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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

- Popescu, în fiecare zi , îi trimitea
iubi tei sale o scrisoare de dragoste.
Până la urmă, ea s-a mătita t cu poş-
taşul. actualitate / 4

Gheorghe Marinescu
de la CJPC Dolj,
„floarea” din curtea
UNPR-ului

Rotofei şi buc ălat, Gheorghe
Marinescu, director la Comisaria-
tul Judeţean pentru Protecţia Con-
sumatorilor Dolj, cunoscut şi sub
numele de alint „Jean de la Craio-
va”, este un funcţionar public fă-
cut la apelul de seară. În 2009, după
alegerile prezidenţiale, la împărţi-
tul „caşcavalului”, mai exact a de-
concentratelor, în sala de şedinţe a
PDL Dolj n-a putut fi strunit din
bolboroseală până nu s-a ales cu
reîncredinţarea funcţiei de direc-
tor, pe care o mai deţinuse, fiind
invitat imediat să ia viteză.

Mii de oameni au venit, ieri, de Sfânta Maria Mică, la mânăstirea
Maglavit care şi-a sărbătorit hramul. Mulţi dintre ei au ajuns de foarte
departe la biserica făcătoare de minuni pentru a se ruga pentru sănăta-
te şi binele familiei, dar cei mai mulţi au fost locuitorii din Maglavit
care, ca în fiecare an, şi-au sărbătorit, tot în aceeaşi zi, şi ziua comu-
nei. În mijlocul soborului de preoţi s-a aflat, şi de această dată, ÎPS
Irineu, Mitropolitul Olteniei, care le-a vorbit şi i-a binecuvântat pe eno-
riaşi. După „cele sfinte”, oamenii au trecut imediat şi la ”cele lumeşti”,
în pădurea de salcâmi de dincolo de gardul mânăstirii fiind un adevărat
bâlci în aer liber, unde s-au găsit la discreţie mititeii şi berea la halbă.
Fiind şi o zi de duminică, sărbătoarea a picat cum nu se poate mai
bine, astfel că unii dintre pelerini au sărit peste slujbă şi au început
direct cu aperitivul de pe grătare.
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$1 EURO ...........................4,4725 ............. 44725
1 lirã sterlinã..........................5,3165.......................53165

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni, 9 septembrie - max: 27°C - min: 13°C

METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,4106........34106
1 g AUR (preþ în lei).......149,8677.....1498677

Cursul pieþei valutare din 9 septembrie 2013-anunþat de BNR
VALUTA
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Preºedintele Traian Bãsescu a transmis,
ieri, ministrului Justiþiei, cererile de urmãrie
penalã pentru Adriean Videanu, fost minis-
tru al Economiei, ºi Ovidiu Silaghi, fost mi-
nistru al Transporturilor. Anunþurile în acest
sens au fost fãcute ieri, prin comunicate de
presã ale Administraþiei Prezidenþiale. „Pre-
ºedintele României, domnul Traian Bãsescu,
a transmis duminicã, 8 septembrie, minis-

trului Justiþiei, domnul Robert-Marius Ca-
zanciuc, cererea de urmãrire penalã pentru
domnul Adriean Videanu, fost ministru al
Economiei, Comerþului ºi Mediului de Afa-
ceri, pentru a se proceda conform legii,
având în vedere solicitarea Procurorului Ge-
neral al Parchetului de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie din data de 2 septem-
brie 2013 privind formularea cererii de ur-

mãrire penalã faþã de
domnul Adriean Videa-
nu, fost  ministru al
Economiei, Comerþului
ºi Mediului de Afaceri
în perioada decembrie
2008 -  septembrie
2010, în raport cu dis-
poziþiile Art. 109 alin.
(2) Teza Întâi din Con-
stituþia României, repu-
blicatã, Art.12 ºi Art.18
din Legea nr.115/1999
privind responsabilita-
tea ministerialã, repu-
blicatã, având în vede-
re ºi  Decizia Curþii

Constituþionale nr.270/2008”, menþioneazã
sursa citatã. De asemenea, preºedintele Ro-
mâniei a transmis, tot ieri ºi tot ministrului
Justiþiei, „cererea de urmãrire penalã pentru
domnul Ovidiu-Ioan Silaghi, fost ministru al
Transporturilor, pentru a se proceda con-
form legii, având în vedere solicitarea Pro-
curorului General al Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie din data de
6 septembrie 2013 privind formularea cere-
rii de urmãrire penalã faþã de domnul Ovi-
diu-Ioan Silaghi, fost ministru al Transpor-
turilor în perioada mai - decembrie 2012, în
raport cu dispoziþiile Art. 109 alin. (2) Teza
Întâi din Constituþia României, republicatã,
Art.12 ºi Art.18 din Legea nr.115/1999 pri-
vind responsabilitatea ministerialã, republi-
catã, având în vedere ºi Decizia Curþii Con-
stituþionale nr.270/2008”, potrivit altui co-
municat al Administraþiei Prezidenþiale. Tot-
odatã, legat de cererile de urmãrire penalã
pentru Adriean Videanu ºi Ovidiu Silaghi,
transmise ministrului Justiþiei, preºedintele
Traian Bãsescu a înºtiinþat ºi Parchetul de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
se precizeazã în comunicate.
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Consilierii PDL demisioneazã
din Consiliul General al
Municipiului Bucureºti

Preºedintele interimar al
PDL Bucureºti, Adriean Videa-
nu, a anunþat, ieri, într-o
conferinþã de presã, cã reprezen-
tanþii acestui partid demisionea-
zã din Consiliul General al
Municipiului Bucureºti. „În
momentul de faþã, PDL nu mai
este dispus sub nici o formã sã
gireze incompetenþa lui Sorin
Oprescu. De mâine, PDL
pãrãseºte Consiliul General, toþi
consilierii generali ai PDL îºi
vor da demisia din CGMB. (...)
E forma noastrã de protest la
incapacitatea lui Sorin Oprescu,
dupã 6 ani de mandat nu a
reuºit sã propunã un singur
proiect”, a susþinut Videanu. El
a precizat cã este vorba de zece
consilieri generali care vor
pãrãsi CGMB.

Preºedintele ÎCCJ, audiat
astãzi de cãtre CSM

Actualul preºedinte al Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie,
Livia Stanciu, care candideazã
pentru un nou mandat la ºefia
ÎCCJ, va fi audiatã astãzi de
Secþia de judecãtori a Consiliu-
lui Superior al Magistraturii.
Potrivit calendarului stabilit de
CSM, mâine vor fi intervievaþi
judecãtorii Nela Petriºor,
Rodica Aida Popa ºi Iulia
Cristina Tarcea, care ºi-au
depus candidaturile pentru cele
douã funcþii de vicepreºedinte
la ÎCCJ. Tot la aceastã datã va
fi audiatã ºi Lavinia Curelea,
candidat la ºefia Secþiei I
Civile a ÎCCJ.

Chiar dacã lucrãrile sunt
într-un stadiu destul de
avansat (circa 85%), tronso-
nul de autostradã nu va fi
inaugurat mai devreme de
luna decembrie. Lucrãrile la
acest lot au început în toam-
na anului 2011 ºi aveau ca
termen de finalizare luna
aprilie 2013, la fel ca celelalte
ºantiere de pe coridorul IV,
adicã Nãdlac-Arad, Timiºoa-
ra-Lugoj, Orãºtie-Sibiu, scrie
„Capital”. La începutul
anului, constructorul - Aso-
cierea Tirrena Scavi SpA –
Societa Italiana per Condotte

Lucrãrile la primul lot al tronsonului
de autostradã Lugoj-Deva

intrã în prelungiri
Eurodeputatul Laszlo Tokes

(foto) susþine cã eventuala retra-
gere a Ordinului „Steaua României”
ar fi „un act discriminativ, antima-
ghiar” ºi ar echivala cu „desconsi-
derarea repetatã a trecutului revo-
luþionar al Timiºoarei”. Într-un
comunicat transmis presei, Tokes
aratã cã, în ultima perioadã, împo-
triva sa se desfãºoarã „o campa-
nie de denigrare ºi urã”. Astfel,
acesta aminteºte cuvintele premie-
rului Victor Ponta, potrivit cãrora
el ar fi „reprezentantul intereselor
antiromâneºti, finanþat de cei care
doresc ca România sã fie instabi-
lã, atacatã din toate pãrþile”, afir-
maþia preºedintelui Traian Bãses-
cu, care a pus „sub semnul între-
bãrii” dreptul sãu la cetãþenia ro-
mânã, precum ºi de presa din Ro-
mânia, care „abundã de acuzaþii din
ce în ce mai variate” la adresa sa.
În opinia europarlamentarului, „ex-
plicaþia evidentã” o contituie pro-
punerea lui de la Tabãra de Varã de
la Bãile Tuºnad, când a lansat ide-
ea „ca Ungaria sã-ºi asume rolul
de stat-garant în pri-
vinþa comunitãþii naþi-
onale maghiare din Ro-
mânia - sau Transilva-
nia - cu scopul de a asi-
gura drepturile aceste-
ia”. „Amintirea acestui
model european con-
sacrat, ce garanteazã
autonomia comunitãþii
de austrieci care trã-
ieºte în provincia italia-
nã numitã Tirolul de
Sud, i-a iritat în mod
neaºteptat ºi într-o

Tokes: Eventuala retragere a Ordinului
„Steaua României” ar fi un act

discriminativ, antimaghiar

Liderul PDL, Vasile Blaga, a declarat, sâmbãtã, la Mamaia, la fina-
lul ºedinþei Biroului Permanent Naþional, cã partidul pe care îl condu-
ce îi cere premierului Victor Ponta sã retragã din Parlament proiectul
de lege care reglementeazã exploatarea de la Roºia Montanã, adãu-
gând cã acestui proiect îi lipsesc zece avize. „PDL îi cere premierului
Victor Ponta sã retragã din Parlament proiectul de lege referitor la
Roºia Montanã. Este adevãrat cã în România lucrurile nu merg bine
în economie: ºomajul se apropie de 750.000 de oameni, sunt cu 50.000
de ºomeri mai mulþi decât în august anul trecut. Este adevãrat cã în
România, în fiecare zi, intrã în insolvenþã 50 de firme. Este adevãrat
cã domnul prim-ministru, încercând sã umple gãurile în buget, a in-
ventat sau a mãrit 28 de noi taxe ºi impozite. Noi dorim crearea locu-
rilor de muncã, dar nu în orice condiþii. Suntem pentru prima datã în
situaþia de a vedea în Parlament un proiect de lege cãruia îi lipsec
zece avize”, a spus Vasile Blaga. Totodatã, liderul PDL a mai precizat
cã, aºa cum este formulat, proiectul de lege privind exploatarea de la
Roºia Montanã „riscã sã scape de sub controlul României prin drep-
turile pe care le acordã investitorilor”.

PDL îi cere lui Ponta sã retragã
din Parlament proiectul de lege

referitor la Roºia Montanã

d’Acqua SpA – Cossi Con-
struzioni SpA a reu’it sã
aducã stadiul fizic al lucrãri-
lor abia la 51%. În primele
’ase luni ale acestui an,
lucrãrile au avansat pânã la
76,8%. La începutul lunii
septembrie, noul director
general al CNADNR, Narcis
Neaga, a anunþat cã circulaþia
nu va fi deschisã nici în luna
septembrie, nici în octombrie:
„Compania a primit o solicita-
re din partea constructorului,
prin care ni se solicitã amâna-
rea termenului pânã la finele
lunii noiembrie 2013”.

mãsurã inexplicabil de mare pe li-
derii politici români”, se aratã în
documentul citat. În opinia lui To-
kes, „eventuala retragere a Ordi-
nului „Steaua României” ar fi în
mod evident un act discriminativ,
antimaghiar. (Un fapt relevant în
acest sens este cã decoraþia nu i-a
fost retrasã fostului premier Adri-
an Nãstase, condamnat pentru co-
rupþie.)”. În 29 august, europarla-
mentarul PSD Corina Creþu, mem-
brã a Ordinului Naþional „Steaua
României”, a solicitat public retra-
gerea Ordinului „Steaua României”
acordat lui Laszlo Tokes în decem-
brie 2009, ea invocând „fapte dezo-
norante ºi contrare Articolului 1 din
Constituþia României”. În 4
septembrie, preºedintele Traian Bã-
sescu declarat cã sunt ºapte cava-
leri ai Ordinului Naþional „Steaua
României” care au solicitat
retragerea distincþiei acordate lui
Tokes, el menþionând cã decizia
aparþine Consiliului de Onoare al
Ordinului, care se va constitui pe
19 septembrie.

