl. Tudoran Adrian 0743.036.229
DJ - Dl. Predescu Mihai 0737.577.597
OT,AR - Dl. Rotaru Adrian 0728.286.065
OT,DJ  - Dl. Mihai Ionuţ 0737.577.598
MH,DJ - Dl. Crişan Alin 0736.202.112

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Preşedintele e bunic; poate acum,
Popesule, îşi va aduce aminte de cei
de la casele de copii care n-au bu-
nici.
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Toată presa franceză de ieri, fără
excepţie, a alocat spaţii generoase
prezenţei preşedintelui Germaniei,
Joachim Gauck, în vârstă de 74
de ani, la Oradur-sur-Glane, ora-
şul-martir unde s-au petrecut ne-
săbuite atrocităţi naziste la 10 iu-
nie 1944. Nu mai puţin de 642 per-
soane, din care 205 copii, au fost
ucise de o unitate a diviziei „Das
Reich”, venită de pe frontul Nor-
mandiei. Au fos t momente de-a
dreptul apăsătoare, menite să pună
în încurcătură întreg protoc olul
stabilit. Joachim Gauck şi Francois
Hollande, însoţiţi de soţiile lor, au
traversat inclusiv câmpul rece unde
populaţia fusese strânsă înaintea
execuţiei metodice.

O vizită pentru...
scuze

Ieri, în cadrul adunării generale a Filialei Dolj a Sindicatului Cadrelor
Militare Disponibilizate, în Retragere şi în Rezervă, (SCMD), primarul
Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a primit titlul de membru de onoare al
organizaţiei, o diplomă de excelenţă şi însemnele de onoare. Membrii
organizaţiei au ţinut, în acest fel, să-i mulţumească pentru sprijinul
acordat încă din perioada când era senator, pentru faptul că este „un
bun soldat” în slujba comunităţii şi pentru că a reuşit să obţină pentru
reprezentanţii SCMD o întâlnire cu premierul Victor Ponta, în cadrul
căreia aceştia şi-au expus problemele. Lia Olguţa Vasilescu a mulţumit
pentru apreciere şi a precizat că va fi în continuare alături de fostele
cadre militare în lupta lor pentru modificarea legislaţiei în sensul reve-
nirii pensiilor la valoarea din decembrie 2010. „Au fost multe discuţii,
şi eu chiar am lucrat, în perioada când eram senator, pe această lege
reparatorie. Important e că a ieşit bine, că domnul premier Victor Pon-
ta s-a întâlnit şi a discutat cu dumneavoastră şi vreau să ştiţi că puteţi
conta şi pe viitor pe sprijinul meu”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu.

CARMEN ZUICAN
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Produsul Intern Brut (PIB) a urcat cu 0,5%
în trimestrul al doilea, faþã de precedentele trei
luni, ºi cu 1,8% la semestru, creºteri mai mari
faþã de primele estimãri, care indicau un avans
de 0,3%, respectiv 1,7%, dupã creºteri în in-
dustrie, imobiliare, agriculturã ºi activitãþi pro-
fesionale ºi scãdere în construcþii. „Produsul
Intern Brut în trimestrul II 2013 a fost, în ter-
meni reali, mai mare cu 0,5% comparativ cu
trimestrul I 2013 (date ajustate sezonier). Faþã
de acelaºi trimestru din anul 2012, Produsul
Intern Brut a înregistrat o creºtere cu 1,5% pe
seria brutã ºi cu 1,4% pe seria ajustatã sezoni-
er. În semestrul I 2013, Produsul Intern Brut a
crescut, comparativ cu semestrul I 2012, cu
1,8%, atât pe serie brutã cât ºi pe serie ajustatã
sezonier”, a anunþat ieri Institutul Naþional de
Statisticã (INS), într-un comunicat. Astfel, ca
serie ajustatã sezonier PIB s-a plasat în trimes-
trul al doilea la 154,295 miliarde preþuri curen-
te, în creºtere în termeni reali cu 0,5% faþã de
trimestrul I 2013 ºi cu 1,4% faþã de trimestrul
II 2012. Reducerea volumului de activitate din

construcþii, cu 3,1%, a avut un impact negativ
asupra evoluþiei PIB, contribuþia sa la creºterea
PIB fiind de -0,2%. „Din punctul de vedere al
utilizãrii PIB, creºterea s-a datorat exportului
net (cu o contribuþie de +5,3%), consecinþã a
creºterii cu 10,7% a exporturilor de bunuri ºi
servicii, corelatã cu reducerea volumului im-
porturilor de bunuri ºi servicii cu
0,9%. Ca urmare a scãderii volu-
mului formãrii brute de capital fix
(cu 4,4%) aceasta a avut o contri-
buþie negativã la creºterea PIB, de
-1,0%”, aratã INS. Reducerea sto-
curilor din economie a avut ca
efect o contribuþie negativã semni-
ficativã la creºterea PIB, de -2,5%.
În primul trimestru, economia a ur-
cat cu 0,7% faþã de trimestrul an-
terior, ca serie brutã, ºi cu 2,2%
comparativ cu primele trei luni ale
anului precedent. BNR a revizuit,
în august, prognoza de creºtere
economicã din acest an la peste 2%,

pe baza evoluþiei exporturilor, a producþiei in-
dustriale ºi a anului agricol bun. De asemenea,
Fondul Monetar Internaþional a îmbunãtãþit pro-
gnoza de creºtere economicã a României pen-
tru acest an la 2% ºi la 2,25% anul viitor. Ante-
rior, FMI ºi autoritãþile române estimau o creº-
tere de 1,6% în acest an ºi de 2% anul urmãtor.
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Dosarul penal în cazul
copilului omorât de câini
vagabonzi, preluat de PICCJ

Dosarul privind împrejurãrile în
care a murit Ionuþ, copilul de patru
ani muºcat de câini în zona Parcului
Tei din Bucureºti, va fi preluat de la
procurorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Capitalei de cei ai Parchetu-
lui instanþei supreme, care vor conti-
nua ancheta în acest caz. „Prin rezo-
luþia din data de 4.09.2013, în temeiul
dispoziþiilor art. 209 alin. 41 din Co-
dul de procedurã penalã, s-a dispus
preluarea cauzei având ca obiect de-
cesul minorului A. I. C. (în vârstã de 4
ani) de la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Bucureºti la Parchetul de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie, în vederea efectuãrii urmãririi pe-
nale de cãtre procurori din cadrul Sec-
þiei de urmãrire penalã ºi criminalisti-
cã”, se aratã într-un comunicat remis
Mediafax ieri, de Parchetul General.
Potrivit sursei citate, motivele ce au
stat la baza deciziei de preluare vizea-
zã complexitatea cauzei ºi intensa me-
diatizare a acestui caz.
Corneliu Dobriþoiu, trimis
în judecatã

Fostul ministru al Apãrãrii, libera-
lul Corneliu Dobriþoiu, a fost trimis în
judecatã, alãturi de alþi zece generali
ºi colonei, în dosarul „Case pentru ge-
nerali”. Cei în cauzã sunt acuzaþi cã
ar fi beneficiat ilegal de locuinþe de
serviciu. Activitatea infracþionalã s-ar
fi desfãºurat între 1999- 2005, bugetul
fiind prejudiciat cu peste un milion de
lei. Generalul maior în rezervã Corne-
liu Dobriþoiu, cadru al MApN la data
faptelor, în prezent senator, a fost tri-
mis în judecatã pentru participaþie im-
proprie la abuz în serviciu contra in-
tereselor publice, dacã funcþionarul
public a obþinut pentru sine sau pen-
tru altul un avantaj patrimonial sau
nepatrimonial ºi participaþie impro-
prie la fals intelectual, toate cu conse-
cinþe deosebit de grave, se aratã într-
un comunicat de presã de ieri al DNA.

Vicepremierul Liviu Dragnea a
declarat, ieri, la ieºirea din sediul
DNA, cã este foarte curios în le-
gãturã cu procedura ascultãrii in-
terceptãrilor ºi cã doreºte neapã-
rat sã punã „cãºtile pe urechi”,
pentru a vedea în ce ipostaze l-au
surprins procurorii DNA în dosa-
rul referendumului din 29 iulie
2012, pentru demiterea preºedin-

Dragnea: Nu voi rata momentul
sã pun cãºtile pe urechi la DNA

Persoanele fizice nu vor putea
deþine mai mult de 100 de hectare
de teren agricol extravilan, iar pen-
tru a cumpãra astfel de teren cetã-
þenii români sau cei din UE trebuie
sã îndeplineascã mai multe condi-
þii, respectiv sã dovedescã cã au cu-
noºtinþe în domeniul agricol sau cã
au activat minimum 5 ani în acest
sector. „Este o condiþie pe care tre-
buia sã o punem (n.r. - experienþa
de minimum cinci ani). Cred cã este
foarte importantã pentru dezvolta-
rea agriculturii româneºti. Din pã-
cate, în ultimul timp, solul a fost
degradat în anumite zone ºi de fap-
tul cã nu au existat cunoºtinþe sufi-
ciente pentru practicarea agricultu-
rii. Pe viitor, cei care vor sã lucreze
în agriculturã trebuie sã aibã mini-
me cunoºtinþe. Ele nu sunt definite
prin acest proiect de lege, vor fi
definite ulterior, în urma dezbaterii
publice, printr-o hotãrâre de guvern
cu norme metodologice”, a decla-
rat ieri, dupã o conferinþã de presã,
ministrul Agriculturii, Daniel Con-
stantin. El a arãtat cã în România
cerinþele nu sunt atât de restrictive
ca în alte state ºi a dat exemplul
Franþei, unde o condiþie este sã exis-
te studii în agriculturã pentru cei
care vor sã deþinã o exploataþie agri-
colã. De asemenea, persoanele fizi-
ce care deþin în proprietate terenuri
agricole în România situate în ex-
travilan trebuie sã facã dovada cã
au desfãºurat activitãþi agricole pe
acestea, potrivit proiectului de lege
al Ministerului Agriculturii. Actul
normativ se va aplica persoanelor
fizice cetãþeni români, respectiv
cetãþeni ai unui stat membru al Uni-
unii Europene, precum ºi apatrizi-
lor cu domiciliul în România sau

Persoanele fizice române sau
din UE nu vor putea deþine mai
mult de 100 ha teren agricoltelui Traian Bãsescu. „Nu am

ajuns la cãºti, sunt foarte curios
sã vãd cum se face. Evident, poþi
vedea interceptãrile ºi înainte, pen-
tru cã sunt transcrise. Dar nu voi
rata momentul sã pun cãºtile. Este
o curiozitate. E foarte interesant
sã vezi cum fac alþii”, a precizat
Dragnea. Preºedintele executiv al
PSD a început sã vinã de luni la

DNA, pentru a studia materialul
de urmãrire penalã din dosarul
privind organizarea referendu-
mului din 2012. În 6 septembrie
2012, vicepremierul Liviu Drag-
nea a fost pus sub acuzare în
dosarul privind referendumul de
demitere a ºefului statului, fiind
acuzat cã, în calitate de preºe-
dinte al Consiliului Judeþean Te-
leorman, ºi-ar fi folosit autori-
tatea ºi influenþa în scopul obþi-
nerii unei prezenþe de minimum
60% la votul de la referendum,
care sã garanteze validarea
acestuia, potrivit DNA.

într-un stat membru al Uniunii Eu-
ropene. Cetãþeanul unui stat terþ ºi
apatridul cu domiciliul într-un stat
terþ pot dobândi dreptul de proprie-
tate asupra terenurilor în condiþiile
reglementate prin tratate internaþio-
nale, pe bazã de reciprocitate. Acest
proiect vine în contextul în care pia-
þa funciarã va fi liberalizatã de la 1
ianuarie 2014, astfel cã va fi permi-
sã cumpãrarea de terenuri agricole
de cãtre cetãþenii din UE. Strãinii au
cumpãrat pânã acum teren agricol
în România pe firmã, dar acum o
vor putea face ºi pe persoanã fizi-
cã. Verificarea îndeplinirii condiþii-
lor prevãzute de prezenta lege, pen-
tru vânzarea- cumpãrarea terenuri-
lor agricole situate în extravilan, de
cãtre persoane fizice se va face de
cãtre Autoritatea pentru Administra-
rea ºi Reglementarea Pieþei Funcia-
re, instituþie care urmeazã sã fie în-
fiinþatã. Înstrãinarea, prin vânzare,
a terenurilor agricole din România,
situate în extravilan, se va putea face
doar cu respectarea dreptului de pre-
empþiune al coproprietarilor persoa-
ne fizice, vecinilor persoane fizice,
arendaºilor, persoane fizice cu vâr-
sta de pânã la 40 de ani, care desfã-
ºoarã activitãþi agricole pe raza ad-
ministrativ-teritorialã a localitãþii unde
este situat terenul respectiv, precum
ºi statul român, la preþ ºi în condiþii
egale, în ordinea stabilitã prin pre-
zenta lege. Proiectul vizeazã în prin-
cipal achiziþia de terenuri de cãtre
strãini, dat fiind faptul cã suntem pe
primul loc în topul þãrilor cu teren
arabil deþinut de strãini, la nivelul UE
(circa 700.000 hectare sau 10% din
totalul suprafeþei arabile a blocului
comunitar, potrivit unor studii reali-
zate de organizaþia mondialã Grain).