Adriean

Videanu

Ovidiu
Silaghi
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Dupã vizitarea standurilor ex-
poziþionale, pe care s-au gãsit
pliante de prezentare a zonelor
turistice ºi obiecte de artizanat ale
meºterilor gorjeni, oaspeþii au fost
invitaþi la lansarea albumului tu-

ristic al Gorjului, „Acasã la Brân-
cuºi”. Noul album cuprinde ima-
gini reprezentative pentru aceas-
tã zonã, prezentate din mai multe
aspecte. Se deschide sugestiv cu
capitolul „Cerul ºi pãmântul Gor-
jului”, unde este descrisã natura
bogatã a acestui þinut, respectiv
munþii, dealurile, cheile, peºterile
ºi, nu în ultimul rând, oamenii.
Albumul oferã date importante
despre istoria, credinþa, tradiþiile
de aici. Sunt prezentate mânãs-
tiri ºi biserici vechi, precum ºi di-
verse obiceiuri strãvechi pe care
gorjenii încã le mai pãstreazã. Un
capitol întreg este dedicat mare-
lui sculptor Constantin Brâncuºi,
autorii mãrturisind cã au dorit
astfel sã se ”încline încã
o datã în faþa marelui
Brâncuºi”.

Complexul „Constantin
Brâncuºi” se doreºte

pe lista UNESCO
Preºedintele Consiliu-

lui Judeþean Gorj, Ion Cã-
linoiu, a declarat cã au-
toritãþile gorjene sunt pre-
ocupate îndeosebi de tu-
rism ºi cã doresc sã pro-
moveze mai mult judeþul
din acest punct de vede-
re. Primarul municipiului
Târgu-Jiu, Florin Cârciu-
maru, a spus apoi cã in-
trarea Gorjului pe harta
turisticã a þãrii ºi chiar a
Europei, nu este o deci-
zie luatã acum, ci un pro-

ces firesc. „Peºterile, Rânca,
Transalpina, folclorul divers sunt
tot atâtea invitaþii pe care Gorjul
le face strãinilor. În plus, sunt
convins cã, datoritã geniului nãs-
cut la Hobiþa, municipiul Târgu-

Jiul a devenit locul de plecare
pentru cel care tranziteazã nu
numai judeþul nostri, ci ºi întrea-
ga regiune”. Primarul municipiu-
lui Târju-Jiu le-a spus invitaþilor
cã se încearcã introducerea
Complexului sculptural „Constan-
tin Brâncuºi” pe lista monumen-
telor protejate ale UNESCO.
Municipalitatea îºi propune  sã
creeze apoi un centru de cerce-
tare cu privire la viaþa ºi opera
marelui sculptor.

Primarul Craiovei:
”ªansa Gorjului este turismul

de aventurã”
Primarul Craiovei, Lia Olguþa

Vasilescu le-a mulþumit încã o

datã autoritãþilor gorjene cã au
acceptat sã sprijine Bãnia în com-
petiþia pentru obþinerea titlului de
Capitalã Culturalã Europeanã în
2021, asigurându-i cã moºtenirea
lãsatã de marele sculptor Con-

stantin Brâncuºi este ”asul
din mâneca” cu care Cra-
iova va ºi câºtiga. ”Nimeni
din þarã nu are aºa ceva ºi
nimeni din þarã nu poate sã
ne batã atâta timp cât noi
venim cu Brâncuºi la dosar,
pentru cã nu mai existã o
personalitate atât de puter-
nicã în culturã ºi recunos-
cutã în exterior cum este
Constantin Brâncuºi”. Edi-
lul-ºef din Bãnie le-a suge-
rat autoritãþilor gorjene sã
marºeze pe promovarea tu-
rismului de aventurã care se
poate face pe râurile de aici.
”Dacã mã întrebaþi pe mine,
eu cred cã ºansa judeþului
Gorj este de a face
turism cultural ºi de

aventurã. În Dolj, de
exemplu, nu putem sã
facem turism de aventu-
rã pentru cã noi nu avem
munþi, nu avem râuri atât
de repezi. Eu fãceam
mulþi kilometri pânã la
Bistriþa pentru river raf-
ting, nu ºtiam cã faceþi
acest lucru aici, în Gorj.
Cu atât mai puþin nu
ºtiam cã faceþi alpinism
pe cascade, cred cã este
o premierã în România”.

Alpinismul pe cascade,
o premierã în þarã

Lia Olguþa Vasilescu
a recunoscut cã, fiind un

fan al sporturilor extreme, o ten-
teazã sã încerce alpinismul pe
cascade, anunþându-se ca un
client sigur al turismului din Gorj.
”Alpinismul pe cascade nu am
fãcut niciodatã, dar cred cã nu
mi-ar strica sã încerc, mai ales
cã mie îmi plac foarte mult spor-
turile extreme. Cred cã vara vii-
toare o sã mã programez aici”,
a spus primarul Craiovei. Miha-
ela Matichescu, vicepreºedinte-
le Agenþiei Naþionale de Turism,
a punctat faptul cã, pe lângã tu-
rismul cultural, Gorjul are ºi
avantajul cã dispune de un relief
propice turismului montan. Sta-
þiunea Rânca a fost declaratã,

anul trecut, în topul preferinþelor
românilor amatori de ski. Aceas-
ta a atras însã atenþia cã ºi
Gorjul, ca ºi mulþi alþi agenþi ho-
telieri din þarã, trebuie sã îºi îm-
bunãtãþeascã de acum încolo
condiþiile de cazare pentru turiºti.
Ministrul Agriculturii, Daniel
Constantin, a precizat cã Gorjul
a beneficiat de bani puþini
pentru dezvoltarea turismului, dar
cã aceºtia vor fi mai mulþi de
acum încolo.

Sãrbãtorile continuã în mai
multe localitãþi gorjene

”Zilele Turismului Gorjean”
continuã ºi în aceastã sãptãmâ-
nã cu o serie de evenimente. Un
tren de epocã se va deplasa, as-
tãzi, pe defileul Jiului pentru a

marca proiectul „Lucrãri de artã
în Defilul Jiului”, realizat de Mi-
nisterul Transporturilor. Seara,
de la ora 19.00, pe esplanda Vic-
toria din Târgu-Jiu, va fi sãrbã-
torit Ansamblul Folcloric „Doi-
na Gorjului”, care împlineºte 65
de ani de la înfiinþare. A doua
zi, marþi, pe aceeaºi esplanadã,
are loc un spectacol de galã,
dedicat artistului popular al Gor-
jului, Maria Lãtãreþu. Miercuri,
la casa memorialã de la Hobiþa,
se va desfãºura spectacolul de
poezie ºi muzicã folk ”Piatra de
hotar”, urmând ca, spre searã,
o caravanã ciclistã va pleca de
aici spre Târgu-Jiu. La „Masa

Tãcerii” va fi organizat, mier-
curi searã, un spectacol de su-
net ºi lumini „Mãiastra” ºi un
concert Mike Godoroja&Blue
Spirit. Joi, Gorjul va fi sãrbãto-
rit în localitatea Bolboºi, unde va
avea loc Festivalul lãutarilor gor-
jeni, iar vineri la Mãceºu,Târgu-
Cãrbuneºti, unde va fi inaugu-
ratã secþia interioarã a Muzeu-
lui Crucilor de Gorj. Sâmbãtã,
organizatorii au inclus în pro-
gram reconstituirea unei nunþi
tradiþionale gorjeneºti, care va
fi prezentatã la Muzeul Arhitec-
turii Populare a Gorjului de la
Curtiºoara. „Zilele Turismului
Gorjean” se încheie duminicã, la
Baia de Fier, cu Festivalul inter-
judeþean de folclor pastoral
”Coborâtul oilor de la munte”.

În aceste zile se desfãºoarã, în ju-
deþul Gorj, „Zilele Turismului Gor-
jean”, care îºi propune sã promoveze
imaginea acestui þinut. Deschiderea
oficialã a evenimentului a avut loc
vineri, la Târgu-Jiu, în prezenþa a
mulþi invitaþi, printre care ministrul
Agriculturii, Daniel Constantin, mi-
nistrul-delegat pentru cercetare,
Mihnea Costoiu, ÎPS Irineu, Mitro-

politul Olteniei, Mihaela Matiches-
cu, vicepreºedintele Agenþiei Naþio-
nale de Turism, dar ºi a oficialitãþi-
lor locale. Primarul Lia Olguþa Va-
silescu a fost printre participanþi,
Bãnia fiind de acum direct interesa-
tã de promovarea turisticã mai bunã
a judeþului vecin, Gorjul sprijinind
Craiova în competiþia pentru Capi-
talã Culturalã Europeanã 2021.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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Rotofei şi bucălat, Gheorghe
Marinescu, director la Comisaria-
tul Judeţean pentru Protecţia Con-
sumatorilor Dolj, cunoscut şi sub
numele de alint „Jean de la Craio-
va”, este un funcţionar public fă-
cut la apelul de seară. În 2009, după
alegerile prezidenţiale, la împărţi-
tul „caşcavalului”, mai exact a de-
concentratelor, în sala de şedinţe
a PDL Dolj n-a putut fi strunit din
bolboroseală până nu s-a ales cu
reîncredinţarea funcţiei de direc-
tor, pe care o mai deţinuse, fiind
invitat imediat să ia viteză. Era trup
şi suflet soldat credincios al parti-
dului şi nu singur, ci împreună cu
fiul său, consilier local municipal
din partea PDL, plin de abnegaţie

MIRCEA CANŢĂR

Gheorghe Marinescu de la CJPC Dolj,
„floarea” din curtea UNPR-ului

în campania electorală pentru ale-
gerile locale din 2008. Cu freamă-
tul lor specific. Era vremea când
„Jean de la Craiova”, cum îl alin-
tau prietenii, „iubea” nestrămutat
partidul şi îndeosebi liderii acestu-
ia din teritoriu. Că fusese bântuit,
efemer, de aceleaşi sentimente şi
cu PSD-ul, pe vremea când Cor-
nel Mondea era prefect, străjuind
pe la uşa acestuia, nu se mai pu-
nea. Încălecând pe o funcţie bună,
cu destule avantaje, care ar merita
detaliate, Gheorghe Marinescu a
început să creadă despre sine şi
altceva decât era în realitate. Ca,
de pildă, că era şi simpatic , nu
bine, dar şi deştept. Mai ales abil.
Job-urile din mediul privat i-au dis-

plăcut dintotdeauna, fiind antico-
munist de operetă şi devotat... bi-
nelui public. Nu ieşea din frontul
deciziilor de partid, se gudura pe
lângă Radu Berceanu şi Marian
Jean Marinescu, în toate împreju-
rările, să nu cumva să se răzgân-
dească ăştia la semnalele primite,
destule la număr, şi să-l basculeze
din minunea de funcţie. Pe la în-
ceputul anului trecut, când sem-
nele refluxului pedelist se resim-
ţeau tot mai puternic, Jean a înce-
put să fie frământat de grija zilei
de mâine. Încotro s-o apuce? Şi
iată-i declaraţia „de fidelitate”: „Am
plecat la UNPR, mai ales că
aveam acolo mai mulţi prieteni
vechi, în primul rând Genoiu şi

Stănescu (n.r. – Mihai Genoiu şi
Dan Stănescu, şefii filialelor ju-
deţeană, respectiv municipală ale
UNPR). La PDL mă scoseseră din
echipă, mă trecuseră la rezerve, ori
mie îmi place să joc. Am avut eu
câteva cuvinte cu Fane şi cu Ilea-
na, dar nu m-am certat cu ei. Nu
din cauza asta am plecat. Şi, ori-
cum, suntem în coaliţie, tragem la
aceeaşi căruţă”. Lăsăm deoparte
gramatica aproximativă a lui Jean,
că nu se moare din asta, şi reţinem
doar consecvenţa sa de a „trage la
aceeaşi căruţă” cu PDL-ul renegat.
Şi acum o declaraţie sfioasă a lui
Mihai Genoiu, legată de „floarea”
transplantată în ograda UNPR: „N-
a pretins nici o funcţie, a venit pur

şi simplu”. Duioasă glumă. Ce pu-
tea să-şi dorească Gheorghe Mari-
nescu altceva decât să rămână ce
era: director la Comisariatul Ju-
deţean pentru Protecţia Consu-
matorilor Dolj. Să dispună el con-
troale pe unde credea de cuviinţă.
La UNPR, „Jean de la Craiova” va
staţiona cât va fi partidul în concu-
binaj cu USL-ul, după care, nu e de
băgat mâna în foc, să-i caute din
nou, pocăit, pe liderii PDL. „Floa-
rea” din grădina UNPR este una
adaptabilă conjunc tural oricărui
mediu. Şi îşi găseşte coresponden-
ţa în flora spontană, într-o floare
violacee care dă semnalul instalării
primăverii şi are o denumire popu-
lară şi latinească hazoasă.

Grupul ţintă a fost format din 4.000 de stu-
denţi,  o parte dintre cei vizaţi confruntându-se
deja cu probleme de dependenţă din cauza dro-
gurilor. Pentru a combate aceasta problemă,
tinerii au fost informaţi cu privire la riscurile
consumului de droguri, precum şi care sunt
modalităţile de reabilitare. Totodată,  au fost
instalate help-desk-uri în facultăţile din Craio-
va, pentru cei care au dorit să obţină sfaturi şi
informaţii suplimentare.  De asemenea, timp de
cinci zile, în rândul celor  care au format gru-
pul ţintă au fost furnizate informaţii cu privire
la metodele de combatere a efec telor pe care
drogurile le au asupra lor. “În cadrul proiectu-
lui au fos t distr ibuite 4000 de broşuri informa-
tive c u privire la efectele negative ale consu-

„Fii conştient, Nu dependent!” –
campanie antidrog în rândul studenţilor

În perioada 2-18 august, Asociaţia Studenţilor Facultăţii de Educaţie Fizi-
că Sport şi Kinetoterapie (ASFEFSK) din Craiova, a desfăşurat proiectul „Fii
conştient, Nu dependent!”, al cărui scop este acela de a diminua consumul de
droguri în rândul studenţilor craioveni.

mului de droguri pe o perioadă de c inc i zile. În
urma aces tei acţiuni, s tudenţii c are au format
grupul ţintă au devenit mai conştienţi cu privi-
re la urmările aduse de consumul ac estor sub-
stanţe. Proiectul s-a adresat, în special, acelor
persoane tentate de a adopta aceste vic ii, în
vederea informării asupra r iscurilor la c are se
supun.  De asemenea, au fost dis tribuite 4000
de broşuri ce conţin informaţii cu privire la
modalităţi de reabilitare. Sperăm c ă în urma
unor astfel de campanii,  numărul de studenţi
din localitatea Craiova ce vor consuma dro-
guri va sc ădea în următorul an c u aproximativ
10%”, au precizat organizatorii proiec tului „Fii
conştient, Nu dependent!”.

ALINA DRĂGHICI

În fiecare an, în data de 8 septembrie,
este sărbătorită Ziua Naţională a Republi-
cii Macedonia. În acest sens, Asoc iaţia
Macedonenilor din România a organizat
vineri, 6 septembrie, o serie de manifes-
tări cultural artistice dedicate acestui eve-
niment care s-a desfăşurat în incinta Mu-
zeului Etnografic “Casa Băniei”. Asociaţia
Macedonenilor din România (AMR) a fost
înfiinţată în anul 2000, cu sprijinul regre-
tatului deputat Liana Dumitrescu.

Macedonenii sunt recunoscuţi ca mi-
noritate naţională în România din anul 2000,
alături de alte 19 etnii (armeană, albaneză,
bulgară, cehă, croată, evreiască, elenă, ger-
mană, italiană, maghiară, poloneză, rusă
lipoveană, rromă, ruteană, slovacă, sârbi,
tătară, turcă şi ucraineană). Din anul 2001
asociaţia este membra, alături de organi-
zaţiile tuturor celorlalte etnii din România,
în Consiliul Minorităţilor Naţionale, organ
consultativ de specialitate al Guvernului

Ziua Naţională a Republicii
Macedonia a fost celebrată în Craiova

României. De asemenea, încă din anul în-
fiinţării sale AMR a reuşit să obţină spriji-
nul etniei macedonene şi implicit voturile
necesare pentru a avea reprezentare par-
lamentară. “În această zi, Asociaţia Mace-
donenilor din România şi membrii comu-
nităţii macedonene din Dolj, celebrează ziua
de 8 septembrie, Ziua Independenţei Re-
publicii Macedonia. Ziua de 8 septembrie
1991 a reprezentat încununarea procesu-
lui de cristalizare a unui popor, un proces
care a durat secole şi a încununat dorinţa
unui popor greu încercat în drumul său în
istorie. S-ar putea crede că formarea unui
stat în zilele noastre este uşoară, dar pen-
tru Macedonia a fost nevoie de mai mult
de zece ani pentru ca fenomenul să prindă
contur”, a spus Laura Rogobete, membru
al Asociaţia Macedonenilor din România,
în deschiderea evenimentului desfăşurat
vineri la “Casa Băniei”.

ALINA DRĂGHICI
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Pentru cã biserica cea mare
a mânãstirii Maglavit încã nu
s-a terminat, lucrându-se în
continuare la pictura interioarã,
ºi pentru cã oricum ar fi fost
neîncãpãtoare pentru mulþimea
de credincioºi care a venit,
slujba s-a desfãºurat în aer
liber, în curtea largã ºi învelitã
în umbra copacilor. Mii de
oameni ºi-au fãcut timp ºi au
venit la mânãstire, mulþi dintre
ei de foarte departe, pentru a
se ruga atât pentru sãnãtatea
lor ºi a celor dragi, precum ºi
pentru binele întregii familii.
Vremea a fost deosebit de
frumoasã, fiind o zi cãlduroasã
de toamnã, ºi nimeni nu s-a
mai grãbit la muncã, fiind ºi o
zi de duminicã, aceste lucruri
fiind motive suficient de
puternice ca sã îi convingã pe
credincioºi sã rãmânã la
întreaga slujbã.

ÎPS Irineu,
în mijlocul credincioºilor

Altarul a fost amenajat pe o
esplanadã chiar în curtea
mânãstirii. În mijlocul preoþilor
care au oficiat slujba Sfintei
Liturghii s-a aflat, ºi de

Sãrbãtoare mare la MaglavitSãrbãtoare mare la MaglavitSãrbãtoare mare la MaglavitSãrbãtoare mare la MaglavitSãrbãtoare mare la Maglavit
de Sfânta Maria Micã!de Sfânta Maria Micã!de Sfânta Maria Micã!de Sfânta Maria Micã!de Sfânta Maria Micã!

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi MARGA BULUGEAN

Mii de oameni au venit, ieri, de Sfânta Maria
Micã, la mânãstirea Maglavit care ºi-a sãrbãtorit
hramul. Mulþi dintre ei au ajuns de foarte depar-
te la biserica fãcãtoare de minuni pentru a se ruga
pentru sãnãtate ºi binele familiei, dar cei mai
mulþi au fost locuitorii din Maglavit care, ca în
fiecare an, ºi-au sãrbãtorit, tot în aceeaºi zi, ºi
ziua comunei. În mijlocul soborului de preoþi s-a
aflat, ºi de aceastã datã, ÎPS Irineu, Mitropolitul

Olteniei, care le-a vorbit ºi i-a binecuvântat pe
enoriaºi. Dupã „cele sfinte”, oamenii au trecut
imediat ºi la ”cele lumeºti”, în pãdurea de salcâmi
de dincolo de gardul mânãstirii fiind un adevãrat
bâlci în aer liber, unde s-au gãsit la discreþie miti-
teii ºi berea la halbã. Fiind ºi o zi de duminicã,
sãrbãtoarea a picat cum nu se poate mai bine, ast-
fel cã unii dintre pelerini au sãrit peste slujbã ºi
au început direct cu aperitivul de pe grãtare.

aceastã datã, ÎPS Irineu,
Mitropolitul Olteniei, care le-a
rostit tuturor celor prezenþi un
cuvânt despre cum ºi de ce
trebuie sã fie cinstitã Maica
Domnului, a cãrui
sãrbãtoare a fost ieri.
”Maica Domnului a
devenit mamã binecu-
vântatã care poate sã
îl roage pe Dumnezeu
sã facã din lumea
noastrã minuni. Cum
ne spune Sfântul
Evanghelist Ioan, ea
l-a rugat pe Domnul
nostru Iisus Hristos,
la nunta din Cana
Galileei. Oamenii era
disperaþi cã li se
terminase vinul ºi
bucuria avea sã ia
sfârºit. Tocmai în
momentul acela,
Maica Domnului, care e
întotdeauna grijulie cu neamul
nostru ºi cu toþi oamenii, a
intervenit ºi odatã bucuria a
fost negrãitã. Iar cadoul
participanþilor a fost vinul
mânturii, vinul cel, vinul cel
bun, vinul veseliei întregului
neam omenesc”, a rostit ÎPS

Irineu, binecuvântându-i apoi
pe credincioºi.

Se picteazã interiorul bisericii
Pe tot timpul slujbei ºi mult

timp dupã aceea, biserica mare
a mânãstirii a fost deschisã
pentru enoriaºii care s-au
grãbit sã îi treacã pragul ca sã
se roage la icoanele mari de
aici, dar ºi pentru a se convin-
ge în ce stadiu au ajuns
lucrãrile. Cu hãrnicia ºi gene-
rozitatea care le caracterizeazã,
maicile care vieþuiesc de câþiva
ani în aceastã mânãstire i-au
întâmpinat pe enoriaºii care au
pãºit în bisericã pentru a le
oferi la plecare câte punguþã
cu Sfânta Anafurã. În lumina
caldã a toamnei, oamenii au
aprins lumânãri în curtea
bisericii, ºi-au procurat câte un
mic suvenir de la corturile

amplasate în apropiere sau au
împãrþit din coºurile cu
pomanã pe care le-au adus de
acasã pentru sufletul adormiþi-
lor. Alþii au luat loc pur ºi
simplu pe bãncuþele de sub
copaci pentru a se bucura de
liniºtea primitoare pe care o
degaja locul, în ciuda muzicii
care rãzbãtea de dincolo de
gard.

Sãrbãtoarea de lângã grãtare
Pentru mulþi însã, sãrbãtoa-

rea Sfintei Maria Micã de la
Maglavit nu a însemnat doar o
rugãciune la locul în care
Dumnezeu s-a arãtat ciobanului
Petrache Lupu, minune pentru
care oamenii strãbat, într-o
astfel de zi, chiar ºi câteva sute
de kilometri. În zãvoiul care
înconjoarã mânãstirea, în
aceastã zi de sãrbãtoare, se
întind adevãrate mese. ªi ieri,
grãtarele s-au încins încã de
dimineaþã, astfel cã pe la prânz
se serviserã deja câteva rânduri
de mititei, cu berea aferentã.

Imediat dupã slujbã, era mare
înghesuialã aici. În faþa comer-
cianþilor care perpeleau fripturi-
le se formaserã cozi ºi era
necesar simþul de orientare
pentru a gãsi un loc liber la
mãsuþele de plastic pentru a
savura cel mai bun prânz cald
pe ziua respectivã. Copiii au dat
iama în tarabele cu vatã pe bãþ
ºi mere glazurate, iar cei mici
ºi-au umplut braþele cu brãþãri
ºi baloane. Bãrbaþii s-au rãcorit
bine cu o bere rece.