Circa 75-80% dintre companiile de panificaþie au redus preþul pâinii cu
15%, dupã diminuarea TVA la acest produs, la 1 septembrie, micii producãtori
în general au menþinut preþurile, iar zece firme au scumpit produsele, potrivit
premierului Victor Ponta. „Sunt veºti bune ºi veºti proaste. Adicã 75-80%
dintre producãtori, ºi vreau sã mulþumesc în mod special marilor retaileri,
lanþurilor de magazine mari, au aplicat scãderea preþului pâinii cu un procent de
aproximativ 15%, adicã cu cât s-a scãzut ºi TVA. Avem însã ºi zece situaþii în
care preþul pâinii a crescut. Dacã tot am scãzut TVA, sunt zece comercianþi
(...) care au profitat de ocazie sã mai mãreascã preþul la pâine ºi, în general, cei
foarte mici, care n-au schimbat cu nimic (n.r. - preþul), nici în sus, nici în jos”,
a spus Ponta la începutul ºedinþei de Guvern de ieri. El i-a cerut totodatã
ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, sã anunþe public ce firme au majo-
rat preþurile. La sfârºitul lunii iulie, Guvernul a avizat reducerea taxei pe valoa-
rea adãugatã la pâine de la 24% la 9%, de la 1 septembrie, impactul negativ al
mãsurii urmând sã fie compensat prin creºterea, tot din septembrie, a accize-
lor la alcool ºi introducerea de accize la bunuri de lux.

Ponta: 75-80% dintre producãtori au redus
preþul pâinii, zece firme l-au majorat
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Primãria Craiova a stabilit
criteriile pe care trebuie sã le
îndeplineascã familiile de
craioveni care doresc sã
cumpere o locuinþã din lotul
care ar urma sã se construias-
cã în Bãnie. Ca sã poatã sã
beneficieze de repartizarea
unei locuinþe destinate cumpã-

rãrii, o familie trebuie sã nu
deþinã proprietate nici o altã
locuinþã, sã nu fi vândut o
locuinþã dupã data de 1
ianuarie 1990, sã nu stea cu
chirie într-o locuinþã de la stat
sau aflatã în proprietatea
Consiliului Local Municipal
Craiova, cel puþin un membru

al familiei realizeazã venituri,
pe care trebuie sã le confirme
cu acte. Ultimul criteriu se
referã la domiciliul solicitantu-
lui, acesta fiind obligat sã
locuiascã în Craiova ºi sã îºi
desfãºoare activitatea tot în
acest municipiu.

Cum se adunã punctele
Pe lângã criteriile restrictive,

autoritãþile au stabilit ºi criterii
pe baza cãrora vor fi punctaþi,
în funcþie de acest punctajul
regãsindu-se pe lista de priori-
tãþi. Conform autoritãþilor, o
persoanã trebuie sã locuiascã
într-o camerã, în acest caz
acordându-se câte un punct.
Tot câte un punct primeºte ºi
fiecare membru de familie care
nu are asiguratã aceastã normã
locativã, precum ºi alte persoa-
ne care gospodãresc împreunã
cu solicitantul. Un copil aflat în
întreþinere aduce câte un punct
familiei, iar de la pareu copii în
sus se puncteazã cu câte douã
puncte. Se acordã punctaje ºi
pentru copiii majori dacã îºi
continuã studiile, pânã la
terminarea lor, fãrã a depãºi
26 de ani. Starea de sãnãtate,
nivelul de studii ºi venitul mediu
net lunar pe membru de
familiei sunt alte criterii
care aduc punctaje bune
solicitanþilor.

Cine nu are bani
pierde locuinþa

Autoritãþile locale au stabilit
inclusiv modalitatea de platã a
acestor locuinþe. Se admit trei
variante de lucru. În cazul în
care cumpãrãtorul are toþi
banii disponibili, el poate sã
achite preþul integral, fiind
întocmit pe loc un contract de
vânzare-cumpãrare. Existã ºi

varianta a doua când cunpãrã-
torul nu are disponibili acei
bani ºi este nevoie sã con-
tracteze un credit. Autoritãþile
locale îi cer acestuia sã
prezinte preaprobarea finan-
ciarã eliberatã de instituþia
financiarã autorizatã. Pe baza
acestor acte, lor li se vor
întocmi niºte antecontracte de
vânzare-cumpãrare. Cea de-a
treia variantã este atunci când
familiile care se aflã pe listã,
fiindu-le repartizatã o locuinþã,
nu au posibilitatea financiarã

sã o cunpere. În aceastã
situaþie, locuinþa va fi atribuitã
unui alt solicitant.

Vânzarea se face conform
listei de prioritãþi

Locuinþele vor fi scoase la
vânzare conform unei liste de
prioritãþi. Aceasta va fi
întocmitã de cãtre Comisia
Socialã a Primãriei Craiova,
care trebuie sã analizeze
fiecare cerere de cumpãrare

în parte. Criteriile spun cã su
dreptul sã solicite spre cumpã-
rare o astfel de locuinþã ºi
familiile care sunt înregistrate
cu cereri pentru un aparta-
ment ANL, dar care nici pânã
acum nu au beneficiat de
acest lucru. Condiþiile pe care
trebuie sã le îndeplineascã
aceºtia sunt douã. În primul
rând, ei trebuie sã îºi actuali-
zat dosarele pânã la data
întrunirii comisiei sociale.
Tinerii cãsãtoriþi trebuie apoi
sã nu fie depãºit vârsta de 35

de ani, fiecare dintre ei, la
data când s-a întocmit lista de
prioritãþi.

Locuinþele nu pot fi vândute
timp de 5 ani

Prin contractele de vânza-
re-cumpãrare pe care le vor
semna, cumpãrãtorii vor fi
obligaþi sã nu înstrãineze
locuinþele pentru o perioadã de
5 ani. Vânzãtorul este de
acord însã cu înstrãinarea
înainte de termen pentru
motive întemeiate, cum ar fi
decesul unuia dintre proprie-
tari, divorþ, nu pot sã-ºi
plãteascã ratele, condiþia fiind
ca vânzarea apartamentului sã
se facã cãtre un titular care e
înscris în programul de con-
strucþie de locuinþe ieftine. Cu
privire la preþul pe care
potenþiaþii cumpãrãtori îl vor
da pentru un apartament cu
douã camere sau pentru o
locuinþã, autoritãþile locale nu
au stabilit deocamdatã nimic în
acest sens. Se pare însã cã
dorinþa reprezentanþilor
municipalitãþii este ca valoarea
acestor locuinþe sã nu depã-
ºeascã foarte mult preþul cu
care se vând pe piaþã acum.

Autoritãþile locale au întocmit cri-
teriile pentru vânzarea viitoarelor
locuinþe ieftine pe care intenþionea-
zã sã le construiascã la Craiova. S-
a stabilit ca ele sã poatã fi plãtite
cu banii jos sau prin intermediul
unui credit bancar. Pe lisa de prio-

ritãþi pot sã intre inclusiv tinerii
care sunt înregistraþi cu cereri pen-
tru locuinþe ANL la Primãria Cra-
iova, dar care nu au primit încã re-
partiþii. Tuturor proprietarilor le
revine obligaþia sã nu vândã apar-
tamentele timp de 5 ani.

Primãria Craiova a stabilit criteriile de vânzarePrimãria Craiova a stabilit criteriile de vânzarePrimãria Craiova a stabilit criteriile de vânzarePrimãria Craiova a stabilit criteriile de vânzarePrimãria Craiova a stabilit criteriile de vânzare
a primelor locuinþe ieftinea primelor locuinþe ieftinea primelor locuinþe ieftinea primelor locuinþe ieftinea primelor locuinþe ieftine

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Conform reprezentanþilor
IPJ Dolj, ieri dimineaþã, în ju-
rul orei 06.30, Marin Viscol, de
47 de ani, din comuna Leu, în
timp ce circula pe bicicletã, pe
marginea DN 6, la intarea în
localitate, a fost lovit din spa-
te de un autovehicul al cãrui
conducãtor auto a pãrãsit lo-

cul accidentului fãrã încuviin-
þarea organelor de anchetã ºi
fãrã sã-i pese dacã cel pe care
l-a lovit mai trãieºte sau nu.
Victima a fost transportatã la
Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova în stare gra-
vã, cu multiple fracturi, ºi a
intrat în comã. Poliþiºtii din

cadrul Serviciului Rutier Dolj
au demarat imediat cercetãri-
le, iar în cursul dupã-amiezii au
reuºit identificarea autorului în
persoana lui Ionu Bîrcu, de 21
de ani, din Craiova.

„S-a stabilit cã, în timp ce
conducea o autoutilitarã, nu a
pãstrat o distanþã de siguranþã

faþã de biciclistul care cir-
cula în aceeaºi direcþie, în
faþa sa, intrând în coliziu-
ne cu acesta. Pe numele
conducãtorului auto, poli-
þiºtii au întocmit dosar de
cercetare penalã sub as-
pectul sãvârºirii infracþi-
unilor de vãtãmare corpo-
ralã din culpã ºi pãrãsirea
locului accidentului fãrã
încuviinþatea organelor
judiciare. În urma proba-
toriului administrat, tânã-
rul a fost reþinut pentru 24
ore ºi introdus în Centrul
de Reþinere ºi Arest Pre-
ventiv Dolj”, nea declarat
purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, inspector principal
Alin Apostol.

Un tânãr de 21 de ani din Craiova a
fost reþinut, ieri dupã-amiazã, la
aproximativ 10 ore dupã ce a acciden-
tat grav un biciclist, pe DN 6, la in-
trarea în comuna Leu. Tânãrul, la vo-

lanul unei autoutilitare Citroen, l-a
lovit pe un localnic din Leu, în jurul
orei 06.30 ºi a fugit, fiind identificat
ºi prins în urma cercetãrilor fãcute
de poliþiºtii Serviciului Rutier Dolj.

Biciclist „spulberat” de ºofer fugar

Reprezentanþii IPJ Dolj au
precizat cã au fost anunþaþi ieri
dimineaþã, în jurul orei 10.00 cã
unui bãrbat i-a venit rãu, în
timp ce era la Farmacia
„Catena” de pe Calea Bucu-
reºti din Craiova, lângã Piaþa
Centralã. Un echipaj de poliþiºti
ai Secþiei 4 Craiova ºi o
ambulanþã au ajuns la faþa
locului, medicii au efectuat
manevre de resuscitare, însã

Un bãtrân în vârstã de 76 de ani a murit, ieri dimineaþã,
în interiorul Farmaciei „Catena” din zona Pieþei Centrale
din Craiova. Bãrbatului i-a venit rãu, la faþa locului a ajuns
o ambulanþã, însã bãrbatul nu a rãspuns manevrelor de
resuscitare, intrând în stop cardio-respirator.

A murit în farmacie

Procurorii Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie - Serviciul Teritorial Craiova au
anunþat cã au dispus trimiterea în jude-
catã a lui Dorel Stoica-Spahiu, adminis-
trator al S.C. CERIS PROD S.R.L.
Mârºani, în sarcina cãruia s-au reþinut
infracþiunile de folosirea sau prezenta-
rea de documente sau declaraþii false,
inexacte sau incomplete, care au avut
ca rezultat obþinerea pe nedrept de fon-
duri din bugetul general al Uniunii Eu-
ropene, înºelãciune ºi fals în înscrisuri
sub semnãturã privatã.

Potrivit rechizitoriului întocmit în ca-
uzã de procurorii DNA Craiova, pe 25
iulie 2008, S.C. CERIS PROD S.R.L.

a depus o cerere de finanþare europea-
nã pentru un proiect intitulat „Construi-
re fabricã de prelucrarea cartofilor,
comuna Mârºani, sat Mârºani, jude-
þul Dolj”. Pe 2 decembrie 2008, a fost
încheiat un contract cadru pentru acor-
darea ajutorului financiar nerambursa-
bil, în condiþiile Programului Naþional
pentru Dezvoltare Ruralã, între Agen-
þia de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi
Pescuit (APDRP), în calitate de autori-
tate contractantã ºi S.C. CERIS PROD
S.R.L., în calitate de beneficiar. Valoa-
rea totalã eligibilã a proiectului a fost
de maxim 14.267.170 lei (echivalentul
a 3.960.242 euro) din care Agenþia de

Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pes-
cuit s-a angajat sã finanþeze echivalen-
tul a 50%, respectiv 7.133.585 lei
(1.980.121 euro). Printr-un act adiþio-
nal s-a prevãzut cã beneficiarul poate
opta pentru avans, pânã la data depu-
nerii primei cereri de platã, ºi cã autori-
tatea contractantã poate sã acorde un
avans care sã nu depãºeascã 20% din
valoarea nerambursabilã.

Pe 28 ianuarie 2010, inculpatul Stoi-
ca – Spahiu Dorel, în conformitate cu
prevederile din actul adiþional, a depus
la Agenþia de Plãþi pentru Dezvoltare
Ruralã ºi Pescuit o cerere de platã pen-
tru acordarea avansului, solicitând suma
de 1.341.229 lei. La cerere, Stoica –
Spahiu Dorel a anexat un document, in-
titulat „Scrisoare de garanþie banca-
rã de restituire a avansului”, care în
realitate era falsificat. Pe baza acestui
document, inculpatul a obþinut un avans
în sumã de 1.341.299 lei, din care 80%
din bugetul Uniunii Europene, respectiv
suma de 1.072.983,20 lei ºi 20% din
bugetul de stat, respectiv suma de

268.245,80 lei.
„Întrucât S.C. CERIS PROD S.R.L.

nu a respectat obligaþiile asumate în con-
tractul de finanþare, Agenþia de Plãþi pen-
tru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit a for-
mulat cererea de executare a scrisorii de
garanþie bancarã pentru restituirea avan-
sului, cerere care a fost refuzatã de uni-
tatea bancarã al cãrei nume apãrea pe
scrisoarea de garanþie, aceasta nefiind
autenticã. Agenþia de Plãþi pentru Dez-
voltare Ruralã ºi Pescuit s-a constituit
parte civilã în procesul penal cu suma to-
talã de 1.475.351,90 lei, reprezentând
contravaloarea integralã a finanþãrii ne-
rambursabile decontate beneficiarului
S.C. CERIS PROD S.R.L. În vederea
recuperãrii pagubei produse, s-a dispus
instituirea sechestrului asigurãtor asupra
bunurilor mobile ºi imobile aparþinând in-
culpatului Stoica – Spahiu Dorel”, dupã
cum se aratã într-un comunicat de marþi
al DNA. Dosarul a fost înaintat Tribu-
nalului Dolj, inculpatul urmând sã fie ju-
decat în stare de libertate, iar primul ter-
men este pe 18 septembrie.