Primarul Ion Dinu: ”
Le urez locuitorilor comunei
sã fie sãnãtoºi!”

Pentru locuitorii din Magla-
vit, ziua de ieri a mai însemnat
încã o sãrbãtoare, ºi anume
ziua comunei. Acest eveniment
a fost sãrbãtorit de dimineaþã,
fiind marcat prin inaugurarea

unui Muzeu al
satului, care a
fost deschis
într-o fostã
clãdire din
apropierea
primãriei.
”Am organizat
acest mic
muzeu pentru
a le arãta
oaspeþilor
noºtri, dar ºi
elevilor care
învaþã aici cã
avem cu ce ne
mândri.
Comuna

Maglavit a avut dintotdeauna
oameni harnici, cu simþul
valorii ºi al artei, iar multe dinre
obiectele pe care noi le-am
strâns aici stau mãrturie în
acest sens. Este o mare bucurie
pentru noi cã am reuºit sã îl
terminãm ºi sã îl deschidem
pentru a fi vizitat chiar în
aceastã frumoasã zi când

sãrbãtorim douã evenimente aºa
de frumoase, sãrbãtoarea
Sfintei Marii ºi ziua comunei
noastre. Le urez locuitorilor
comunei sã fie sãnãtoºi ºi sã
rãmânã la fel de gospodari ca
întotdeauna”, a spus primarul
comunei, Ion Dinu.

Camera lui Petrache Lupu,
la Muzeul Satului

Muzeul Satului din Maglavit
adãposteºte obiecte populare
rare, unele de o deosebitã
valoarea spiritualã. Cea mai
importantã salã de expoziþii
este cea în care este redatã
camera lui Petrache Lupu. Cei
care trec pragul acestei odãiþe
se trezesc într-o camerã din
lumea satului, în care se aflã
un pat din lemn sculptat ºi
acoperit cu velinþe de lânã,
lucrate în casã. O lampã cu
gaz, o ladã de zestre încãrcatã
cu macaturi, ºtergare ºi perne,
precum ºi o valizã din nuiele
completeazã interiorul þãrã-
nesc. Obiectele care amintesc
de Petrache Lupu sunt câteva
ºi toate au fost donate de
familia acestuia. Pe perete se
aflã o icoanã mânãstireascã
mare, care ar fi aparþinut
acestuia, precum ºi o candelã
din metal gravat care a fost
recuperatã din subsolul vechii
biserici. Ea a fost atribuitã lui
Petrache Lupu , ca ºi bastonul
ciobãnesc, sculptat în lemn,
care, de asemenea, a fost
recuperat ºi  este expus acum
celor care sunt curioºi sã ia
contact cu câteva lucruri
contemporane acestui om
despre care se spune cã este
un sfânt ºi face minuni. În
celelalte încãperi ale muzeului
se aflã obiecte de ceramicã ºi
din metal, un rãzboi de þesut,
costume ºi cãrþi vechi, toate
donate de locuitori ai comunei.
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Prima panglicã s-a tãiat la Grã-
diniþa Nr. 1 din Urzicuþa. Un corp
de clãdire al ªcolii „Barbu Iones-
cu” din localitate, imobil care nu
mai era de mult folosit datã fi-
ind starea avansatã de degrada-
re, a devenit acum un spaþiu
modern, cu toate dotãrile, vesel
ºi gata sã-i primescã pe cei
aproximativ 80 de copii care vor
merge la grãdiniþã în acest an
ºcolar. Investiþia fãcutã, a în-
semnat peste 3 miliarde de lei
vechi de la bugetul local ºi mul-
tã muncã, însã nimeni nu regre-
tã nimic, pentru cã rezultatul a
fost spectaculos. Într-o lunã ºi
jumãtate, clãdirea s-a schim-
bat... Acum are grup sanitar pro-
priu, mai multe sãli, pentru fie-
care grupã, spaþiile destinate co-
piilor sunt pregãtite cu scãunele,
mãsuþe, dulãpioare, pânã ºi jucã-
rii au fost aduse. Imobilul bene-
ficiazã ºi de încãlzire centraliza-
tã, fiind racordat la reþeaua ºcolii
– unde se asigurã încãlzirea cu
ajutorul pompelor de cãldurã -
sistem implementat printr-un pro-
iect al autoritãþilor locale.

„Vã felicitãm pentru cã este un
loc de care întreaga comunitate

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Dacã nu l-aþi fi avut pe Florea Grigorescu,
ar fi trebuit sã-l inventaþi.... Aºa a spus pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prio-
teasa, sâmbãtã, la Ziua Comunei Urzicuþa. Asta
pentru cã, deºi reprezentanþii autoritãþilor ju-
deþene trec destul de des prin zonã, oficialitã-
þile recunosc faptul cã la fiecare vizitã apare
un obiectiv nou în comunã. De aceastã datã,
la a treia ediþie a Zilei Comunei Urzicuþa, atât

localnicii, cât ºi invitaþii, au avut parte chiar
de douã obiective noi, care au fost inaugurate
ºi aplaudate, pentru cã s-au realizat cu fon-
duri de la bugetul local ºi cu multã muncã.
Este vorba despre o grãdiniþã modernã, în care
vor începe noul an ºcolar în jur de 80 de copii
ºi de Muzeul Satului, unde curioºii pot afla
totul despre comuna Urzicuþa, zona Olteniei
ºi oamenii care au însufleþit aceste locuri...

îºi va aminti multã vreme. V-aþi
dat mâna cu toþii sã realizaþi
acest obiectiv ºi este încã un
proiect dus la capãt care con-
tribuie la dezvoltarea acestui
loc. De fiecare datã când venim
aici domnul primar, Florea Gri-
gorescu, are ce sã ne arate ºi
asta este o bucurie. Pentru noi
ar fi bine dacã l-am putea clo-
na, pentru cã este omul care se
zbate ºi nu se lasã pânã nu obþi-
ne ceea ce are nevoie”, a decla-
rat Ion Prioteasa, dupã ce a vi-
zitat noua grãdiniþã cu zâmbe-
tul pe buze.

Muzeul Satului,
o cãlãtorie în timp

prin Oltenia
ªi pentru cã tot era moment

de sãrbãtoare în comunã, invi-
taþii au mai inaugurat un obiec-
tiv cum sunt puþine în judeþ:
Muzeul Satului. Comuna Urzi-
cuþa are, de acum, un muzeu
deschis tuturor, localnici sau
trecãtori, un obiectiv în care s-
a investit, în primul rând multã
pasiune. Încã de afarã parfu-
mul istoriei se face simþit, pen-

tru cã muzeul a fost amenajat
într-una din cele mai vechi clã-
diri din localitate, în care a func-
þionat prima ºcoalã. Numai lo-
calnicii pot face diferenþa, pen-
tru cã ei ºtiu cum arãta clãdirea
înainte de a fi reabilitatã ºi di-
chisitã special pentru noua des-
tinaþie. Dupã tãierea panglicii, cel
care a fãcut „onorurile” ºi le-a
prezentat invitaþilor incinta, ob-
iectele ºi ideile legate de muzeu
a fost prof. Constantin Câºlaru,
un „fiu adoptiv al satului”. De la
costume populare ºi obiecte le-
gate de tradiþii ºi pânã la colecþii
numismatice, toate însoþite de
explicaþii. Asta pentru cã muzeul
a fost gândit ca un loc unde sã

se poatã desfãºura chiar ºi cur-
suri, elevii sã poatã veni aici ºi
sã vadã obiectele despre care
învaþã.

„Am încercat sã adun aici
mãrturii ale existenþei satului ro-
mânesc, pornind de la Urzicu-
þa, dar cu aspecte extinse la în-
treaga zonã a Câmpiei Bãileº-
tiului. Avem de la costume po-
pulare ºi pânã la obiecte legate
de tradiþii, meºteºuguri ºi ocu-
paþii de-a lungul timpului. In-
teriorul þãrãnesc a fost recon-
stituit în forma sa arhaicã ºi tra-
diþionalã. Ne-am dorit sã obþi-
nem un atelier în care sã crsta-
lizãm arta popularã tradiþiona-
lã ºi chiar întreaga spiritualita-
te româneascã, cu aspecte loca-
le. Istoria culturii ºi civilizaþiei
sãteºti din Urzicuþa este parte
integrantã a culturii ºi civiliza-

þiei româneºti ºi vrem sã trans-
mitem toate aceste lucruri gene-
raþiilor viitoare”, a explicat Con-

stantin Câºlaru. Vizi-
tatorii au fost con-
duºi prin toate încã-
perile muzeului,
având parte ºi de o
scurtã ”cãlãtorie”
prin istoria comunei
Urzicuþa, aºezare a
cãrei primã atestare
s-a fãcut în 1571.

Toatã lumea a por-
nit apoi spre Cãmi-
nul Cultural unde
primarul Florea Gri-
gorescu a acordat
diplome câtorva ti-
neri întreprinzãtori
din comunã, care au
ales sã rãmânã aca-
sã ºi sã încerce sã
participe la dezvolta-
rea acestei mici dar
inimoase comunitãþi.
O surprizã pentru
toatã lumea a fost cã,
la rândul sãu, ºi pri-
marul comunei a pri-
mit o plachetã de
onoare din partea

preºedintelui Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, în semn
de apreciere pentru activitatea
depusã în slujba cetãþenilor care

l-au ales ºi pentru obiectivele re-
alizate de-a lungul timpului.

„Acest om, prin ceea ce a fã-
cut, bineînþeles cu sprijinul dum-
neavoastrã, al consiliului local
ºi al oamenilor de aici, a scos
la luminã localitatea. A avut
mereu ºi va avea în continuare
sprijinul nostru, nici nu se pune
în discuþie, pentru cã se vede
ceva în urma lui, ceva durabil
pentru comunitate...”, a mai
spus Ion Prioteasa.

ªi pentru cã era,  pânã la
urmã, ziua tuturor localnicilor,
pe stadionul din localitate auto-
ritãþile locale au pregãtit un spec-
tacol de zile mari, în timp ce, pe
margine, sfârâiau grãtarele. Pe
scenã au urcat elevi ai ªcolii
„Barbu Ionescu” din localitate,
care au prezentat un program de
dansuri populare atât româneºti,
cât ºi strãine, au cântat, iar at-
mosfera a fost apoi încinsã de
îndrãgiþi interpreþi de muzicã
popularã, astfel cã localnicii au
jucat pânã târziu, la lãsarea în-
tunericului. Iar pentru cei care
au rezistat pânã la final, organi-
zatorii au pregãtit ºi un foc de
artificii, care a încheiat sãrbãtoa-
rea localnicilor din Urzicuþa cu
ropote de aplauze. Iar pentru
anul viitor, promisiunile sunt cã
va fi ºi mai mare distracþia...

”Eu ce pot sã spun, decât cã sunt fericit cã am ajuns sã sãrbãtorim a
treia ediþie a Zilei Comunei Urzicuþa împreunã, ne bucurãm cã mai reu-
ºim, ºi în aceste condiþii de crizã, sã facem niºte investiþii în viitorul
copiilor noºtri, pânã la urmã, însã avem nevoie de ajutor în continuare.
Avem nevoie de sprijinul autoritãþilor ºi al parlamentarilor pe care i-am
ales, pentru cã sunt proiecte pe care nu le putem realiza singuri, iar anul
viitor ne dorim sã avem ºi mai multe lucruri de arãtat”, a spus primarul
comunei Urzicuþa, Florea Grigorescu.

Ziua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritã
cu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþii
Ziua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritã
cu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþii
Ziua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritã
cu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþii
Ziua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritã
cu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþii
Ziua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritã
cu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþii
Ziua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritã
cu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþii
Ziua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritã
cu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþii

Ziua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritã
cu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþii
Ziua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritãZiua Comunei Urzicuþa sãrbãtoritã
cu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþiicu douã noi investiþii



luni, 9 septembrie 2013 cuvântul libertăţii / 7actualitate
BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU Mai suntem suverani?
Exis tă, mai ales din Evul Mediu încoa-

ce, o bogată şi variată literatură de extrac-
ţie apăsat ezoterică, dublată uneori de un
accentuat gust al subversivului. Ignorân-
du-ş i postura pasc aliană de „trestie gândi-
toare”, captivat ş i, nu o dată, subjugat de
fasc inaţia obscurului, în cea mai specta-
culoasă dintre întruchipările ac estuia pla-
sată în regnul diabolicului, omul, ca fiinţă
autonomă, nu s-a putut sustrage ispitei de
a pune în seama c onspiraţiei mare parte a
propriilor vicisitudini. Cruciadele şi socie-
tăţile oculte, pes te care s-a suprapus,  ma-
lefic şi uzurpator, Inchiziţia însăşi, apoi
ordine masonice dublând şi, se crede,  or-
donând destinul umanităţii peste capul pu-
terilor guvernante vremelnice, au sfârşit prin
a crea şi a impune, prin veacuri, cu ec ouri
puternic recurente în „societatea deschi-
să” în care trăim acum, un fel de maladie,
a sc enariilor oculte, responsabile de acele
rele pe care nu le înţelegem şi pentru care
nu primim explicaţii convingătoare.

Mărturisesc c ă, oricât de sceptic faţă de
o raţionalitate pe care modernitatea timpu-
rile a cartezianat-o mult peste optimismul
arhitectului ei francez, am păstrat, constant
şi echilibrat, o mare doză de suspiciune faţă
de mulţimea de teorii ce evocă, în orice con-

text, prezenţa unor conspiraţii, de cele mai
multe ori …străine. Într-un remarcabil ar-
ticol provocat, chiar în momentul nefericit
ce l-a avut ca protagonist, în Italia, pe ro-
mânul Mailat, Umberto Eco formula atunci
o explicaţie axiomatică: inventarea duşma-
nului, afirma el, e un s indrom al unei în-
tregi practici istorice în care debilitatea pro-
priei identităţi e pusă în sarcina Celuilalt.

De altfel, a nu se uita că acelaşi Umber-
to Eco, poate unul dintre cei mai străluciţi
medievişti ai vremii noastre, desfiinţa, fil-
trând prin parodie evenimente istoric e în
parte neclasificate, în cel puţin trei din ope-
rele sale narative, existenţa conspiraţiei,
reducând-o la nivelul unei simple mitoma-
nii.

În ultima vreme, consecinţă a globaliză-
rii (în ipostaza acesteia de „nou imperiu”,
la c are doi iconoc laşti gânditori încapsu-
lează lumea de azi!), scenarita c onspiraţiei
a revenit în trombă şi, parafrazându-l pe
„tata” Marx – tot mai vulnerabil ş i mai
…vitreg! - , capătă forma comediei.

Şi, totuşi… În faţa unor tot mai multe şi
mai scandaloase întâmplări ce ne intersec-
tează şi ne asaltează existenţa cotidiană, simt
cum în mine suspiciunea că atunci când
realitatea asumă absurdul şi explicaţiile –

unor instanţe politice şi nu numai – se do-
vedesc nişte şleampete elucubraţii ceva e
mai putred decât va fiind Danemarca ham-
letiană.

Mă refer, cu o obstinaţie generată abun-
dent de o mediatizare zăludă, la ultimele eve-
nimente cu efect anesteziant ce dau impre-
sia puternică a societăţii româneşti intrate
deja într-o stare de metastază. Boala e ve-
che,  se ştie, viruşi şi bac terii de toate c ulo-
rile – politice, morale, c ulturale etc. – au
tot măcinat un corp deja debilitat, în 1990,
de un lung şi pervers cancer disimulat sub
sigla de carton presat propagandistic a „ce-
lei mai glorioase” epoci a istoriei naţionale.

Cazul Roşia Montană capătă, la o eva-
luare sustrasă unor patetisme partizane, mă-
sura unui etalon a unei realităţi ce surcla-
sează orice scenariu s.f. Şi, în c iuda rezis-
tenţei mele la teorii conspirative, nu-mi pot
reprima, de data aceasta, suspiciunea că,
în spatele atâtor decizii confuze,  a întregii
devălmăşii generate în jurul acestui eveni-
ment, stăruie nu numai interese de grup,
credibile în baza unei bogate cazuistici deja
ates tate, c i şi o presiune imputabilă unei
unor instanţe supra-naţionale. A reduce, aşa
cum se insinuează aiuris tic în spaţiul pu-
blic  mediatizat cu o gratuitate maladivă, că

decizii controversate şi lipsite de orice lo-
gică ar fi c onsecinţa unor mituiri, oricât de
subs tanţiale vor fi fiind acestea,  desfide şi
cel mai elementar  raţionament. Cum să
crezi că o guvernare, instalată în baza unei
uriaşe inves tiţii  de speranţă şi-ar permite,
aproape …planificat,  un faliment cu con-
secinţe imprevizibile pe termen scurt şi mai
ales lung cât chiar o şansă istorică?  Şi dacă
aşa stau lucrurile, nu cumva ipoteza fic ţio-
nale, livrate sub etichete ezoterice pe per-
misivele canale ale media globalizate, tinde
să substituie realitatea, uzurpând-o?

Remediul, c el puţin în cazul muntelui au-
rifer din Ţara Moţilor a c ărei istorie legen-
dară sfârşeşte în fumul unui spectacol diz-
graţios, e unul singur: o transparenţă totală
şi necondiţionată a întregii afaceri, dec izie
care se află în sarcina actualei guvernări.
Timpul ambiguităţilor a apus. Şi, cum răb-
darea şi-a consumat ultimele res turi, orice
scânteie sc ăpată prin tranşeele revoltelor,
poate oricând aprinde o vâlvătaie cât un de-
zastru. Şi,  oricum, într-o lume în care ni-
meni nu mai ştie cu prec izie cine şi unde
deţine monopolul marilor  decizii ale Isto-
riei, e timpul să ştim şi dacă şi în ce fel mai
suntem suverani. În propria Ţară. Şi în
propria Istorie.

Astfel, la Facultatea de Economie şi Ad-
ministrarea Afacerilor sunt disponibile 355
de locuri la taxă la specializările: Economie
generală şi Comunicare economică, Econo-
mie şi Afaceri Internaţionale, Economie şi
Afaceri Internaţionale în limba engleză, Fi-
nanţe şi Bănci, Finanţe şi Bănci în limba en-
gleză, Management, Marketing, Informati-
că Economică, Statistică şi Previziune Eco-
nomică şi 7 locuri la Buget la Finanţe şi bănci
(în limba engleză). Înscrierile se fac în pe-
rioada 9-14 septembrie, iar rezultatele finale
vor fi afişate pe 17 septembrie. Examenul
se va face prin concurs de dosare pe baza
mediei obţinute la examenul de bacalaureat.
Rămâne valabil
concursul pe bază de dosare

La Fac ultatea de Mecanică au rămas

„Îndemn la Credinţă”, expoziţie
de icoane la CCTD

Casa de Cultură “Traian Demetrescu”
(CCTD) găzduieşte astăzi expoziţia de icoa-
ne pe lemn şi sticlă intitulată  „Îndemn la
Credinţă” a artistei plastice Carla Maria Bîl-
tac,  care se desfăşoară începând cu ora
17.30 în Sala Vollard a instituţiei de cultură.
Artista este elevă a Şcolii nr.22 Mircea Elia-
de Craiova, în clasa a II-a, profesor îndru-
mător în tainele desenului şi picturii fiindu-i
Cristina Oprea. Deşi are o vârstă fragedă,
Carla Maria Biltac este o  fire dinamică,

ambiţioasă şi creativă,  participând cu numeroase lucrări de desen şi pictură la diverse
expoziţii şi concursuri atât naţionale cât şi internaţionale.

ALINA DRĂGHICI

A doua şansă în sesiunea
de admitere de toamnă

la Universitatea din Craiova
Absolvenţii de  liceu care  nu au reuşit să se  ocupe un loc la una din facultă-

ţile  din cadrul Unive rs ităţii din Craiova în prima ses iune  de  admite re , au acum
o a doua şansă. Pe ntru aceştia, astăzi încep înscrie rile  pe ntru Facultate a de
Ştiinţe  Exacte , Facultatea de Economie  ş i Administrarea Afacerilor,  Facultatea
de  Mecanică, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, Inginerie
Electrică, pre cum ş i la Facultate a de Agricultură şi Horticultură.

Înscrierea candidaţilor se va face după calendarul următor: Ştiinţe Exacte –Matematică şi
Informatică – 09 septembrie  - 16 septembrie; Ştiinţe Exacte – Chimie - 04 septembrie – 18
septembrie; Ştiinţe Exacte – Fizică - 09  septembrie – 22 septembrie. Pentru realizarea
admiterii va fi concurs de dosare şi se va ţine cont doar de media obţinută la bacalaureat.

Afişarea rezultatelor se va face la data de 16 septembrie pentru specializarea Matemati-
că–Informatică, la 19 septembrie pentru specializarea Chimie şi pe data de 23 septembrie
pentru Fizică.

disponibile, în urma sesiunii din vară, 30
locuri la buget şi 148 la taxă la studii uni-
vers itare Licenţă. Înscrierile se fac  în pe-
rioada 9-16 septembrie, iar afişarea re-
zultatelor se va face pe data de 17 sep-
tembrie. Admiterea se va fac e prin con-
curs  de dosare pe baza mediei de la exa-
menul de bacalaureat.  Totodată,  Faculta-
tea de Automatic ă, Calculatoare ş i Elec-
tronic ă sc oate la c onc urs 91 de loc uri la
taxă la specializările: Automatic ă şi infor-
matică aplic ată, Ingineria sis temelor mul-
timedia, Calc ulatoare ( în limba engleză),
Elec tronică aplicată Mecatronică şi Ro-
botică. Înscrierile se fac în perioada 9-
16 septembrie, iar  afişarea rezultatelor se
va fac e pe data de 17 septembrie.  Admi-
terea se va face prin c oncurs de dosare
pe baza mediei de la examenul de bac a-

laureat. În ceea ce priveş te Facultatea de
Agricultură şi Hortic ultură,  aici au rămas
disponibile în urma sesiunii din vară 40
de loc uri la taxă.  Însc rierile se fac în pe-
rioada 9-18 septembrie, iar afişarea re-
zultatelor se va face pe data de 20 sep-
tembrie. Admiterea se va fac e prin con-
curs  de dosare pe baza mediei de la exa-
menul de bac alaureat.
166 de locuri bugetate
la Facultatea de Inginerie Electrică

De asemenea,  Facultatea de Inginerie
Electr ică a scos la c onc urs pentru sesiu-
nea din toamnă de admitere, 166 de locuri
la buget ş i 80 la taxă. Locurile la Buget

sunt disponibile la domeniile: Inginerie ae-
rospaţială, Inginerie electric ă,  Inginerie
Energetic ă, Ingineria mediului, Ştiinţe in-
ginereşti aplicate.  Înscrierile se vor face
în perioada 9-16 septembrie, iar rezultate-
le vor fi afişate pe 17 septembrie. Admite-
rea se va fac e pe baza mediei de la bac a-
laureat.

Facultatea de Ştiinţe Exac te desfăşoară
până pe 25 septembrie admiterea pentru
anul universitar 2013-2014.  În total, la
ac eastă facultate,  au rămas  disponibile,
în urma sesiunii din vară, 65 de loc uri la
buget şi 203 la taxă la studii universitare
de Lic enţă.

ALINA DRĂGHICI
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Campania „Spune DA!
Susþine donarea de organe”,
sprijinitã de Ministerului
Sãnãtãþii, s-a oprit, sâmbãtã,
la Craiova. În sala „Nicolae
Romanescu”, din cadrul
Primãriei Craiova, reprezen-
tanþii Asociaþiei Transplanta-
þilor din România, alãturi de
pacienþi ºi medici din judeþul
Dolj au subliniat rolul pe
care îl are transplantul de
þesuturi ºi organe, una din

formele de vârf  ale practicii
medicale contemporane. Cu
aceastã ocazie au adus
clarificãri importante din
punct de vedere medical,
etic ºi legal privind actul
donãrii. De asemenea, au
fost împãrþite materiale
informative despre donare.