Un bãrbat din comuna doljeanã Mârºani, administrator al unei
societãþi comerciale, a fost trimis în judecatã de procurorii DNA
Craiova pentru infracþiuni de corupþie. Mai precis, bãrbatul este
acuzat cã a obþinut peste 1,4 milioane lei de la APDRP Dolj, folo-
sindu-se de documente false. Doljeanul a încasat suma respecti-
vã drept avans pentru a construi o fabricã de prelucrare a carto-
filor, însã nu a fãcut acest lucru. Dosarul va fi judecat la Tribu-
nalul Dolj, primul termen fiind stabilit pe 18 septembrie a.c.
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii anticorupþie au pus
sechestru pe toate bunurile bãrbatului.

Administrator de firmã, la judecatãAdministrator de firmã, la judecatãAdministrator de firmã, la judecatãAdministrator de firmã, la judecatãAdministrator de firmã, la judecatã
pentru infracþiuni de corupþiepentru infracþiuni de corupþiepentru infracþiuni de corupþiepentru infracþiuni de corupþiepentru infracþiuni de corupþie

fãrã nici un rezultat, astfel cã
n-au mai putut decât sã declare
decesul bãrbatului. Acesta a
fost identificat, stabilindu-se cã
este vorba despre Nicolae
Ionescu, de 76 de ani, din
Craiova. Cadavrul a fost ridicat
dupã finalizarea cercetãrii la
faþa locului ºi transportat la
morgã în vederea efectuãrii
necropsiei ºi stabilirii cauzei
decesului.
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Toată presa franceză de ieri,
fără excepţie, a alocat spaţii ge-
neroase prezenţei preşedintelui
Germaniei,  Joac him Gauc k, în
vârs tă de 74 de ani, la Oradur-
sur-Glane, oraşul-martir unde s-
au petrecut nesăbuite atroc ităţi
naziste la 10 iunie 1944. Nu mai
puţin de 642 persoane, din care
205 copii,  au fos t ucise de o uni-
tate a diviziei „Das Reich”, venită
de pe frontul Normandiei. Au fost
momente de-a dreptul apăsătoa-
re, menite să pună în încurcătură
întreg protocolul stabilit. Joachim
Gauc k şi Francois Hollande,  în-
soţiţi de soţiile lor, au traversat
inclusiv câmpul rec e unde popu-
laţia fusese strânsă înaintea exe-
c uţiei metodice. Ce să declari
într-un asemenea context? Şi to-
tuşi, cei doi şefi de stat au sc os-o

MIRCEA CANŢĂR

O vizită pentru... scuze
mulţumitor la capăt. Dacă se poate
spune aşa. „Este, pentru mine,
punctul culminant al unei vizite
de stat «de dimensiuni istorice»
în Franţa”, a declarat preşedin-
tele german în cursul unei confe-
rinţe de presă ţinute în compania
omologului francez. Discursurile
celor doi şefi de stat la Centrul
pentru memorie, inaugurat în
augus t 1999, în apropierea riune-
lor unui monument istoric c e data
din 1946,  au fost înc ărcate de
emoţie. Mai ales  c ă prevăzute
erau şi întâlniri c u familiile victi-
melor şi doi supravieţuitori ai ma-
sacrului. „Eu nu voi nega starea
mea de spirit, nu voi ezita, în de-
plină conştizare politică, a spune
că Germania, pe care am onoa-
rea să o reprezint, este o Germa-
nie diferită de cea care încă bân-

tuie amintirile”, s-a confesat Joa-
chim Gauck în faţa presei. „Aţi
vrut să fiu lângă dumneavoastră
la Oradur pentru a reaminti că
Germania este o altă Germanie,
nu cea care a comis atrocităţile”,
a mai spus preşedintele Gauck,
adresându-se omologului francez,
adăugând că a acceptat invitaţia
cu un amestec de umilinţă şi re-
cunoştinţă. Masacrul de la Ora-
dur-sur-Glane conservă o c ono-
taţie simbolică puternic ă a barba-
riei naziste în memoria colec tivă
franceză. Şi nu e deloc uşor să
surmontezi, prin vorbe oricât de
meşteşugite, oric ât de sincere, un
zăcământ de durere care încă dăi-
nuie la nivelul unei comunităţi. S-
a c onsiderat c ă deplasarea lui
Gauc k, preocupat în ţara sa de
„importanţa unei me morii a

reconcilierii”, constituie un mo-
ment emoţional important în re-
laţiile franco-germane, iar alătu-
rarea sa actualului preşedinte al
Franţei, se alătură imaginii „ţine-
rii de mâini”, în 1984, la Duau-
mont, lângă Verdun,  a lui Fran-
cois  Mitterrand şi Helmut Kohl,
unde au avut loc cele mai teribile
lupte în primul război mondial.
Mulţumindu-i invitatului său pen-
tru tăria de caracter de a vizita
Oradur-ul, „vizită simbol, simbo-
lul unei istorii, al unui trecut pri-
vit în faţă,  al unui adevăr care
trebuie spus,  pronunţat,  procla-
mat, recunoscut”, în prezenţa fa-
miliilor celor ucişi şi a supravie-
ţuitorilor, Francois Hollande a mai
evoc at doar atât: „Suntem obli-
gaţi de-a merge, cunoscând tre-
cutul, în pregătirea curajoasă a

v iitorului” .  Personalitate de
pres tigiu în ţara sa, preşedintele
german este c el care,  după reuni-
ficare, între 1990 şi 2000, a con-
dus agenţia responsabilă cu arhi-
vele STASI,  ale fostei poliţii poli-
tice din RDG. După învestirea ca
preşedinte,  a vizitat mai multe si-
turi ale masacrelor naziste, în oc-
tombrie 2010 deplasându-se la Li-
dic e, lângă Praga, iar în martie
2013 la Tosc ana, cerând iertare
pentru păcatele Germaniei hitle-
riste. Vizita a survenit în apropie-
rea aniversării a 70 de ani de la
eliberarea Europei de jugul nazist
şi a centenarului de la primul răz-
boi mondial (1914-1918). La o
vârs tă înaintată, Joachim Gauck
a probat o tărie de oţel şi o înţe-
lepc iune uimitoare, reţinute de
presa franc eză.

Reprezentanţii centrelor implicate în
acest program de art-terapie spun că a
fost o mare bucurie pentru copii şi pen-
tru prietenii lor mai mari să lucreze în
echipă, să vină cu idei noi, pe care să le
pună în practică, să înveţe unii de la
alţii şi, în aceeaşi măsură, să închege
relaţii de prietenie. „Programul artistic
ce i-a reunit pe beneficiarii centrului
nostru, alături de ale celorlalte două
centre cu profil social, a venit în spriji-
nul lor, pentru că a fost un prilej de a
relaţiona, de a împărtăşi cunoştinţe de-
spre modul în care fiecare creează o
pictură, de a-şi dezvolta imaginaţia, de
a lucra cu idei originale în materie de
modele în pictura”, a spus  Daniela
Popa, coordonator al Centrului „Sfân-
ta Ecaterina” din Craiova.

Cuvinte de apreciere la adresa aces-
tor acţiuni au şi reprezentanţii Centru-
lui „Aripi de Lumină”, care spun că,
de-a lungul timpului, aşezământul so-
cial af lat sub patronajul Mitropoliei Ol-
teniei a observat efectele benefic e pe

“ Aş vota oricând o lege
care să permită eutanasierea”

Deputatul Claudiu Manda,  vicelide r al Grupul
parlame ntar PSD din Came ra Deputaţilor, a de -
clarat că nu îşi dore şte  să as is te  pasiv la trage dii-
le care  se  întâmplă pe s trăzile  din România din
cauza câinilor fără s tăpân,  motiv pentru care  ar
vota oricând o le ge care  să pe rmită e utanas ie re a
ace stora.

„Îmi pare foarte  rău pe ntru ce  s-a întâmplat cu
Ionuţ,  copilul de  patru ani,  care  a fost  sfâşiat  de
câini. Am ş i e u un copil,  de  nouă ani,  şi nici nu
vre au să mă gânde sc ce  aş  putea să fac dacă ar f i

atacat de un câine  ş i ar păţi ceva.  Pot să  spun
însă cu ce rtitudine,  că voi vota oricând o le ge  care
să permită autorităţilor locale  să e utanasie ze  câi-
nii fără s tăpân ş i care  să pede pse ască proprie tarii
care  nu au grijă de e i”,  a declarat preşe dintele
PSD Dolj, deputatul Claudiu Manda.

 Lide rul social-de mocrat a mai spus: „Eu unul
îmi dore sc să găs im cât mai rapid în Parlame nt o
soluie  în ace st sens ,  pe ntru că astfe l de trage dii
nu sunt tolerabile ”.  

MARGA BULUGEAN

Atelier de creaţie dedicat copiilor de la centrul “Sf. Ecaterina”

Beneficiarii Asociaţiei Vasiliada au participat la un atelier de crea-
ţie, în cadrul căruia au pictat şi au decorat vase din ceramică.

 Beneficiarii Centrului de informare şi consiliere pentru persoane cu
dizabilităţi „Sfânta Ecaterina” au participat la o serie de activităţi instruc-
tiv – educative şi recreative, alături de copiii Centrului social „Aripi de
Lumină” şi Centrului multifuncţional „Best Life” pentru copiii dezavan-
tajaţi social. Aceştia au participat la un atelier de creaţie artistică folosind
acuarelele şi penelul, pentru a realiza diverse picturi pe lemn şi a decora
obiecte, precum vase din ceramică.

care colaborarea cu alte c entre socia-
le ş i educative le-a avut asupra copii-
lor.  „Ca de fiecare dată,  ne buc urăm
să f im alături de copiii aflaţi în grijă
Asociaţiei Vasiliada în programele ar-
tistice, care îi ajută să fie creativi, să
comunice, să colaboreze unii cu alţii,
să fie competitivi şi în acelaşi timp o
echipă, să-şi fructifice talentul şi, nu în
ultimul rând, să ne încânte şi nouă ini-
mă cu lucrările pe care le-au făcut cu
multă dragoste şi dăruire”, a spus Re-
nata Banescu,  psihopedagog la Cen-
trul „Aripi de Lumină”. Mulţumirea a
fost mare şi în rândul copiilor şi per-
soanelor cu dizabilităţi, care spun că
picturile pe care le-au dus la bun sfâr-
şit şi obiectele decorate îi încurajează
să se implice în continuare în astfel de
acţiuni. “Mi-a plăcut să lucrez împreu-
nă cu copiii, să deprindem şi să ne dez-
voltăm această latură artistică, să pe-
trecem acest timp într-un mod frumos
şi util”, a mărturisit Baca Geta, benefi-
ciar al Centrului „Sfânta Ecaterina”.

ALINA DRĂGHICI
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Cei 137 de studenþi strãini care
s-au înscris, anul acesta, pentru
a urma cursurile Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova
provin din þãri precum Angola,
Arabia Sauditã, Camerun, Cana-
da, Egipt, Iran, Irak, Germania,
Franþa, India, Kenya, Maroc, Ior-
dania, Grecia, Irlanda, Nigeria,
Norvegia, Portugalia, Siria, Sta-
tele Unite, Suedia, Tunisia, Nor-
vegia sau Ucraina. Statele cu cea
mai bunã reprezentare în rândul
strãinilor înscriºi la UMF Craiova
sunt însã Israel -29 de studenþi,
Italia – 22 de studenþi ºi Marea
Britanie – 20 de studenþi.

Programele de studiu al UMF
Craiova, apreciate de strãini

În ultimii ani, Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova
a devenit tot mai atractivã pentru
studenþii din afara graniþelor mai
ales prin prisma faptului cã diplo-
mele care se elibereazã aici sunt
recunoscute la nivelul Uniunii Eu-
ropene. Astfel, un absolvent al

Studenþi din 26 de þãri vinStudenþi din 26 de þãri vinStudenþi din 26 de þãri vinStudenþi din 26 de þãri vinStudenþi din 26 de þãri vin
sã înveþe medicinã la Craiovasã înveþe medicinã la Craiovasã înveþe medicinã la Craiovasã înveþe medicinã la Craiovasã înveþe medicinã la Craiova
Dupã ce în varã peste 1.000 de

absolvenþi de liceu au concurat
pentru locurile scoase la concurs
de Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie (UMF) din Craiova, in-
stituþia de învãþãmânt superior

pare tot mai atractivã ºi pentru stu-
denþii din strãinãtate. Tineri din nu
mai puþin de 26 de þãri, din Africa,
Europa, Asia ºi America de Nord,
s-au înscris sã studieze medicina la
Craiova.

UMF poate sã se angajeze în spi-
talele europene, în condiþiile în
care îºi gãseºte un loc de muncã.
Are calificarea recunoscutã di-
rect, fãrã sã mai dea ceva exa-
mene de diferenþã în oricare stat
din spaþiul european. Totodatã,
anul trecut, UMF Craiova a de-
pus dosarul ºi a primit acredita-
rea ARACIS-ului pentru un pro-
gram de medicinã în limba engle-
zã. În acest program pot studia
începând cu 1 octombrie 2012,
absolvenþi de pe întreg mapamon-
dul, nu doar din Europa. ªi anul
trecut au fost studenþi din Ameri-
ca de Nord, din Asia ºi din Afri-
ca, iar cererea este foarte mare.
Prima serie, de 67 de studenþi a
încheiat anul I în varã. În plus,
Universitatea de Medicinã ºi Far-
macie din Craiova a primit toate
autorizãrile necesare de la ARA-
CIS pentru a derula, din toamna
acestui an, un program în limba
englezã ºi la Farmacie, cu 30 de
studenþi, pentru început.

Un alt avantaj îl reprezintã taxa

de ºcolarizare. Pentru programul
Medicinã în limba englezã, spre
exemplu, aceasta ajunge la 5.000
de euro, adicã mai puþin de jumã-
tate faþã de ce înseamnã taxã de
ºcolarizare pentru o universitate
vesticã. Pe de altã parte, condiþii-
le oferite sunt la acelaºi nivel.

Procesul de admitere
se încheie pe 30 octombrie

Conform caledarului de admi-
tere a cetãþenilor strãini la Univer-
sitatea de Medicinã ºi Farmacie
din Craiova, pânã pe 10 septem-
brie candidaþii trebuie sã confir-
me venirea la studii la adresa de
e-mail foreign@webmail.um-
fcv.ro. Cei care nu confirmã în
aceastã perioadã vor pierde locul
ºi se va face o reclasificare. Apoi,
în perioada 10 -15 septembrie
2013 este programatã eliberarea
Scrisorilor de Acceptare la studii.
Între 15 septembrie ºi 30 octom-
brie a.c. este perioada de primire
la studii pentru studenþii anului I
(2013 - 2014). Pe
data de 30 octombrie
a.c. se încheie proce-
sul de primire la stu-
dii. În fine, la 1 noiem-
brie a.c., lista finalã a
studenþilor înscriºi la
studii pe cont propriu
va fi înaintatã Minis-
terului Educaþiei Naþi-
onale.

Studenþii trebuie
sã respecte o serie
de condiþii

Conform metodo-
logiei pentru primirea
la studii ºi ºcolariza-

rea cetãþenilor strãini din state terþe
UE în învãþãmântul de stat si par-
ticular acreditat din România, tre-
buie respectate mai multe condi-
þii. Astfel, pot accede în sistemul
naþional de învãþãmânt persoane-
le din state terþe UE care au do-
cumente ce atestã cetãþenia sta-
tului de provenienþã ºi care soli-
citã înscrierea la studii în Româ-
nia pe cont propriu valutar. De ase-
menea, aceºtia trebuie sã deþinã
acte de studii eliberate de institu-
þii de învãþãmânt recunoscute în
þara de provenienþã. În plus, o altã
obligaþie este aceea sã-ºi fi depus

dosarul în termenul stabilit ºi sã
opteze pentru o instituþie de învã-
þãmânt de stat sau particular acre-
ditatã ºi o specializare sau un pro-
gram de studii acreditatã. Nu în
ultimul rând, trebuie sã aibã accep-
tul unitãþii sau instituþiei de învã-
þãmânt unde doresc sã studieze.

Totodatã, în procesul de admi-
tere al cetãþenilor strãini la studii
în instituþiile de învãþãmânt supe-
rior acreditate din România se vor
aplica o serie de criterii de selec-
þie. În primul rând se cere respec-
tarea condiþiilor de eligibilitate.
Apoi, sunt luate în calcul rezulta-

tele obþinute pe par-
cursul studiilor preu-
niversitare sau uni-
versitare. Conteazã
apoi ºi activitatea aca-
demicã a candidatu-
lui în domeniul de cu-
noaºtere pentru care
a optat. Nu în ultimul
rând, selecþia se face
în funcþie de capaci-
tatea de ºcolarizare a
instituþiilor de învãþã-
mânt superior acre-
ditate ºi de alte crite-
rii impuse de univer-
sitãþi prin metodolo-
gia proprie.

Facultatea de Teologie din Craiova organizeazã, în
aceastã perioadã, o nouã sesiune de admitere pentru studii
universitare de licenþã. Candidaþii se pot înscrie la una din
cele douã specializãri, Teologie ortodoxã pastoralã ºi Artã
sacrã, în perioada 2 – 9 septembrie. La Teologie ortodoxã,
probele eliminatorii (vizita medicalã, examenul psihologic ºi
aptitudini muzicale) vor fi susþinute pe 10 septembrie, iar
pe 11 septembrie se va susþine examenul scris la Teologie
Dogmaticã. Candidaþii la specializarea Artã sacrã vor
susþine probele eliminatorii pe 10 septembrie, un interviu
pe 11 septembrie ºi o probã practicã pe 12 septembrie.
Rezultatele finale vor fi afiºate pe 13 septembrie.

Pentru sesiunea de admitere din toamnã, Facultatea de
Teologie din Craiova scoate la concurs 20 de locuri cu
taxã la Teologie ortodoxã pastoralã, iar la Artã sacrã, 6
locuri la buget ºi 8 locuri cu taxã.

Detalii suplimentare pot fi obþinute la secretariatul
facultãþii sau accesând site-ul teologie.central.ucv.ro

O nouã sesiune de admitere la Facultatea de Teologie din Craiova
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Prin POR,
în regiunea Sud-Vest Oltenia

Alte patru microîntreprinderi
primesc finanţare

Pagini realizate de MARGA BULUGEAN

 Dintre acestea, 259 contracte
de finanţare, a căror valoare
totală nerambursabilă este de
aproximativ 37,55 milioane
Euro, au fost semnate în cadrul
DMI 4.3 “Sprijinirea dezvoltarii
microintreprinderilor”. Valoarea
totală nerambursabilă solicitată
de beneficiarii celor 465 de
proiecte este de peste 654,59
milioane euro.

Ieri au fost semnate de către Agenţia pen-
tru Dezvoltare Regională Sud-Vest, in cali-
tate de Organism Intermediar pentru Pro-
gramul Operaţional Regional 2007 – 2013,
patru contracte de finanţare cu o valoare ne-
rambursabilă totală de aproximativ  763.000
Euro în cadrul DMI 4.3 “Sprijinirea dezvol-
tării microîntreprinderilor”.

Cele patru proiecte (unul în judeţul Dolj,
unul din judeţul Vâlcea şi două în Olt) au ca
obiectiv achiziţionarea de echipamente şi teh-

nologii noi, moderne, pentru
microîntreprinderi în dome-
niul construcţiilor, turismu-
lui, producţiei de mobilier şi
în domeniul medical. „Până
la această dată, la nivelul re-
giunii, au fost contractate şi
se află în implementare 465
contrac te de f inanţare ce
acoperă toate domeniile de
intervenţie ale Programului
Operaţional Regional - res-
pectiv  investiţii în infras-
tructura de transport - dru-
muri judeţene, orăşeneşti şi
sosele de centură, moderni-

zarea infrastructurii serviciilor de sănătate
şi  a serviciilor sociale, reabilitarea şi mo-
dernizarea şcolilor, a universităţilor şi a cen-
trelor pentru formare profesională, restau-
rarea şi valorificarea patrimoniului  cultural,
crearea şi modernizarea infrastructurii turis-
tice pentru valorificarea resurselor naturale,
dezvoltarea  infrastructurilor de afaceri pre-
cum şi sprijinirea dezvoltării microîntreprin-
derilor”, a subliniat Marilena Bogheanu, di-
rectorul executiv.

Astfel, începând cu data de 2 septembrie
2013, copii şi tinerii până la 19 ani, vor putea
beneficia de: cont în lei pentru încasarea alo-
caţiei sau a bursei, precum şi a oricaror altor
sume pe care părinţii şi cei apropiaţi le pot
vira în acest cont;
noul card dedicat
special lor,  Visa
Electron Xteen
BCR, cu un design
foarte atractiv,
permite efectuarea
de plăţi la comer-
cianţi, pe Internet
sau prin ridicare de
numerar la ATM-
urile BCR fără nici
un comision; ser-
viciul Tranzac ţii
Mobile permite ac-
cesul nelimitat la contul personal de pe tele-
fonul mobil, atât pentru verificarea soldului
contului cât şi pentru efectuarea de transfe-
ruri de bani către prieteni pe baza numărului
de telefon (sau cunoscând numărul de cont);
un bonus de dobândă de 0,2%/an peste do-
bânda oferită la Planul de economii.
Suplimentar, părinţii pot solicita
activarea serviciului SMS alert

Toate aceste beneficii sunt disponibile fără
nici un cost de deschidere sau administrare
lunară, inclusiv pentru tinerii care deţin în
prezent Pachetul BCR JUNIOR CLUB în-
trucât acesta este upgradat gratuit de către
bancă şi devine Pachetul Xteen BCR. Supli-

Produse şi servicii
bancare pentru copii:
Pachetul Xteen BCR

Banca Comercială Română (BCR) îmbunătăţeşte oferta de produ-
se şi servicii bancare dedicată tinerilor prin lansarea Pachetul Xteen
BCR, soluţia ideală pentru acomodarea celor mai tineri clienţi cu efec-
tuarea de operaţiuni bancare într-un mod simplu, activ şi sigur.

mentar, părinţii pot solicita activarea servi-
ciului SMS alert prin care sunt informaţi
despre operaţiunile efectuate, cu valoare mai
mare de 100 lei şi pot opta pentru deţinerea
unui card de debit: Visa Electron, Maestro

sau Maes tro In-
stant cu acces la
c ontul inclus  în
Pac hetul Xteen
BCR. „Pentru că
dorim să avem
clienţi cât mai ac-
tivi indiferent de
vârstă, am îmbu-
nătăţit oferta dedi-
c ată tinerilor
printr-o gamă va-
riată de servic ii
moderne care să
transforme c on-

tactul cu banca într-unul cât mai simplu şi
rapid. Noul Pachet Xteen BCR îi învaţă pe
aceştia cum să folosească contul curent şi
pot încasa alocaţia direct în cont sau pot în-
casa bursa şi banii de buzunar de la părinţi.
Pentru că ştim că tinerilor le plac gadget-urile
le oferim posibilitatea de a încărca cartela de
telefon direct de la ATM, la orice oră. Oferim
şi serviciul Tranzacţii Mobile prin care tinerii
pot avea oricând acces la contul bancar  ast-
fel încât să aibă “banca pe telefon”. În acest
fel, tinerii se vor familiariza mai uşor cu ceea
ce înseamnă  operaţiunile bancare şi vor de-
veni responsabili financiar”, a declarat Cătă-
lina Zincenco, şef departament, Produse de
Economisire şi Investiţii, BCR.

Pentru a veni în sprijinul clienţilor săi,
BRD prelungeşte, începând de ieri,
programul de lucru în peste 60 de agenţii
bancare la nivel naţional. Acestea vor lucra
cu publicul între orele 9:00-19:00, de luni
până vineri, cu două ore mai mult faţă de
programul obişnuit de lucru: 9:00-17:00.
Agenţiile care vor funcţiona potrivit noului
program de lucru se află în toate judeţele
şi în municipiul Bucureşti, fiind selectate

BRD prelungeşte programul
de lucru la 10 ore pe zi

în 2 unităţi din Grupul Craiova
în funcţie de volumul operaţiunilor
bancare derulate, precum şi de pozitiona-
rea accesibilă faţă de client, în zona
centrală a marilor oraşe. În municipiile
Craiova si Slatina unitatile care vor
funcţiona potrivit noului program sunt:
Sucursala Craiova - Bld. Carol I , nr. 4, bl.
M6, parter, Craiova, Jud Dolj şi Sucursala
Slatina - Bld. Nicolae Titulescu, nr.51,
Slatina, judeţul Olt.

BRD Groupe Société Générale a încheiat
o nouă convenţie tripartită cu APIA (Agen-
ţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură)
şi FGCR (Fondul de Garantare a Creditului
Rural), pentru a veni în sprijinul fermierilor
care beneficiază de plăţi directe în sectorul
zootehnic la speciile ovine/caprine, în con-
diţiile Ordinului Minis trului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale nr. 703/23.07.2013. Fer-
mierii pot obţine în avans până la 90% din
valoarea sumelor de încasat, certificate prin
Adeverinţa APIA, creditul fiind pus la dis-
poziţie după prezentarea adeverinţei APIA şi

O nouă convenţie
tripartită cu APIA

constituirea garanţiilor aferente. „BRD con-
firmă statutul său de partener al sectorului
agricol, preocuparea băncii pentru acest seg-
ment fiind reprezentată de divers ificarea
portofoliului de produse, capabile să raspun-
dă nevoilor fermierilor din România atât în
ceea ce priveşte necesarul de finanţare pe
termen scurt (credite de prefinanţare a sub-
venţiilor APIA, credite de campanie agrico-
lă, etc.), cât şi proiectele de investiţii (inclu-
siv cele cu componentă fonduri europene)”,
se precizează într-un comunicat de presă
remis de BRD.
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Memoriile Simonei Vrãbiescu-
Kleckner acoperã aproape 40 de
ani de istorie a familiei sale, ma-
terne ºi paterne, din al treilea de-
ceniu al secolului XX ºi pânã la
plecarea din þarã, în 1965, ca ºi
de istorie a României. Este istoria
unei boierimi pline de vitalitate ºi

Biblioteca Judeþeanã « Alexandru
ºi Aristia Aman »alãturi de Curtea
Veche Publishing invitã cititorii din
Craiova la evenimentul de lansare
a volumului „Pe urmele mele în
douã lumi: România – SUA. Roma-
nul unei vieþi – cronica unei epoci”
de Simona M. Vrãbiescu Kleckner.