„Vreau sã venim cât mai
aproape de oameni pentru a-i
informa în legãturã cu
transplantul. Anul acesta
mergem în cinci oraºe. La
final vom organiza o confe-
rinþã naþionalã în care vom
sublinia toate aspectele
importante ale acestei
campanii umanitare.
Beneficiari ai unei îmbu-
nãtãþiri a situaþiei legate
de transplant nu sunt
doar bolnavii aflaþi acum
pe listele de aºteptare ci
ºi cei care vor avea
nevoie de o astfel de
intervenþie pe viitor”, a
precizat Gheorghe Tache,
preºedinte al Asociaþiei
Transplantaþilor din
România.

România nu are un
centru de transplant

pulmonar
În România, centre de

transplant renal sunt
Clinica de Chirurgie
Urologicã ºi Transplant
Renal „Fundeni”, din

Bucureºti, Institutul Clinic
de Urologie ºi Transplant
Renal din Cluj-Napoca,
Clinica de Urologie ºi
Transplant Renal a Spitalului
„C.I. Parhon” din Iaºi.

În ceea ce priveºte
transplantul de cord acesta
se poate realiza în douã
unitãþi sanitare: Clinica de
chirurgie cardiovascularã a
Spitalului „Floreasca” din
Bucureºti ºi Institutul de

Boli Cardiovasculare ºi
Transplant Târgu Mureº.

În cazul transplantului de
ficat existã o singurã unitate
sanitarã în care acesta se
poate realiza, la Centrul de
Chirurgie Generalã ºi Trans-
plant Hepatic „Fundeni”, din
Bucureºti.

O mare problemã, încã,
este cea a transplantului
pulmonar. Acesta nu se
realizeazã deocamdatã în
þarã. Cei care au însã
indicaþie de transplant se pot
adresa Direcþiei de Sãnãtate
Publicã pentru acces la

tratament în strãinãtate, în
baza ordinului 50/2004 al
Ministrului Sãnãtãþii.

Important de menþionat
este faptul cã înscrierea pe
listele de aºteptare, în cazul
celor care au nevoie de o
astfel de intervenþie medica-
lã, se face în centrele de
transplant.

Spitalul Judeþean din Craiova
a primit autorizaþie pentru

transplantul osos
La sfârºitul lunii iulie a.c.,

reprezentanþii Consiliului
Judeþean Dolj au anunþat cã
Spitalul de Urgenþã din
Craiova a fost acreditat
pentru activitatea de prele-
vare ºi transplant de þesut
osos ºi tendinos. Nu înainte
însã ca o comisie de evalua-
re sã inspecteze toate
spaþiile de la Clinica de
Ortopedie constatând cã
acestea rãspund exigenþelor.

Astfel, Ministrul Sãnãtãþii,
Eugen Nicolãescu, a emis
Ordinul nr. 901/2013, prin
care Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova a fost
acreditat pentru „activitatea
de prelevare ºi transplant de
þesut osos ºi tendinos”.
Potrivit documentului, publi-
cat în Monitorul Oficial din
30 iulie 2013, acreditarea
SCJU este valabilã cinci ani
de zile de la intrarea în
vigoare a ordinului emis de
Eugen Nicolãescu. Craiova a
intrat astfel în rândul marilor

centre universitare în care
sunt posibile astfel de inter-
venþii. Procedura este
beneficã multor dintre
pacienþii Clinicii de Ortope-
die, pentru cã la transplant
de os se ajunge ºi în cazul
unor fracturi grave, ºi în
cazul unor boli articulare.

Transplanturile de þesut
osos sunt intervenþii care se
impun destul de frecvent. Pe
de-o parte, se efectueazã în
cazul unor traumatisme
precum fracturi deschise
sau cominutive, când osul se
sparge în fragmente mici. 
Pe de altã parte, sunt nece-
sare ºi în unele cazuri
cronice, spre exemplu
coxartroze cu distrugeri
mari de þesuturi osoase sau
la reviziile de proteze.

Cine poate fi donator
Donator de organe ºi

þesuturi aflat în moarte
cerebralã este orice persoa-
nã, indiferent de vârstã.
Donatorul viu, în schimb,
poate sã doneze numai
rinichi ºi o porþiune de ficat
ºi este din familie, pânã la
gradul IV de rudenie.

Pentru donarea de organe
ºi þesuturi, legislaþia românã
prevede acordul informat,
ceea ce înseamnã cã este
necesar consimþãmântul
rudelor de gradul I pentru
prelevare. Familia trebuie sã
respecte dorinþa defunctului
dacã acesta ºi-a exprimat-o.
Persoana în moarte cerebra-
lã poate deveni donator în
situaþia în care funcþiile
cardiacã ºi respiratorie sunt
menþinute artificial în secþii-
le de terapie intensivã. De
asemenea, este necesar ca
moartea cerebralã sã fie
declaratã de minimum doi
medici care nu sunt implicaþi
în operaþia de transplant.

Nu orice persoanã aflatã
în moarte cerebralã este,
însã, în mod automat dona-
tor. Pentru ca o persoanã în
moarte cerebralã sã fie
donator, trebuie sã îndepli-
neascã mai multe criterii
medicale - fãrã infecþii
cronice, fãrã viruºi, compa-
tibilitate – ceea ce face ca
numãrul donatorilor reali sã
fie foarte mic comparativ cu
cel al celor potenþiali. În
paralel, însã, listele de
aºteptare sunt din ce în ce
mai lungi.

Pe de altã parte este
obligatoriu ca pacientul care
aºteaptã pentru transplant
sã nu aibã infecþii – acestea,
în condiþiile tratamentului
imunosupresor administrat
post transplant pot cauza
prejudicii majore, chiar
moartea – pentru ca trans-
plantul sã fie un succes. De
transplant poate beneficia
orice pacient aflat în insufi-
cienþã funcþionalã de organ
vital – inimã, plãmân, ficat
sau rinichi – faza terminalã,
dacã nu are contraindicaþii.

Fie cã este vorba de un transplant
renal, de cord sau de ficat, zeci de bol-
navi se aflã pe listele de aºteptare ale
spitalelor din þarã sperând ca viaþa
sã le fie salvatã de donatori ºi de me-
dici. În lipsa altor soluþii de vinde-
care, pentru cei mai mulþi rãmâne

unica variantã posibilã. În aceste
condiþii, doctorii ºi autoritãþile sa-
nitare din Craiova au discutat, sâm-
bãtã, în prezenþa mai multor pacienþi
transplantaþi sau aflaþi în aºteptarea
unui transplant, despre importanþa
donãrii de organe.

Zeci de pacienþi aºteaptã un transplantZeci de pacienþi aºteaptã un transplantZeci de pacienþi aºteaptã un transplantZeci de pacienþi aºteaptã un transplantZeci de pacienþi aºteaptã un transplant
Paginã realizatã de RADU ILICEANU
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SUA ºi Franþa s-au asigurat în ul-
timul week-end de o susþinere mai
largã, în dorinþa lor de a lovi militar
regimul sirian. ªi asta dupã ce majo-
ritatea liderilor þãrilor G20 au dat un
rãspuns ferm în aceastã privinþã.
Preºedintele francez, Francois Hol-
lande (foto), a afirmat, sâmbãtã, cã
el este convins de votul Congresu-
lui SUA, „joi sau vineri”, pentru o
recurgere la intervenþia militarã, pre-
cizând cã aºteaptã ºi raportul in-
spectorilor ONU, probabil la sfârºi-
tul sãptãmânii, asupra utilizãrii ar-
melor chimice. „Existã un numãr de
þãri, un numãr din douã cifre, care
sunt pregãtite a lua parte la acþiu-
nea militarã”, a afirmat secretarul de
stat american John Kerry, în cursul
unei conferinþe de presã la Paris, þi-
nutã cu omologul sãu francez, Lau-
rent Fabius. Identitatea þãrilor res-
pective n-a fost precizatã. În cursul
unei acþiuni militare „scurte ºi con-
centrate”, potrivit termenilor Parisu-
lui ºi Washingtonului, ea se va re-
zuma la lansarea de rachete de croa-
zierã. Ori, puþine þãri, în afarã de SUA

ºi Franþa, au aceastã capacitate mi-
litarã. Ca ºi Kerry, ºi Fabius a salu-
tat „susþinerea largã, în creºtere, a
SUA ºi Franþei”. „Nu mai puþin de 7
din cele 8 þãri ale G8 sunt de acord
cu demersul nostru privind o reac-
þie forte”, precum ºi „12 þãri din ca-
drul G20”, a mai precizat el, evocând
susþinerea UE ºi a Consiliului de Co-
operare al Golfului. Kerry a salutat
declaraþia UE referitoare la Siria, spu-
nând cã este „încurajatoare”. Numai
cã respectiva declaraþie, cu toate
acestea, se limiteazã la necesitatea
„unui rãspuns forte” pentru utiliza-
rea de arme chimice, fãrã a se pro-
nunþa asupra formei sale. ªeful di-
plomaþiei franceze a mai spus cã Pa-
risul ºi Washingtonul „nu sunt izo-
late ºi a vorbi de aºa ceva este total-
mente greºit”. În acelaºi timp, Sue-
dia ºi Polonia au pus în gardã împo-
triva reacþiilor impulsive la conflic-
tul din Siria, estimând cã orice efort
internaþional va cere un angajament
„pentru deceniile urmãtoare”. În ace-
laºi timp, presiunea diplomaticã a Pa-
risului ºi Washingtonului continuã

ºi ieri era prevãzutã o întâlnire la
Paris între Kerry ºi reprezentanþii
Ligii Arabe. Francois Hollande a pro-
mis sã se adreseze francezilor dupã
votul Congresului american ºi pre-
zentarea raportului inspectorilor
ONU. „Suntem alãturi de Statele Uni-
te, nu putem rãmâne orbi la imagini-
le din Siria pe care le-am vãzut”, a
declarat, de partea cealaltã, Barack
Obama, într-o alocuþiune la radio. În
ultimul week-end, canalul de televi-
ziune CNN a prezentat imagini vi-
deo cu corpurile unor copii morþi ºi
a unor adulþi afectaþi de convulsii,
victime ale atacului cu arme chimice
din 21 august, în Siria. Aceleaºi ima-
gini au fost difuzate la începutul sãp-
tãmânii trecute ºi de autoritãþile fran-
ceze, destinate publicului din aceas-
tã þarã. În declaraþia de la Vilnius,
cei 28 de membri UE declarã cã exis-
tã „probe puternice” privind res-
ponsabilitatea regimului Bashar al-
Assad în moartea a sute de civili. În
ochii celor mai mulþi membri UE, ra-
portul ONU este considerat ca o eta-
pã esenþialã, susceptibilã confirmã-
rii, în mod independent, a acuzaþii-
lor de atac cu gaze toxice. Consiliul
de Cooperare al Golfului (CCG), care
grupeazã Bahreinul, Kuweitul, Emi-
ratele Arabe Unite, Qatarul ºi Ara-
bia Sauditã, a cerut într-un comuni-
cat publicat la Ryad, comunitãþii in-
ternaþionale, sã intervinã imediat în
Siria, pentru apãrarea poporului si-
rian de tirania guvernului sãu. Nouã
þãri membre ALBA, un bloc regional
latino-american fondat de Venezue-
la ºi Cuba, au fost categorice, con-
damnând sâmbãtã o eventualã in-
tervenþie militarã în Siria ºi anunþând
trimiterea unui ajutor umanitar pen-
tru refugiaþi în Liban. Astãzi, Con-
gresul american se reuneºte dupã
vacanþã ºi mâine preºedintele Oba-
ma se va adresa americanilor. În ace-
eaºi zi, ºeful diplomaþiei siriene,

Walid Muallem, va fi la Moscova,
marele aliat al Damascului.