Cartea va fi lansatã astãzi în pre-
zenþa autoarei, începând cu ora
17.00,  în sala Nicolae Romanescu.
La eveniment vor lua cuvântul, alã-
turi de autoare, Adrian Cioroianu,
Paul Rezeanu ºi Lucian Dindiricã,
Directorul Bibliotecii Judeþene
“Alexandru si Aristia Aman”.

energie, o aristocraþie ruralã
harnicã ºi responsabilã, in-
struitã ºi educatã, ai cãror
membri ºi descendenþi au
deschis ochii într-o Româ-
nie mare în curs de moder-
nizare ºi prosperã, pentru a-
ºi trãi, unii tinereþea, alþii se-
nectutea, când nu în închi-
sori sau în exil, în propriile
lor case, confiscate fãrã pre-
aviz, în calitate de chiriaºi al
statului, ºi înconjrtaþi de
ochii ºi urechile vigilenþilor
lor persecutori. Memorabile
portrete de familie, care fac
totodatã parte din  panteonul
intelectual ºi politic al Româ-
niei în cea mai strãlucitã epo-
cã a ei: familiile Missirliu, Mi-
cescu, Ioanid, Giurãscu,
Herescu, tulburãtoare pilde
de voinþã ºi curaj alcãtuiesc
substanþa densã a acestei

cãrþi. Protagoniºtii ei construise-
rã de-a lungul câtorva generaþii
splendide case ºi conace, înteme-
iaserã ºcoli ºi biblioteci, scrisese-
rã cãrþi ºi clãdiserã politic Româ-
nia modernã, pentru ca, dupã in-
staurarea regimului comunist, cu
pustiitoarea sa prigoanã împotri-

va spiritului, rectitudinii ºi verti-
calitãþii morale, sã dea încã o datã
o lecþie de supravieþuire, a lor ºi a
valorilor clasei ºi lumii lor. Când
nu se recalificã,  angajându-se ca
normatori, funcþionari, croitore-
se, etc. îºi refac, prin solidarita-
te, competenþã, ºi încredere, re-
fãc altundeva, în lumea largã, o
situaþie materialã demnã ºi lucrea-
zã, cu toate mijloacele aflate la dis-
poziþie, în beneficiul þãrii lãsate în
urmã. Autoarea însãºi, ca expo-
nent al acestei lumi, o face.

Descendentã
a unei ilustre familii
româneºti

Simona M. Vrãbiescu Kleckner
este descendenta unei ilustre fa-
milii româneºti, fiicã ºi respectiv
nepoatã a lui Gheorghe Vrãbiescu
ºi Nicolae Vrãbiescu, remarcabili
juriºti din perioada interbelicã, ºi
nepoatã prin alianþã a marelui pro-
fesor latinist Nicolae Herescu. A
absolvit Facultatea de Drept la Uni-
versitatea Bucureºti în 1949, fãrã
sã poatã vreodatã profesa în do-
meniu, înainte de a pãrãsi, în
1965, România comunistã.  În
Statele Unite, unde a emigrat, a

obþinut douã masterate,  unul în
informaticã, la Universitatea Co-
lumbia, în 1969, iar celãlalt în
drept internaþional public, la Uni-
versitatea New York, în 1973. 
În SUA a lucrat ca asociat cura-
tor la Biblioteca de Drept a Uni-
versitãþii New York, între 1969
ºi 1974, ca ºefã a Bubliotecii Ju-
ridice a ONU, între 1975 ºi 1986,
ca ºefa a Secþiei de Referinþã ºi
Bibliografie a Bibliotecii Dag
Hammarskjöld a ONU, între
1986 ºi 1987 ºi în fine, ca direc-
toare a Bibliotecii Curþii de Co-
merþ Internaþonal a SUA în pe-
rioada 1987-1996. Între 1991-
1996 a fost copreºedinta organi-
zaþiei ACORD, comitet politic pen-
tru promovarea democraþiei în
România, desfãºurând o intensã

activitate de lobby pentru þara de
origine la Congresul SUA ºi la alte
autoritãþi americane.  Din 1997 a
fost aleasã  preºedinta  comitetu-
lui. La  invitaþia  preºedintelui Emil
Constantinescu, dna Vrãbiescu
Kleckner a activat pro bono în
cadrul Preºedinþiei României, în
calitate de consilier  personal al
preºedintelui Emil Constantines-
cu vreme de  18 luni (iunie 1999-
decembrie 2000), interval de timp
în care a locuit în Bucureºti. Ac-
tivitatea ei în cadrul ACORD ºi la
Preºedinþia României este relata-
tã în cele douã volume publicate:
O mãrturie provocatã – 1995-
2000, Bucureºti, 2004 ºi Din exil
– Lobby în SUA pentru România,
New York, 1990-1998.

ALINA DRÃGHICI

Radio Horion este primul
post particular de radio
apãrut în Craiova în baza
Legii Audiovizualului ºi a
licenþei de emisie cu numã-
rul R 111 din 01 martie
1995.

Vocile redactorilor postu-
lui de radio Horion s-au
fãcut auzite pentru prima
data în eterul craiovean pe 5
septembrie 1995 pe frecven-
þa 103,6 MHz. De atunci
radio Horion emite non stop.
Radio Horion a fost conce-
put ca un post axat pe
informaþii, muzicã, animaþie
ºi emisiuni tematice care sã
fie accesibile ºi pe gustul
unui numãr cât mai mare de
ascultãtori de toate vârstele
ºi profesiile.

Încã de la debut radio
Horion a colaborat cu
prestigiosul post de radio
BBC secþia românã, colabo-
rare care s-a materializat în
pregãtirea unor redactori la
ªcoala de Jurnalisticã BBC ºi
retransmiterea programelor.

Printre reuºitele postului
amintim :

 Organizarea Galelor Horion
integrate ciclului de manifes-
tãri cultural-artistice “Zilele
Craiovei” în anii: 1997 - 2001;

Asigurarea unor transmisii
directe de la cele mai impor-
tante evenimente politice,
sociale ºi culturale ce au loc
în þarã sau în strãinãtate.
Radio HORION a avut în 1997
un corespondent ce a asigurat
relatarea evenimentelor din
spaþiul Schengen, un cores-
pondent special la summit-ul
NATO din iulie 1997 de la
Madrid precum ºi un alt
corespondent pentru aceeaºi
perioadã la Washington.

Transmisii live – via satelit
– a celor mai importante
concerte din Europa,  organi-
zarea periodicã de spectacole
ºi discoteci, implicarea în
calitate de partener media în
acþiuni cu scop caritabil
(campanii antidrog, antiºpagã
ºi antisida), organizarea de

concerte live cu cele mai bune
formaþii româneºti.

Postul de radio Horion este
singurul post privat de radio
din Oltenia care are în progra-
mul sau mai multe zile dedica-
te culturii, pline de folclor ºi
zile în care sunt mediatizate
evenimentele culturale locale
ºi naþionale. Aceastã iniþiativã
a adus postului nostru de radio
aprecieri din partea ascultãto-
rilor ºi distincþii oferite de
instituþiile de cultura. De
asemenea, postul de radio
Horion s-a implicat în calitate
de partener media ºi organiza-
tor în realizarea festivalurilor
“Maria Tãnase” ºi “Ioana
Radu”.

Pentru merite deosebite
radio Horion a primit în 1997
o nominalizare pentru un
premiu PRODFEST. În anul
2000 radio Horion a obþinut la
Paris premiul “Arch of
Europe” pentru calitatea
programelor difuzate.

Conform sondajelor de
opinie realizate de-a lungul

timpului de cãtre instituþii
specializate, radio Horion s-a
aflat mereu în topul preferin-
þelor ascultatorilor craioveni.

Astãzi, Radio Horion împlineºte
18 ani de existenþã

Cu aceastã ocazie, vã
mulþumim cã aþi rãmas
aproape ºi vã invitãm sã
petreceþi alãturi de noi o zi
plinã de animaþie, muzicã
bunã ºi multe concursuri cu
premii oferite de ORANGE
România, Oriflame ºi alþi
parteneri.

Pentru a sãrbãtori cum se
cuvine majoratul, în cabina de
emisie vor fi prezenþi tot

timpul DJ, realizatori de
emisiuni ºi redactori din
echipa actualã ºi a celor care
au fost alãturi de ascultãtorii
Radio Horion de-a lungul
timpului.

De asemenea, începând cu
ora 18:00, iubitorii de folclor
sunt aºteptaþi la spectacolul
aniversar ce va avea loc la
Teatrul Liric “Elena Teodo-
rini”. Spectacolul va fi
susþinut de artiºti consacraþi
ai Olteniei, acompaniaþi de
Ansamblul Folcloric “Maria
Tãnase”, dirijor maestrul
Nicu Cretu.

LAURENÞIU HORÃSCU
Director Radio Horion
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Peste 1.000 de manifestanþi care ce-
reau demisia Guvernului au demonstrat în

faþa Parlamentului bulgar, ieri, în ziua re-
începerii sesiunii parlamentare, promiþând

reanimarea protestelor
„faþã de oligarhie”, care
au scãzut în intensitate
în august. De cealaltã
parte a clãdirii, sute de
simpatizanþi ai Guvernu-
lui de tehnocraþi al lui
Plamen Oreºarski ºi-au
afiºat susþinerea faþã de
liderii þãrii. Autobuze ve-
nite din provincie, unele
curse fiind organizate de
principalul partid de opo-
ziþie, GERB, altele de
socialiºti, au adus peste
1.000 de manifestanþi,
potrivit primãriei. Sesiu-

nea Parlamentului a început în pofida unei
false alerte cu bombã, deputaþii refuzând
sã fie evacuaþi. Liderul GERB, fostul pre-
mier Boiko Borisov, a cerut Guvernului sã
„demisioneze imediat”, o ipotezã exclusã
de liderul socialiºtilor, Serghei Staniºev.
În jurul Parlamentului, manifestanþii au
provocat ciocniri cu poliþia, încercând sã
înlãture barierele de securitate care
protejeazã clãdirea. ªase persoane au
fost reþinute, potrivit Ministerului de In-
terne. Miºcarea de protest de la Sofia,
care a reunit zilnic, în iunie ºi iulie, apro-
ximativ 10.000 de manifestanþi, proveniþi
în general din clasa de mijloc, s-a redus
în august la câteva sute de participanþi.
Militanþii apreciazã cã Guvernul este
„condus de oligarhie” ºi cer reînnoirea
clasei politice.
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„Comisia de Afaceri Externe a
Senatului a elaborat o autorizare
pentru recurgerea la forþã milita-
rã care reflectã voinþa ºi preocu-
pãrile democraþilor ºi republicani-
lor”, a anunþat preºedintele comi-
siei, democratul Robert Menendez,
într-un comunicat. Rezoluþia „nu
autorizeazã utilizarea forþelor ame-
ricane la sol în Siria în scopul ope-
raþiunilor de luptã”, precizeazã do-
cumentul consultat de AFP. Acest
nou text cautã sã câºtige susþine-
rea aleºilor democraþi ºi republi-
cani încã sceptici din Congres.
Acesta era posibil sã fie supus la
vot în cadrul comisiei de Afaceri
Externe începând de ieri, ceea ce
ar permite întregului Senat sã îl
dezbatã la reuniunea parlamenta-
rã de luni. În paralel, preºedintele
Barack Obama a început ieri un
turneu european de trei zile, me-
nit sã atragã mai mulþi parteneri
strãini alãturi de politica sa privind
Siria, relateazã Associated Press
ºi AFP. Ieri, acesta a ajuns la
Stockholm, în Suedia, unde va sta
douã zile. În timpul ºederii sale aici,
Obama se va întâlni cu premierul
suedez, Fredrik Reinfeldt, ºi va fi
primit de regele Carl Gustaf al
XVI-lea. El se va întâlni, de ase-

menea, la Stockholm, ºi cu alþi li-
deri nordici: premierii danez, nor-
vegian ºi islandez, precum ºi cu
preºedintele finlandez.

Rusia are un plan
de contracarare a posibilelor

atacuri americane
Rusia are un plan de acþiune în

cazul în care preºedintele ameri-
can va obþine sprijinul Congresu-
lui SUA cu privire la utilizarea for-
þei împotriva Siriei, a declarat pre-
ºedintele rus, Vladimir Putin, într-
un amplu interviu acordat marþi
seara agenþiei de presã Associated
Press ºi postului de televiziune Per-
vîi Kanal, cu prilejul summitului G-
20 de la Sankt-Petersburg (5-6
septembrie), citat ieri de agenþia de
presã Regnum. ªeful statului rus a
amendat insistenþa cu care cores-
pondentul AP, John Daniszewski
(vicepreºedintele agenþiei), încer-
ca sã afle în ce constã anume acest
plan, noteazã agenþia, citatã de pre-
sã. „Lucraþi în mass-media sau la
CIA? Îmi puneþi întrebãri care sunt
puse de angajaþi ai altor instituþii.
Acestea sunt planurile Rusiei în
cazul evoluþiei situaþiei dupã primul,
al doilea sau al treilea scenariu.A-
vem propriile noastre idei despre

ce ºi cum sã facem în cazul fie a
unei acþiuni în forþã sau fãrã for-
þã” în Siria, a afirmat Putin, adãu-
gând cã „încã este prematur sã
vorbim despre aceasta”.