ªase avioane de luptã turce F-16
au fost trimise ieri la frontiera cu Si-
ria, într-o misiune de recunoaºtere,
a relatat cotidianul turc Sabah, citat
de agenþia RIA Novosti. Avioanele
F-16 staþionate în provincia Diyar-
bakir (sud-est) au ca misiune sã de-
tecteze deplasãrile de-a lungul liniei
de frontierã, însã, potrivit cotidia-
nului, piloþii avioanelor sunt autori-
zaþi sã deschidã focul în caz de ne-
voie. La rândul sãu, Pentagonul pre-
gãteºte atacuri împotriva Siriei mai
lungi ºi mai intense decât s-a prevã-
zut, timp de trei zile, dupã cum a re-
latat ieri cotidianul „Los Angeles Ti-
mes”, preluat de AFP. Strategii ame-
ricani opteazã pentru un baraj ma-
siv de tiruri cu rachete, urmat rapid
de alte atacuri asupra unor þinte ra-
tate sau care nu au fost distruse în
urma intervenþiei iniþiale, potrivit
responsabililor de la Pentagon ci-
taþi de ziar. Doi ofiþeri americani au
declarat publicaþiei cã de la Casa
Albã s-a cerut o listã cu obiective
lãrgitã, pentru a include „mult mai
multe” decât lista iniþialã, care indi-
ca circa 50 de obiective. „Vor exista
mai multe salve ºi o evaluare dupã
fiecare raid, dar totul limitat la 72 de
ore ºi o indicaþie clarã când vom fi
terminat”, a declarat ziarului un ofi-
þer la curent cu planurile militare
americane. În paralel, rebelii sirieni
au preluat ieri controlul asupra ora-
ºului creºtin Maalula (55 kilometri
nord de Damasc), dupã plecarea ar-
matei, transmitea ieri AFP, care cita
Observatorul sirian pentru dreptu-
rile omului (OSDH) ºi o localnicã.
„În cursul nopþii, trupele regimului
au intrat în oraº, dar rebelii au trimis
întãriri ºi au putut prelua controlul
în tot oraºul”, a declarat pentru
AFP directorul Observatorului, Rami
Abdel Rahmane.

Siria: Parisul ºi WSiria: Parisul ºi WSiria: Parisul ºi WSiria: Parisul ºi WSiria: Parisul ºi Washingtonul conteazãashingtonul conteazãashingtonul conteazãashingtonul conteazãashingtonul conteazã
ºi pe susþinerea altor þãriºi pe susþinerea altor þãriºi pe susþinerea altor þãriºi pe susþinerea altor þãriºi pe susþinerea altor þãri

Mai multe mii de persoane au manifestat
sâmbãtã în Germania, cu douã sãptãmâni
înaintea alegerilor legislative din 22 septembrie,
la apelul confederaþiei sindicale DGB, care se
pronunþã în favoarea unei „schimbãri politice”,
transmite AFP. Cele mai importante mitinguri au
avut loc la Hanovra, unde au participat circa
13.000 de persoane, potrivit DGB, ºi la Berlin
(2.000 de participanþi). Alte marºuri de protest
au fost organizate la Frankfurt ºi Munchen.
Pensii, salariul minim generalizat, protecþie

Germania: Manifestaþii ale sindicatelor pentru „schimbare politicã”

La aproape 40 de ani, fãrã câte-
va zile, de la lovitura de stat a lui
Augusto Pinochet din 11 septem-
brie 1973, asociaþia magistraþilor
din Chile a cerut scuze pentru cã
n-a asigurat protecþia cetãþenilor
în timpul dictaturii militare. „A ve-
nit momentul sã cerem scuze victi-
melor, apropiaþilor acestora ºi so-
cietãþii chiliene”, menþioneazã ju-
decãtorii într-o declaraþie istoricã.
Bilanþul dictaturii lui Pinochet se
ridicã la aproape 3.200 de morþi ºi
peste 38.000 de persoane tortura-
te între 1973-1990, potrivit cifrelor
avansate de asociaþiile de apãrare
a drepturilor omului din aceastã
þarã. În respectiva perioadã, in-
stanþele naþionale au respins circa
5.000 de recursuri în justiþie din
partea persoanelor apropiate ce-

Chile: Judecãtorii cer scuze chilienilor

lor dispãrute sau deþinute ilegal de
regim, pretextând lipsa informaþii-
lor în acest sens. „Trebuie sã re-
cunoaºtem ºi sã spunem clar ºi cu
forþã: puterea judiciarã ºi, în parti-
cular, Curtea Supremã din epocã,
au eºuat în datoria lor de garant al
drepturilor fundamentale ºi protec-
þia victimelor în faþa abuzurilor sta-
tului”. Instituþiile judiciare chilie-
ne nu ºi-au cerut pânã acum scuze
pentru actele lor. Asociaþia magis-
traþilor chilieni a încurajat urmarea
exemplului sãu în prezentarea de
scuze publice pentru rolul jucat în
timpul dictaturii. Un prim apel l-a
fãcut Juan Guzman, primul judecã-
tor care a depus plângere împotri-
va lui Augusto Pinochet, pentru
crimele comise sub autoritatea sa.
Puterea judiciarã a fost complice

la aceste acte, prin respingerea re-
cursurilor în instanþã. Preºedinte-
le chilian, Sebas-
tian Pinera, a es-
timat cã „puterea
judiciarã n-a fost
la înãlþimea rolu-
lui sãu”, menþio-
neazã CNN Chi-
le. Purtãtorul de
cuvânt al Curþii
Supreme, Hugo
Dolmetsch, a afir-
mat joi, 5 septem-
brie, cã este evi-
dent faptul cã lo-
vitura de stat a
fost susþinutã de
curte,  dar,  de
asemenea, ºi re-
gimul Pinochet în
ansamblul sãu.
Acuzaþii pe care
Ruben Balleste-

socialã, revendicãrile manifestanþilor au fost
numeroase. „Avem nevoie de un salariu minim
legal de 8,50 de euro pe orã (...), avem nevoie de
locuri de muncã sigure, care sã ne permitã sã
trãim bine”, a declarat într-un discurs la
Hanovra liderul sindicatului din servicii Ver.di,
Frank Bsirske. Helga Schwitzer, care face parte
din conducerea puternicului sindicat din
industrie IG Metall, a contestat majorarea
vârstei de pensionare la 67 de ani. În pofida
apelului sãu în favoarea unei schimbãri politice,

sindicatul DGB se doreºte a fi neutru ºi nu a dat
consemn de vot, cerând în schimb membrilor
sãi sã participe masiv la vot. „Cu ocazia
ultimelor alegeri legislative, cei care s-au
abþinut au fost de departe cel mai numeros grup
în rândul electoratului. Scopul nostru este ca, în
ziua alegerilor, numeroºi oameni, muncitoare ºi
muncitori, sã meargã la vot. Pentru cã absen-
teiºtii nu fac decât sã îi întãreascã pe cei ale
cãror politici nu le doresc”, a explicat confede-
raþia pe site-ul sãu.

Comisia electoralã din
Cambodgia confirmã
victoria partidului la putere

Comisia electoralã din Cambod-
gia a confirmat, ieri, victoria
partidului la putere, al premierului
Hun Sen, în alegerile din 28 iulie,
marcate de puternice suspiciuni de
fraudã ºi care au scos în stradã
forþele opoziþiei, transmite AFP.
Liderul opoziþiei, Sam Rainsy, a
criticat imediat decizia comisiei.
„Nu acceptãm rezultate care nu
reflectã voinþa poporului. Aceste
rezultate sunt cele ale fraudei
electorale”, a declarat el pentru
agenþia de presã francezã. Partidul
Poporului Cambodgian (CPP), al
lui Hun Sen, îºi pãstreazã majorita-
tea în Parlament, cu 68 de locuri,
faþã de cele 55 obþinute de Partidul
Salvãrii Naþionale din Cambodgia
(CNRP), al lui Sam Raisny, a
anunþat comisia electoralã pe site-
ul sãu de Internet. Circa 200.000
de persoane au protestat, sâmbãtã,
în capitala þãrii, cu lotuºi în mânã,
în semn de pace, iar ieri erau
anunþate noi acþiuni de protest.
Opoziþia cere anchetarea fraudelor
din alegeri de cãtre o comisie
independentã. Hun Sen, la putere
de 28 de ani ºi al cãrui guvern este
acuzat cã reduce la tãcere forþele
de opoziþie, a dat asigurãri cã va
rãmâne premier ºi cã va forma un
nou guvern, chiar dacã opoziþia
boicoteazã noul Parlament.

Australia: Tony Abbott, gata
sã formeze viitorul guvern

Primul ministru ales australian,
conservatorul Tony Abbott, a
început ieri activitatea de formare a
viitorului guvern, dupã victoria
zdrobitoare înregistratã în alegerile
generale, transmite EFE. „Aceasta
este în primul rând o zi de lucru. (...)
Oamenii se aºteaptã ca dupã
alegeri sã înceapã munca guvernu-
lui ales. ªi asta voi face”, a declarat
în cursul dimineþii Abbott reprezen-
tanþilor presei adunaþi în faþa casei
sale din Sydney. Deºi numãrãtoarea
voturilor exprimate în alegerile de
sâmbãtã nu s-a încheiat, datele
preliminare ale Comisiei Electorale
indicã coaliþia condusã de partidul
conservator al lui Abbott drept
câºtigãtoare, cu 88 de locuri în
camera inferioarã a Parlamentului,
comparativ cu cele 57 de locuri ce
revin Partidului Laburist.

China ºi Kazahstan vor
semna contracte în valoare
de 30 miliarde dolari

Kazahstanul ºi China vor
semna 22 de acorduri în valoare
de aproximativ 30 miliarde de
dolari, a anunþat sâmbãtã
preºedintele kazah, Nursultan
Nazarbaiev, la finalul întâlnirii
sale cu ºeful statului chinez, Xi
Jinping, aflat într-o vizitã oficialã
în aceastã fostã republicã din Asia
Centralã, care deþine 3% din
rezervele mondiale de petrol,
potrivit AFP. „Am cãzut de acord
cu privire la construcþia unei
rafinãrii de care Kazahstanul are
nevoie ºi cu privire la cooperarea
în domeniul agricol (...) precum ºi
în ceea ce priveºte construcþia
infrastructurii de transport ºi
comunicaþii”, a declarat Nazarba-
iev. Cele douã pãrþi au ajuns, de
asemenea, la un „acord privind
participarea Chinei la exploata-
rea zãcãmântului Kashagan”, una
din cele mai mari descoperiri de
petrol din lume dupã 1960, a
declarat, la rândul sãu, preºedin-
tele chinez, Xi Jinping.