Turcia participã la un atac
în orice condiþii

Turcia este gata sã participe în
orice moment la o coaliþie pentru o
intervenþie militarã în Siria, o ope-
raþiune pe care o considerã justifi-
catã de atacurile contra civililor, in-
diferent cã se dovedeºte sau nu cã
regimul preºedintelui Bashar al-As-
sad a folosit arme chimice, a decla-
rat, ieri, prim-ministrul turc, Recep
Tayyip Erdogan, potrivit EFE. „Noi
am spus deja cã suntem gata sã ne
asumãm locul în orice fel de coali-
þie”, a afirmat Erdogan, într-o con-
ferinþã de presã înaintea plecãrii spre
Sankt Petersburg, unde va partici-
pa la summitul G20.

48% dintre americani
sunt împotriva atacurilor

aeriene contra Siriei
Majoritatea americanilor se

opun unor atacuri ale þãrii lor îm-

potriva regimului sirian, aratã douã
sondaje publicate marþi, în mo-
mentul în care administraþia Oba-
ma desfãºoarã o campanie pentru
a obþine acordul Congresului de a
lansa o astfel de operaþiune. Aproa-
pe una din douã persoane (48%)
se declarã împotriva unor atacuri
aeriene americane împotriva Siriei,
faþã de 29% care se declarã în fa-
voarea acestora (23% nu au nici o
opinie), potrivit unui sondaj reali-
zat de Pew Research Center for
the People and the Press. Aproape
trei sferturi dintre persoanele in-
tervievate de Pew (74%) cred cã
atacurile în Siria s-ar traduce prin
represalii împotriva Statelor Unite
ºi aliaþilor lor în regiune, peste ºase
din zece (61%) cred cã acestea ar
duce la un angajament pe termen
lung în þarã. ªi abia o treime (33%)
cred cã ele ar permite efectiv des-
curajarea pe viitor a folosirii arme-
lor chimice. Sondajul Pew Re-
search Center a fost realizat în pe-
rioada 29 august - 1 septembrie,
pe un eºantion format din 1.000
de adulþi ºi are o marjã de eroare
de 3,7 puncte.

Un nou proiect de rezoluþie parla-
mentarã, din care AFP a obþinut o co-
pie, a fost elaborat marþi de Sena-
tul american pentru a-i permite lui
Barack Obama sã lanseze atacuri

militare în Siria timp de 60 de zile,
cu o posibilã extensie la 90 de zile.
Aceastã versiune a textului autori-
zeazã recurgerea la forþã împotriva
regimului preºedintelui sirian Bas-

har al-Assad, înlocuind-o pe cea tri-
misã Congresului de cãtre Casa
Albã sâmbãtã, care era consideratã
ca acordându-i prea mult spaþiu de
manevrã preºedintelui.

Un nou proiect de rezoluþie autorizeazã o intervenþie
militarã americanã de 90 de zile în Siria

Justiþia egipteanã a închis
televiziunea Al-Jazeera-
Egipt ºi postul Frãþiei
Musulmane

Justiþia egipteanã a ordonat,
marþi, închiderea definitivã a
patru televiziuni, printre care
antena egipteanã a Al-Jazeera ºi
postul Frãþiei Musulmane,
confreria preºedintelui islamist
destituit Mohamed Morsi. Pe
lângã Al-Jazeera Mubasher Misr
ºi Ahrar 25, tribunalul administra-
tiv de la Cairo a ordonat închide-
rea a alte douã posturi islamiste,
Al-Quds ºi Al-Yarmouk. Transmisia
Ahrar 25, precum ºi a altor posturi
islamiste, a fost întreruptã câteva
ore dupã destituirea ºi arestarea
preºedintelui islamist Mohamed
Morsi de cãtre armatã, la 3 iulie,
fapt denunþat de principalele
organizaþii de apãrare a drepturi-
lor omului din Egipt. Autoritãþile
ºi presa localã acuzã Al-Jazeera
cã relateazã în mod pãrtinitor
evenimentele sângeroase care au
urmat destituirii lui Morsi.

Putin despre Obama: un
„foarte bun interlocutor”

Preºedintele rus, Vladimir
Putin, a negat ieri cã are relaþii
personale proaste cu omologul
sãu american, Barack Obama, pe
care l-a numit un „foarte bun
interlocutor”, care „ºtie sã
asculte”, cu o zi înainte de
summitul G20 de la Sankt Peters-
burg. „Preºedintele Statelor Unite
este un foarte bun interlocutor,
este uºor sã discuþi cu el pentru cã
este clar ceea ce vrea, poziþia sa
este clarã ºi ºtie sã asculte poziþia
unei alte persoane”, a declarat
Putin într-un interviu acordat
postului public de televiziune
Pervîi Kanal. „Toate discuþiile
noastre sunt foarte constructive,
foarte concrete ºi foarte directe.
(...) Este interesant pentru mine sã
lucrez cu el”, a declarat el. Dupã
revenirea lui Putin la Kremlin, în
mai 2012, relaþiile ruso-americane
s-au deteriorat, în special din
cauza divergenþelor privind
conflictul sirian ºi situaþia
drepturilor omului în Rusia.
Tensiunile dintre Moscova ºi
Washington au atins apogeul în
aceastã varã, dupã decizia Rusiei
de a-i acorda azil temporar
fostului consultant al serviciilor
de informaþii americane Edward
Snowden, cãutat de Statele Unite
pentru trãdare.

O panã de curent electric
a afectat o mare parte
din teritoriul Venezuelei

O bunã parte din teritoriul
Venezuelei a rãmas fãrã electrici-
tate, marþi, dupã o panã de curent
imensã cu origine necunoscutã,
care a provocat oprirea metroului
în capitalã, închiderea magazine-
lor ºi ambuteiaje interminabile.
Pana reþelei electrice a început la
Caracas ºi în mai multe alte oraºe
din statele Lara, Zulia, Anzoate-
gui, Miranda ºi Barinas, în nord-
vestul þãrii, conform presei locale.
Conform martorilor ºi jurnaliºtilor
AFP, mai multe linii de metrou din
Caracas au fost oprite, iar oprirea
mai multor semafoare a provocat o
puternicã confuzie în circulaþia
deja haoticã din capitalã. Pe
contul sãu de Twitter, preºedintele
Nicolas Maduro a numit aceastã
panã „ciudatã” ºi a anunþat cã a
solicitat forþelor armate sã
rãmânã în alertã în faþa acestei
situaþii de urgenþã.
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08:05 Marea cursã de Crãciun
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23:50 True Blood
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18:00 Focus 18
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07:00 Extratereºtri antici
08:00 Rãzboiul depozitelor
09:00 Pe urmele antichitãþilor
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial
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17:00 Restaurãri
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Filmele din data de Joi, 5 septembrie

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

STRUMPFII 2

MONªTRI CONTRA EXTRATEREªTRI

Ore de spectacol:
14:00
Gen film:Animatie,
Comedie, Familie, Fantastic
Cu:Neil Patrick Harris,
Christina Ricci, Katy Perry

Noi suntem
familia Miller

Ore de spectacol:
16:30; 19:00;
Gen film:Comedie
Cu:Jennifer Aniston, Jason
Sudeikis

2 pistoale
Ore de spectacol: 21:30
Gen film:Actiune, Crima,
Drama, Thriller
Cu:Mark Wahlberg, Denzel
Washington

Ore de spectacol: 14:00
Gen film:Acþiune,
Animaþie, SF
Cu:Will Arnett, Hugh Laurie,
Reese Witherspoon, Rainn Wilson,
Seth Rogen

Sunt o babã

comunistã
Ore de spectacol: 16:00; 18:00;
20:00
Gen film:Comedie, Drama
Cu:Luminita Gheorghiu, Marian

Râlea, Ana Ularu
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Anunþul tãu!
ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii
Cornetti Craiova, cu sediul în stra-
da Jieþului nr. 19 (fostul Comisariat),
primeºte înscrieri pentru anul ºco-
lar 2013 – 2014 pânã în data de 5
septembrie 2013 orele 15.00, la ur-
mãtoarele discipline: canto clasic,
muzicã uºoarã, muzicã popularã,
pian, vioarã, chitarã, orgã, acor-
deon, instrumente de suflat (saxo-
fon), balet, actorie, artã cinemato-
graficã, picturã, graficã. Relaþii la
telefon 0251 – 413371; 0754 087986,
între orele 9.00 – 15.00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro
SC SLATERIS titular al proiectului
“Construire pensiune S+P+2+M”
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj avizarea fãrã acord
de mediu pentru proiectul “Con-
struire pensiune S+P+2+M” propus
a fi amplasat în Craiova, strada Braz-
da lui Novac, nr 79 E. Proiectul de-
ciziei de încadrare  ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate
la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de luni pânã
vineri, între orele 9.00-14.00. Publi-
cul interesat poate înainta observa-
þii la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 5 zile de la data
5.09.2013 pânã la data de 11.09.2013.
SC METRO CASH&CARRY ROMÂ-
NIA SRL anunþã bublicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru
proiectul Construire staþie distribu-
þie carburanþi auto - 3 pompe multi-
funcþionale, semnalisticã, împrejmui-
re, utilitãþi ºi racord la drum public
propus a fi amplasat în comuna Câr-
cea, satul Cârcea, Calea Bucureºti,
nr. 2D. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul ARPM Craiova,
strada Petru Rares, nr. 1.

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

SC MAT SA, cu sediul în b-dul
Decebal, nr. 111, Craiova, scoate la
vânzare cu plata integralã, prin vân-
zare directã, urmãtoarele mijloace de
transport:

-autocamion R10215
-autoturism ARO
- autoutilitarã Dacia
-autoturism Mercedes Benz
-remorcã 20 t
-autoturism Opel Astra
-autoturism Opel Combi
-autoturism Fiat Punto
Cererile se depun la registratura

societãþii pânã la data de 6.09.2013,
orele 16.00, inclusiv.

Detalii suplimentare la telefon:
0769/251.182.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ MECANIC
AUTO ªI TINICHIGIU
AUTO PENTRU AN-
GLIA. SALARIU NE-
GOCIABIL. TELEFON:
00447805868773.
Angajãm tehnician/ingi-
ner cu cunoºtiinþe în
sisteme de alarmã, su-
praveghere video, re-
þele calculatoare. CV-ul
se depune la adresa
de e-mail: angajari_cra-
iova@yahoo.com.

MEDITAÞII
Meditez matematicã
pentru Bacalaureat,
Evaluare Naþionalã,
alte examene ºi con-
cursuri ºcolare. Tele-
fon: 0724/088.745;
0770/871.569, 0351/
416.101.
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
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 Stoi-
na, judeþul Gorj. Tele-
fon: 0730/600.132.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.

Vând apartament 3
camere 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). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Vând casã în Bãileºti ºi
curte 2000 mp zona I,
sau schimb cu garso-
nierã Craiova, + dife-
renþa. Telefon: 0742/
097.486.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
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
ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
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 satul
Predeºti, judeþul Dolj, la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan
3,5 euro, Brãdeºti. Te-
lefon:0749/230.636.
Vând parcele Cârcea,
la asfalt, alãturat cu
Hanul cu ponei, 450
mp ºi 650 mp. Telefon:
0767/263.391.
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7 SEPTEMBRIE-ZIUA COMUNEI
PROGRAMUL ACTIVITATILOR

ORA 11.30 DESCHIDEREA FESTIVITATILOR
                   PRIMIREA INVITATILOR – Caminul Cultural

ORA 12.00 INAUGURAREA MUZEULUI SATULUI DIN
LOCALITATE

                    VIZITAREA MUZEULUI
ORA13.00 INAUGURAREA NOULUI SEDIU AL GRADINITEI

NR. 1  URZICUTA-CENTRU
                     ALOCUTIUNI
ORA 13.30 ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE

ONOARE
                     ACORDAREA DE DIPLOME DE EXCELENTA

-Caminul Cultural

ORA 14.00 PROGRAM ARTISTIC SUSTINUT DE ELEVII
SCOLII ”BARBU IONESCU” URZICUTA

ORA14.30 PROGRAM SUSTINUT DE ANSAMBLUL
CRAITELE MAGLAVIT

ORA15.00 CUVANT DE DESCHIDERE-PRIMARUL
COMUNEI

                    PROGRAM SUSTINUT DE TARAFUL  GELU
PURCELAN SI  SOLISTII

                       -LAVINIA BISOCHE
        -VICTORITA CICA
        -GHEORGHE ROSOGA
        -NETA SOARE
        -CRISTI BANATEANU
        -NICULINA STOICAN
        -MARIUTELE

ORA 21.30 FOC DE ARTIFICII
Telefon Primãria Urzicuþa: 0251/317.619.

Vând intravilan vis-a-
vis de târgul Leu, 1174
mp, 2 deschideri 17 m
ºi reþele apã, electrici-
tate, cadastru, carte
funciarã. Telefon:
0724/572.434; 0351/
179.436.
Vând teren 550 mp în
comuna Podari. Tele-
fon: 0744/251.816 ºi
0762/872.359.
Vând teren 400 mp in-
travilan situat în Segar-
cea str. Unirii, nr. 29F
(în spatele Liceului),
cadastru. Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând 800 mp, comu-
na Predeºti ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã. Telefon: 0762/
109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.

Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grã-
dinari, nr. 34. Preþ ne-
gociabil, 600 mp. Te-
lefon: 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 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.

Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
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.

VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Opel Astra 2008,
1,6, 68000 km, 105
cp,benzinã, Euro 4,
taxã mediu nerecupe-
ratã,preþ 5000 euro
negociabil. Telefon:
0727/500.950.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.

Vând Audi A6, fabrica-
þie 2006, full-options,
bleu-marin, piele, xe-
non, motor de 2000
cm3. Telefon. 0762/
109.595.
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, în-
scrisã Bulgaria, preþ
1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 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 set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300. Preþ 200 lei. Re-
laþi la telefon: 0748/
057.590.
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Cu sufletele cernite de durere, familia anunþã decesul celui
ce a fost tatã, bunic, socru, soþ, frate ºi cumnat de neînlocuit,
ªELEA IONICÃ, în etate de 60 ani.

Slujba înmormântãrii va avea loc la Biserica Sfântul Nicolae
(Amaradia) în data de 6.09.2013, iar înhumarea la Cimitirul
Nord Craiova.

Veseleºte-L, mamã, pe Dumnezeu
Cã am murit!
Ajuns-am sã umblu mereu
În braþe cu sicriul meu
ªi nu ºtiu unde sã-l mai pun,
Sã am un somn mai lin, mai bun.
Nici nu ºtiu, iatã, în chinul meu
De-am mai trãit!
Veseleºte-L, mamã, pe Dumnezeu

cã am murit!

MUNICIPIUL CALAFAT PRIN CONSILIUL
LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,

cu sediul in str. T. Vladimirescu, nr. 24, Calafat,
jud. Dolj, Tel./ fax : 0251-231424

ANUNÞÃ

amânarea licitaþiilor publice deschise din data
de 13.09.2013 si din data de 14.09.2013 având ca
obiect concesionarea terenului în suprafaþã de 70.000
mp in vederea construirii unui complex pentru pro-
ducerea biocombustibililor solizi, concesionarea
terenului in suprafaþã de 30.000 mp în vederea con-
struirii unei centrale de producere a curentului elec-
tric ºi a  agentului termic prin cogenerare si închirie-
rea halei pentru vânzarea cãrnii nr. 3 în suprafaþã
totalã de 23,25 mp situat in Piaþa Centralã a munici-
piului Calafat.

Licitaþiile vor avea loc  la data de 18.09.2013, înce-
pand cu ora 1100, iar înscrierea se va face pânã la data
de 18.09.2013, ora 1000.

Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi hor-
monii ºi antibioticele
din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând dozator de
bere, tub CO2, aparat
fax, aspirator, balanþã
Berkel, cuier panou,
maºinã de cusut Sin-
ger. Telefon: 0746/
660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2, do-
zator bere. Tele-
fon:0770/897.476.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Te-
lefon:  0766/355.375.
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 balo-
tat, sticle plastic, cutii
de bere, putinã 50
vedre nouã salcâm, 2
uºi cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu janþã noi, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor (flex)
D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.

Vând 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 mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã,
canapea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtã-
rie din fontã 20 lei, jalu-
zele diferite mãrimi, lus-
tre 2 ºi 3 braþe - 25 lei.
Telefon. 0761/355.869.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.

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 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. Te-
lefon: 0728/381.894.
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 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 mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.

VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
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 cura-
te, preþ negociabil. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþi-
onatã manual. Tele-
fon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
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.

Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100
scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor
20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
CUMPÃRÃRI

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

DIVERSE
Cumpãr maºinã de tri-
cotat fineþea 6-7 ºi ace
fineþea 8. Telefon:
0745/589.825.
Cumpãr 100 litri must
Feteascã alb. Telefon:
0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Proprietar inchiriez pe
termen lung aparta-
ment 3 camere mobi-
lat parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354
Închiriez apartament 3
camere Grãdina Bota-
nicã, mobilat, 350 euro
negociabil. Telefon:
0727/500.950.
Închiriez 4 camere,
studente, 1 Mai. Tele-
fon: 0741/117.193.
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Comuna Cârcea solicitã
aviz de gospodãrire a apelor
privind investiþia “Extindere
sistem centralizat de alimen-
tare cu apã în comuna Cârcea,
judeþul Dolj”.

Persoanele interesate se pot
adresa la sediul Primãriei Cârcea.

Contact: 0251/458.121.

Anunþ public privind depunerea soli-
citãrii de emitere a acordului de mediu

Comuna Cârcea anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere  a acordului de mediu pentru  pro-
iectul “Extindere sistem centralizat de
alimentare cu apã în comuna Cârcea, ju-
deþul Dolj” propus a fi amplasat în co-
muna Cârcea.

Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1, ºi la sediul Pri-
mãriei Cârcea , în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00.

Observaþiile publicului se primesc zil-
nic, la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1.

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRL

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucru al Comu al Comu al Comu al Comu al Complepleplepleplexuluixuluixuluixuluixului

Comercial OlteniaComercial OlteniaComercial OlteniaComercial OlteniaComercial Oltenia
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Primesc fatã în gazdã,
central. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriez teren pentru
parcare maºini sau
centru vânzãri sau
G.P.L. Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Magazin, birou, depo-
zit, str. Dezrobirii, nr.
59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona George
Enescu, strada Fãgã-
raº. Telefon: 0766/
463.563.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la de-
misol pretabil bar, dis-
cotecã, casino, bi-
rouri. Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 came-
re, blocurile K, strada
Pãltiniº, parter, acces
bilateral, pretabil fir-
mã. Telefon: 0744/
541.452.

Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat ºi uti-
lat. Recent renovat,
Rovine, pizzeria Ibiz-
za. Telefon: 0769/
846.192.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.
MATRIMONIALE
Domn strãin, 58 ani,
prezentabil, necãsãto-
rit caut prietenã max.
45 ani, pentru o rela-
þie, rog mesaje la nu-
mãrul de telefon:
0768/804.599. Nu rãs-
pund la numãr privat.
Caut o doamnã vãdu-
vã  cu permis auto cu
maºinã sau fãrã, plãcu-
tã fizic, maxim 55 ani.
Telefon: 0253/285.145;
0762/278.639; 0351/
430.880.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.

Asociaþia Naþionalã a
Veteranilor de Rãzboi
anunþã membrii sãi sã
se prezinte la asocia-
þie pentru a ridica bi-
letele de cãlãtorie
gratuite conform Le-
gii 44/1994. Sunt
mulþi membri care au
plãtit cotizaþia pe anul
2013 ºi nu au ridicat
biletele.
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.

DECESE
Cu durere în suflet
Roxana, Sorin ºi Da-
vid Tãnasie anunþã
trecerea în nefiinþã a
celui ce le-a fost
tatã, socru ºi bunic,
Ionicã ªelea, în eta-
te de 60 de ani. Cor-
pul neînsuflei este
depus în biserica Sf.
Nicolae, str. Amara-
dia. Înmormântarea
va avea loc vineri, 6
septembrie la Cimi-
tirul Nord. Dumne-
zeu sã-i dea odihnã
veºnicã!
CONDOLEANÞE
Familia Margareta Ni-
nulescu regretã de-
cesul celui ce a fost
IONICÃ ªELEA, un
caracter aparte, un
suflet cald ºi bun.
Condoleanþe familiei
greu încercate!

Familia Uncheºelu
Marian ºi Rodica de-
plânge decesul,
dupã o lungã ºi grea
suferinþã al celui ce
a fost ªELEA IONICÃ,
un suflet nobil ºi
bun. Condoleanþe fa-
miliei îndoliate.
În aceste momente
încãrcate de durere ºi
emoþii profunde, co-
lectivul A.B.A Jiu ºi
S.G.A Dolj transmite
cele mai sincere con-
doleanþe familiei Tã-
nasie pentru greaua
pierdere suferitã prin
decesul celui ce a fost
tatã ºi socru, Ionicã
ªelea. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!

Familia Pribeagu
regretã dispariþia
celui ce a fost prie-
ten ºi coleg IONICÃ
ªELEA ºi transmite
condoleanþe fami-
liei îndoliate.
La trecerea în eter-
nitate a minunatei
DORINA POP, asis-
tentã medicalã,
transmit regretele
lor ºi condoleanþe
familiei îndoliate,
vecinii de scarã din
blocul A13, Calea
Bucureºti , familiile
Nicola, Gigea, Pre-
duþ, Predescu, Beþiu,
Creþan ºi Vãduva.
Dumnezeu s-o odih-
neascã în pace!

Absolvenþii promo-
þiei 1973 –Liceul de
Chimie – regretã dis-
pariþia bunului co-
leg ºi prieten IONICÃ
ªELEA. Dumnezeu
sã-l odihneascã!
Condoleanþe fami-
liei îndoliate!
Familia Emil Cioba-
nu transmite since-
re condoleanþe fa-
miliei ªelea la marea
durere pricinuitã de
decesul celui ce a
fost ªELEA IONICÃ,
un om de înaltã þi-
nutã moralã, un su-
flet blând ºi bun.
Regrete eterne! Pi-
oasã amintire!
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Memoriile Simonei Vrãbiescu-
Kleckner acoperã aproape 40 de
ani de istorie a familiei sale, ma-
terne ºi paterne, din al treilea de-
ceniu al secolului XX ºi pânã la
plecarea din þarã, în 1965, ca ºi
de istorie a României. Este istoria
unei boierimi pline de vitalitate ºi

Biblioteca Judeþeanã « Alexandru
ºi Aristia Aman »alãturi de Curtea
Veche Publishing invitã cititorii din
Craiova la evenimentul de lansare
a volumului „Pe urmele mele în
douã lumi: România – SUA. Roma-
nul unei vieþi – cronica unei epoci”
de Simona M. Vrãbiescu Kleckner.

Cartea va fi lansatã astãzi în pre-
zenþa autoarei, începând cu ora
17.00,  în sala Nicolae Romanescu.
La eveniment vor lua cuvântul, alã-
turi de autoare, Adrian Cioroianu,
Paul Rezeanu ºi Lucian Dindiricã,
Directorul Bibliotecii Judeþene
“Alexandru si Aristia Aman”.

energie, o aristocraþie ruralã
harnicã ºi responsabilã, in-
struitã ºi educatã, ai cãror
membri ºi descendenþi au
deschis ochii într-o Româ-
nie mare în curs de moder-
nizare ºi prosperã, pentru a-
ºi trãi, unii tinereþea, alþii se-
nectutea, când nu în închi-
sori sau în exil, în propriile
lor case, confiscate fãrã pre-
aviz, în calitate de chiriaºi al
statului, ºi înconjrtaþi de
ochii ºi urechile vigilenþilor
lor persecutori. Memorabile
portrete de familie, care fac
totodatã parte din  panteonul
intelectual ºi politic al Româ-
niei în cea mai strãlucitã epo-
cã a ei: familiile Missirliu, Mi-
cescu, Ioanid, Giurãscu,
Herescu, tulburãtoare pilde
de voinþã ºi curaj alcãtuiesc
substanþa densã a acestei

cãrþi. Protagoniºtii ei construise-
rã de-a lungul câtorva generaþii
splendide case ºi conace, înteme-
iaserã ºcoli ºi biblioteci, scrisese-
rã cãrþi ºi clãdiserã politic Româ-
nia modernã, pentru ca, dupã in-
staurarea regimului comunist, cu
pustiitoarea sa prigoanã împotri-

va spiritului, rectitudinii ºi verti-
calitãþii morale, sã dea încã o datã
o lecþie de supravieþuire, a lor ºi a
valorilor clasei ºi lumii lor. Când
nu se recalificã,  angajându-se ca
normatori, funcþionari, croitore-
se, etc. îºi refac, prin solidarita-
te, competenþã, ºi încredere, re-
fãc altundeva, în lumea largã, o
situaþie materialã demnã ºi lucrea-
zã, cu toate mijloacele aflate la dis-
poziþie, în beneficiul þãrii lãsate în
urmã. Autoarea însãºi, ca expo-
nent al acestei lumi, o face.

Descendentã
a unei ilustre familii
româneºti

Simona M. Vrãbiescu Kleckner
este descendenta unei ilustre fa-
milii româneºti, fiicã ºi respectiv
nepoatã a lui Gheorghe Vrãbiescu
ºi Nicolae Vrãbiescu, remarcabili
juriºti din perioada interbelicã, ºi
nepoatã prin alianþã a marelui pro-
fesor latinist Nicolae Herescu. A
absolvit Facultatea de Drept la Uni-
versitatea Bucureºti în 1949, fãrã
sã poatã vreodatã profesa în do-
meniu, înainte de a pãrãsi, în
1965, România comunistã.  În
Statele Unite, unde a emigrat, a

obþinut douã masterate,  unul în
informaticã, la Universitatea Co-
lumbia, în 1969, iar celãlalt în
drept internaþional public, la Uni-
versitatea New York, în 1973. 
În SUA a lucrat ca asociat cura-
tor la Biblioteca de Drept a Uni-
versitãþii New York, între 1969
ºi 1974, ca ºefã a Bubliotecii Ju-
ridice a ONU, între 1975 ºi 1986,
ca ºefa a Secþiei de Referinþã ºi
Bibliografie a Bibliotecii Dag
Hammarskjöld a ONU, între
1986 ºi 1987 ºi în fine, ca direc-
toare a Bibliotecii Curþii de Co-
merþ Internaþonal a SUA în pe-
rioada 1987-1996. Între 1991-
1996 a fost copreºedinta organi-
zaþiei ACORD, comitet politic pen-
tru promovarea democraþiei în
România, desfãºurând o intensã

activitate de lobby pentru þara de
origine la Congresul SUA ºi la alte
autoritãþi americane.  Din 1997 a
fost aleasã  preºedinta  comitetu-
lui. La  invitaþia  preºedintelui Emil
Constantinescu, dna Vrãbiescu
Kleckner a activat pro bono în
cadrul Preºedinþiei României, în
calitate de consilier  personal al
preºedintelui Emil Constantines-
cu vreme de  18 luni (iunie 1999-
decembrie 2000), interval de timp
în care a locuit în Bucureºti. Ac-
tivitatea ei în cadrul ACORD ºi la
Preºedinþia României este relata-
tã în cele douã volume publicate:
O mãrturie provocatã – 1995-
2000, Bucureºti, 2004 ºi Din exil
– Lobby în SUA pentru România,
New York, 1990-1998.

ALINA DRÃGHICI

Radio Horion este primul
post particular de radio
apãrut în Craiova în baza
Legii Audiovizualului ºi a
licenþei de emisie cu numã-
rul R 111 din 01 martie
1995.

Vocile redactorilor postu-
lui de radio Horion s-au
fãcut auzite pentru prima
data în eterul craiovean pe 5
septembrie 1995 pe frecven-
þa 103,6 MHz. De atunci
radio Horion emite non stop.
Radio Horion a fost conce-
put ca un post axat pe
informaþii, muzicã, animaþie
ºi emisiuni tematice care sã
fie accesibile ºi pe gustul
unui numãr cât mai mare de
ascultãtori de toate vârstele
ºi profesiile.

Încã de la debut radio
Horion a colaborat cu
prestigiosul post de radio
BBC secþia românã, colabo-
rare care s-a materializat în
pregãtirea unor redactori la
ªcoala de Jurnalisticã BBC ºi
retransmiterea programelor.

Printre reuºitele postului
amintim :

 Organizarea Galelor Horion
integrate ciclului de manifes-
tãri cultural-artistice “Zilele
Craiovei” în anii: 1997 - 2001;

Asigurarea unor transmisii
directe de la cele mai impor-
tante evenimente politice,
sociale ºi culturale ce au loc
în þarã sau în strãinãtate.
Radio HORION a avut în 1997
un corespondent ce a asigurat
relatarea evenimentelor din
spaþiul Schengen, un cores-
pondent special la summit-ul
NATO din iulie 1997 de la
Madrid precum ºi un alt
corespondent pentru aceeaºi
perioadã la Washington.

Transmisii live – via satelit
– a celor mai importante
concerte din Europa,  organi-
zarea periodicã de spectacole
ºi discoteci, implicarea în
calitate de partener media în
acþiuni cu scop caritabil
(campanii antidrog, antiºpagã
ºi antisida), organizarea de

concerte live cu cele mai bune
formaþii româneºti.

Postul de radio Horion este
singurul post privat de radio
din Oltenia care are în progra-
mul sau mai multe zile dedica-
te culturii, pline de folclor ºi
zile în care sunt mediatizate
evenimentele culturale locale
ºi naþionale. Aceastã iniþiativã
a adus postului nostru de radio
aprecieri din partea ascultãto-
rilor ºi distincþii oferite de
instituþiile de cultura. De
asemenea, postul de radio
Horion s-a implicat în calitate
de partener media ºi organiza-
tor în realizarea festivalurilor
“Maria Tãnase” ºi “Ioana
Radu”.

Pentru merite deosebite
radio Horion a primit în 1997
o nominalizare pentru un
premiu PRODFEST. În anul
2000 radio Horion a obþinut la
Paris premiul “Arch of
Europe” pentru calitatea
programelor difuzate.

Conform sondajelor de
opinie realizate de-a lungul

timpului de cãtre instituþii
specializate, radio Horion s-a
aflat mereu în topul preferin-
þelor ascultatorilor craioveni.

Astãzi, Radio Horion împlineºte
18 ani de existenþã

Cu aceastã ocazie, vã
mulþumim cã aþi rãmas
aproape ºi vã invitãm sã
petreceþi alãturi de noi o zi
plinã de animaþie, muzicã
bunã ºi multe concursuri cu
premii oferite de ORANGE
România, Oriflame ºi alþi
parteneri.

Pentru a sãrbãtori cum se
cuvine majoratul, în cabina de
emisie vor fi prezenþi tot

timpul DJ, realizatori de
emisiuni ºi redactori din
echipa actualã ºi a celor care
au fost alãturi de ascultãtorii
Radio Horion de-a lungul
timpului.

De asemenea, începând cu
ora 18:00, iubitorii de folclor
sunt aºteptaþi la spectacolul
aniversar ce va avea loc la
Teatrul Liric “Elena Teodo-
rini”. Spectacolul va fi
susþinut de artiºti consacraþi
ai Olteniei, acompaniaþi de
Ansamblul Folcloric “Maria
Tãnase”, dirijor maestrul
Nicu Cretu.

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

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Ec hipa feminină de
handbal a  SCM Craiova
va porni la drum în noul
sezon al Ligii Naţionale as-
tăzi, urmând a primi în Po-
livalentă replica trupei pre-
gătite de selec ţionerul
Gheorghe Tadici, HC Za-
lău. Întâlnire prefaţată, ieri,
în cadrul unei conferinţe
de presă, de antrenorul
Carmen Amariei (f oto
stânga) şi de goalkeeper-
ul Ionica Munteanu (foto
dreapta).

„Va fi un meci greu, contra unei echipe
foarte bune, cu un tehnician pe măsură. Noi
suntem însă dornice să debutăm cu dreptul,
şi cred în asta. Mai ales că vom evolua şi în
faţa propriilor suporteri, în Polivalentă. În
perioada de pregătire fetele au muncit foarte
bine, colectivul e în proporţie de 90 la sută
omogenizat. Sincer, nu mă aşteptam să se
întâmple aşa de repede. A fost posibil pentru
că fetele îşi doresc mult să confirme”, a spus
Amariei, aflată în premieră în postura de teh-
nician, după ce sezonul trecut a îmbrăcat
tricoul de jucătoare al SCM-ului.

La rându-i, Ionica Munteanu a afirmat:
„Ne aşteaptă un joc dificil, însă suntem pre-

Meciul dintre România şi
Ungaria va avea loc mâine
seară, de la ora 21:00 (în di-
rect la Antena 1), iar fanii au

luat cu asalt casele de bilete, mai mult
ca sigur acest meci urmând să se dis-
pute cu casa închisă.

Deşi vedeta Balasz Dzsudzs ak
declara marţi că nu se teme de atmo-
sfera de pe Arena Naţională, nu de
acceaşi părere s-a arătat, ulterior, şi
Sandor Egervari. Selecţionerul ma-
ghiar crede că fanii “tricolorilor” vor
crea o atmosferă ostilă atât înainte
de partidă cât şi în timpul ei, aportul
acestora putând fi decisiv în econo-
mia jocului.

“Ne aflăm în faţa a două partide
deosebit de importante. Noi nu tre-
buie să uităm că orice s-ar întâmpla la
Bucureşti, peste patru zile ne aşteap-
tă confruntarea cu Estonia. Asteptăm
cu nerăbdare meciurile, fiindcă sun-
tem curioşi de capacităţile jucători-
lor. Suntem într-un progres vizibil.
Atmosfera de pe stadionul din Bu-
cureş ti va fi una deosebită. Doar
portarul Kiraly a mai jucat împotriva
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SCM îşi încrucişează săbiile cu Zalăul lui Tadici

Start de focStart de focStart de focStart de focStart de focStart de focStart de focStart de focStart de foc
Carmen Amariei: „Suntem dornice să debutăm

cu dreptul, şi am speranţe că vom reuşi. Mai ales
că jucăm în Polivalentă”.

LOT SCM CRAIOVA,
SEZONUL 2013-2014
Portari
1. Mirela Mădălina Nichita (27 ani)
12. Ionica Munteanu (34 ani)
16. Adriana Florina Croitoru (25 ani)
Extreme
2. Andreea Maria Ianăşi (20 ani)
4. Nicoleta Elena Dincă (25 ani)
6. Carmen Gabriela Ilie (21 ani)
22. Cristina Elena Florică (21 ani)
26. Cătălina Cioaric (31 ani)
Pivoţi
7. Maria Mădălina Chelan (18 ani)
13. Alexandra Claudia Haşegan (26 ani)
27. Ionela Valentina Goran (36 ani)
Interi
5. Anca Amariei (28 ani)
8. Andreea Elena Pătuleanu (21 ani)
17. Alexandra Oana Gogoriţă (22 ani)
Centrii
9. Roxana Han (33 ani)
11. Ana Maria Apipie (21 ani)

gătite. Cred în forţa aces-
tui grup, şi nu are cum să
nu fie bine. Vrem să-i fa-
cem un cadou lui Carmen
Ameriei (n.r. a împlinit 35
de ani în 3 septembrie)”.

Despre înregimentarea
rivalei sale pe post, Mirela
Nichita, portar adus de la
Dunărea Brăila, Munteanu
s-a arătat de părere că „în-
totdeauna concurenţa este
benefică. Ne vom c om-
pleta una pe cealaltă”.

„Mi-aş mai dori una,
două jucătoare de valoare”

 Întrebată despre posibilitatea ca echipă
sa să prindă Cupele Europene, Amariei a pre-
ferat să nu dea un pronostic. „E prematur în
momentul de faţă să vorbim despre asta. Vom
vedea pe parcurs. Eu sunt mulţumită de co-
lectiv. Totuşi, dacă va fi posibil în iarnă, n-
aş spune nu dacă ar mai fi transferate una
sau două jucătoare de valoare”.

Vede un campionat foarte echilibrat
Cât priveşte titlul, Amariei crede întrece-

rea va fi una mai echilibrată ca niciodată.
„Titlul? Ce-aţi vrea să spun acum? SCM,
nu?”, a glumit tânărul tehnician. După care,
a completat: „Campionatul s-a echilibrat foar-
te tare (n.r. făcând referire la destrămarea
Oltchimului). Oricine poate să bată pe orici-
ne. Şansele sunt sensibil egale la fiecare meci.
Echipele cu o mai bună condiţie fizică vor fi
favorizate. Cele mai multe meciuri se decid
în ultimul sfert de oră”, a încheiat Amariei.

Partida SCM Craiova – HC Zalău este
programată astăzi, de la ora 18:30, în di-
rect la Digi Sport 3.

Iată şi celelalte m eciuri ale rundei
inaugurale:

ASC Corona Braşov – CSM Devatrans,
“U” Jolidon Cluj – HCM Roman (aseară după
închiderea ediţiei), “U” Neptun Constanţa –
HCM Baia Mare, Dunărea Brăila – CSM Bu-
cureşti, HCM Râmnicu-Vâlcea – CSM Plo-
ieşti (astăzi).

În etapa a doua, programată la sfârşitul
săptămânii viitoare, SCM Craiova se va de-
plasa în fief-ul Coronei Braşov.

Sistemul în sezonul 2013-2014 este ine-
dit, în condiţiile în care competiţia va fi divi-
zată în două: un sezon regulat, urmat apoi
de un play-off / play-out.

Nu toţi ungurii sunt ca Dzsudzsak
Selecţionerul Sandor Egervari:

„Cei care nu au mai jucat la
Bucureşti nici nu ştiu ce îi aşteaptă”

Clasament grupa preliminară D
(după 6 jocuri): 1. Olanda 18p, 2 .
Ungaria 11p, 3. ROMÂNIA 10p, 4.
Turcia 7p, 5. Estonia 6p, 6. Andorra
0p.

A mai rămas de jucat:
ROMÂNIA – Ungaria, Turcia –

Andorra, Estonia – Olanda (6 sep-
tembrie);

ROMÂNIA – Turcia, Ungaria –
Estonia, Andorra – Olanda (10 sep-
tembrie);

Andorra – ROMÂNIA, Olanda –
Ungaria, Estonia – Turcia (11 octom-
brie);

ROMÂNIA – Estonia, Ungaria –
Andorra, Turcia – Olanda (15 octom-
brie).

La CM se califică direct ocupanta
primului loc, urmând ca poziţia se-
cundă să acceadă, cel mai probabil,
într-un play-off (s e califică opt din
cele nouă echipe clasate pe locul se-
cund în grupe).

României, la Bucuresti, într-un meci
oficial. Obişnuim să spunem că este
un meci de şase puncte, dar acesta
este mai mult decât atât, cunoscând
istoria celor două ţări.

Jucătorii trebuie să poarte această
povară. Trebuie să jucăm la victorie la
Bucureşti. Cei care nu au mai jucat la
Bucureşti nici nu ştiu ce îi aşteaptă.
Fanii români sunt capabili să creeze o
atmosferă infernală nu doar în stadion,
ci şi la hotel, în preziua meciului, doar
cu scopul de a deranja liniştea echi-
pei. Trebuie să ne aşteptăm la aşa ceva.
Indiferent de circumstanţe, noi trebu-
ie să ne concentrăm doar asupra jocu-
lui”, a spus Sandor Egervari pentru
Nemzeti Sport.

Acesta a mai precizat că pentru
majoritatea jucătorilor săi e ult ima
şansă de a ajunge la un turneu final,
însă chiar dacă vor obţine locul se-
cund în grupă, vor mai avea de trecut
şi de partida din baraj.

“După trei ani de mandat, este vi-
sul multora să ajungem la un turneu
final. Pentru cei experimentaţi, aceasta
este ultima şansă de a prinde o com-

petiţie majoră şi de a bifa un eveni-
ment important într-o carieră profe-
sională. Obţ inerea locului secund

este o misiune dificilă, iar soarta ba-
rajului, depinde de tragerea la sorţi”,
a mai spus selecţionerul Ungariei.