ro, preºedintele Curþii, a refuzat sã
le comenteze.
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Anunþul tãu!
MFP - ANAF-DGRFP CRAIOVA-Adminis-
traþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Dolj
Serv. Fiscal Oraºenesc Segarcea, organizea-
zã a treia licitaþie publicã, in condiþiile preci-
zate de OG nr. 92/2003 privind Codul de pro-
cedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, la sediul debito-
rului PFA  OLARU CAMELIA – comuna
VALEA STANCIULUI sat H-Poenari, jud.
Dolj CF 23310264, dosar de executare silitã
nr. 19742/01.06.2011/, în data de 19.09.2013,
ora 10.00 pentru vânzarea urmãtoarelor: -
Bunuri mobile: - Instalaþie de irigat cu tam-
bur, preþ 13382 lei. - Masinã, de erbicidat
6001P612 preþ 1775 lei. Motopompã  Ruris
3 preþ. 275 lei, Total SE SERVICIU FIS-
CAL15432 lei. Preþurile de pornire la licitaþie
nu includ TVA. Invitãm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri sã în-
ºtiinþeze despre aceasta AFP Segarcea, îna-
inte de data stabilitã pentru vânzare, menþi-
onatã mai sus. Invitãm pe cei interesaþi în
cumpãrarea bunurilor mobile, sã se prezinte
la termenul de vânzare ºi la locul fixat în
acest scop ºi sã depunã, cu cel puþin o zi
înainte de data licitaþiei, urmãtoarele docu-
mente: 1 oferta de cumpãrare; 2 dovada
depunerii ofertei de participare reprezen-
tând 10% din preþul de pornire la licitaþie în
contul IBAN RO57TRZ2955067XXX000390,
cod fiscal 4416952 deschis la Trezoreria
Segarcea, conform pct. 157.4 din HG nr.
1050/2004; 3 Împuternicirea persoanei care
îl reprezintã pe ofertant; 4 Pentru persoane-
le juridice de naþionalitate româna, copie
de pe certificatul unic de inregistrare elibe-
rat de ORC; 5 Pentru persoane juridice strãi-
ne, actul de înmatriculare tradus în limba
românã; 6 Pentru persoane fizice române,
copie de pe actul de identitate; 7 Pentru
persoane fizice strãine, copie de pe paºa-
port; 8 Dovada emisã de organele fiscale
cã nu au obligaþii fiscale restante faþa de
acestea(Consiliul Local ºi Administraþia Fi-
nanciarã în raza cãrora se aflã domiciliul
sau sediul). Împotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contestaþie la
instanþa judecãtoreascã competentã, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare
la cunoºtiinþã, în conformitate cu prevede-
rile art. 172-173 din OG nr. 92/2003, republi-
catã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re. Licitaþia începe de la cel mai mare preþ

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
din ofertele de cumpãrare scrise, dacã aces-
ta este superior preþului de pornire la licita-
þie, iar în caz contrar va începe de la acest
din urmã preþ. Adjudecarea se va face în
favoarea participantului care a oferit cel mai
mare preþ, dar nu mai puþin decât preþul de
pornire. Taxa de participare nu se restituie
ofertanþilor care nu s-au prezentat la licita-
þie, celui care a refuzat încheierea procesu-
lui-verbal de adjudecare, precum ºi adju-
decatarului care nu a plãtit preþul. Pentru
informaþii suplimentare vã puteþi adresa
SFO Segarcea, strada Unirii, nr.56, sau la
telefon 0251/210.644.
Comuna Moþãþei scoate la vânzare un teren
(ocupat de construcþii) în suprafaþã de 200
mp situat în satul Moþãþei, comuna Moþãþei,
în data de 27.09.2013, ora 12,00. Informaþii su-
plimentare se pot obþine în comuna Moþãþei
la sediul Primãriei. Telefon: 0251/326.211.
S.C. TOP GEL PROD S.R.L. titular al pro-
iectului „Intrare în legalitate hala producþie
parter ºi Construire hale producþie ºi depo-
zitare P ºi P+1” anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj, pentru proiectul propus a
fi amplasat în Comuna Cârcea, str. Aero-
portului, nr. 120, judeþul Dolj. 1. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-V,
între orele 9-14, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: www.arpmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de încadrare
pânã la data de 14.09.2013.
In atenþia doamnei Cojocaru Ligia Elena,
domiciliatã în Craiova, bld. Dacia, nr. 72, Bl.
F10, sc. 2, ap. 1, jud. Dolj, având calitatea de
angajatã a DGFP Dolj. In data de 31.07.2013
Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Dolj
a emis fiºa de evaluare a performanþelor pro-
fesionale individuale pe perioada 1.01.2013
- 31.07.2013 pentru angajata Cojocaru Li-
gia Elena angajatã pe funcþia contractualã
de inspector de specialitate în cadrul servi-
ciului administrativ, arhivã ºi gestionare for-
mulare. Calificativul acordat a fost satisfã-
cãtor. La apariþia prezentului anunþ, se con-
siderã comunicatã fiºa de evaluare a per-
formanþelor profesionale individuale pe pe-
rioada 1.01.2013 – 31.07.2013 pentru anga-
jata Cojocaru Ligia Elena.

D.G.F.P. Dolj - Administratia Finante-
lor Publice Bailesti scoate la licitatie
publica urmatoarele bunuri mobile si
imobile apartinind urmatorilor debi-
tori: I. I. Berceanu Dan Liviu din loca-
litatea Afumati CF-26546384 in data de
19.09.2013 ora 11 urmatoarele bunuri:
1) semanatoare SC 3.6 C(SUP 29)-
1.543 lei. Cioanoiri Toni Tanase din lo-
calitatea Bailesti str.Ana Ipatescu nr.66
CNP in data de 20.09.2013 ora 11 ur-
matoarle bunuri: 1) autoutilitara Dacia
– 2.150 lei. Cercel Ion din localitatea
Virtop CNP in data de 23.07.2013 ora
11 urmatoarele bunuri: 1) plug PP4 –
1.050 lei. Preturile nu includ TVA. In-
vitam pe cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor, sa instiinteze despre
aceasta organul de executare inainte
de data stabilita pentru vanzare. Lici-
tatia se va tine la sediul AFPM Bailesti,
la ora 11 iar vinzarea se va face con-
form OG nr. 92/2003, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
numai catre cei care nu au obligatii
fiscale restante. Pentru participarea la
licitatie ofertantii depun, cu cel putin
o zi inainte de data licitatiei, respecti-
ve 18.09.2013; 19.09.2013; 20.09.2013
urmatoarele documente: a) oferta de
cumparare; b) dovada platii taxei de
participare sau o scrisoare de garan-
tie bancara, reprezentind 10% din pre-
tul de pornire a licitatie, in contul con-
tul RO37TREZ2925067XXX000742,
cod fiscal 4554416, deschis la Trezo-
reria Bailesti c) imputernicirea persoa-
nei care il reprezinta pe ofernat; d)
pentru persoanele juridice de natio-
nalitate romana, copie de pe certifica-
tul unic de inregistrare eliberat de ofi-
ciul registrul comertului; e) pentru
persoanele juridice straine, copie de
pe actul de inmatriculare in limba ro-
mana; f) pentru persoanele fizice ro-
mane, copie de pe actul de identifica-
re; g) pentru persoanele fizice straine,
copie de pe pasaport; h) dovada, emi-
sa de creditorii fiscali, ca nu are obli-
gatii fiscale restante. Relatii suplimen-
tare la telefon 0251/312.169 sau la se-
diul AFPM Bailesti str. Victoriei nr. 42.



cuvântul libertãþii / 11luni, 9 septembrie 2013 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate
OFERTE SERVICIU

ANGAJEZ MECA-
NIC AUTO ªI TINI-
CHIGIU AUTO
PENTRU ANGLIA.
SALARIU NEGO-
CIABIL. TELEFON:
00447805868773.
Angajãm tehnician/
inginer cu cunoºtin-
þe în sisteme de alar-
mã, supraveghere vi-
deo, reþele calcula-
toare. CV-ul se de-
pune la adresa de e-
mail: angajari_craio-
va@yahoo.com.

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

PRESTÃRI SERVICII
S.C. ATLANTYS,
Clubul Oamenilor
de Afaceri, organi-
zeazã mese festive,
nunþi, botezuri, aga-
pe. Suntem serioºi
ºi exigenþi. Vã aºtep-
tãm în str. Romul Bl.
T3A parter. Telefon.
0251/ 411.712; 0723/
868.723.
Filmez ºi fotografiez
la preþuri avantajoa-
se + albumuri foto. Te-
lefon: 0766/359.513.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã conta-
bilã. 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
camere. Telefon:
0351/175.746.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te, superb, preþ nego-
ciabil, zona Ciupercã.
Telefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0721/218.871.

CASE
Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp
zona I, sau schimb
cu garsonierã Craio-
va, + diferenþa. Tele-
fon: 0742/097.486.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere,
anexe, pomi fructi-
feri, vie, fântânã, lo-
calitatea Ciutura,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna
Valea Stanciului. Tele-
fon: 0251/352.239.
0721/502.003.

Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucãtã-
rie, încãlzire centralã,
anvelopatã termic,
eventual schimb 2
apartamente, 2 came-
re sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
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. Tele-
fon: 0767/263.391.
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. Te-
lefon: 0744/251.816
ºi 0762/872.359.
Vând 800 mp, co-
muna Predeºti ideal
pentru casã, zonã pi-
toreascã. Telefon:
0762/ 109.595.

Vând teren 400 mp
intravilan situat în Se-
garcea str. Unirii, nr.
29F (în spatele Li-
ceului), cadastru. Te-
lefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
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. Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil, 600
mp. Telefon: 0727/
792.578.

Vând urgent teren 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
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Cra-
iova.  Telefon: 0761/
347.028.

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

Vând sau schimb apar-
tament 4 camere Lãpuº,
cu casã 2-3 camere.
Telefon: 0766/ 483.542.
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Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188

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.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Super-
nova, an 2002, ITP
2014, 3.500 lei. Te-
lefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Opel Astra
2008, 1,6, 68000 km,
105 C.P., benzinã,
Euro 4, taxã mediu ne-
recuperatã, preþ 5000
euro negociabil. Tele-
fon: 0727/500.950.
Vând Audi A6, fabri-
caþie 2006, full-op-
tions, bleu-marin,
piele, xenon, motor
de 2000 cm3. Tele-
fon. 0762/109.595.
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008. Te-
lefon: 0728/031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. 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
Diesel, 90 C.P., fa-
bricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ: 650
euro. Telefon: 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 Româ-
nia, motor 3500, du-
blã axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTA-
GE, an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 2 gropi Cimiti-
rul Romaneºti ,cu lu-
crare fãcutã.Telefon:
0771/ 758.019
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi
hormonii ºi antibioti-
cele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând dozator de
bere, tub CO2, apa-
rat fax, aspirator, ba-
lanþã Berkel, cuier
panou, maºinã de
cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând struguri ieftin
maxim  1000 kg. Te-
lefon: 0729/175.918.
Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2, do-
zator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Te-
lefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon:
0748/057.590.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon: 0761/
355.869.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.

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 calo-
rifer tablã 120/0,60
foarte puþin folosit. Te-
lefon: 0251/534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu janþã noi, ara-
gaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
(flex) D125/850W
nou, canistrã 20 litri
aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã
stereo, piei de bovinã
tratate, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii, flex mare,
aparat sudurã. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.

Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, ma-
ºinã de cusut, lustrã,
canapea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând chiuvetã bucã-
tãrie din fontã 20 lei,
jaluzele diferite mã-
rimi, lustre 2 ºi 3 bra-
þe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groa-
sã pentru pui, curcani
ºi animale mici. Tele-
fon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.

2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe o
parte. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
VÂND MOTOR
PENTRU ARO DIE-
SEL, ABRIC, BITUM
ASFALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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
Sucpi:Sucpi:Sucpi:Sucpi:Sucpi:

LLLLLuni- Vuni- Vuni- Vuni- Vuni- Vineriineriineriineriineri
9.00-19.00-19.00-19.00-19.00-19.00,9.00,9.00,9.00,9.00,

Sâmbătă 9.00-1Sâmbătă 9.00-1Sâmbătă 9.00-1Sâmbătă 9.00-1Sâmbătă 9.00-16.00,6.00,6.00,6.00,6.00,
Duminică 9.00-1Duminică 9.00-1Duminică 9.00-1Duminică 9.00-1Duminică 9.00-14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.

Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã
noi, burtierã fãrã pi-
cior nouã 25 lei. Tele-
fon. 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 cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 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 ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Te-
lefon: 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.
Vând pat dublu 2 m
X 2 m, tãblii nou –
nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãr-
bat – fermoar –  nas-
turi - tineret, excepþi-
onal. Telefon: 0725/
533.042.
CUMPÃRÃRI

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

DIVERSE
Cumpãr puieþi de
nuc, soi bun. Tele-
fon: 0720/231.610.
Cumpãr maºinã de
tricotat fineþea 6-7 ºi
ace fineþea 8. Tele-
fon: 0745/589.825.
Cumpãr 100 litri must
Feteascã alb. Tele-
fon: 0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Proprietar închiriez
pe termen lung apar-
tament 3 camere
mobilat parter Dez-
robirii,  300 euro. Te-
lefon: 0744/396.354.
Închiriez apartament 3
camere Grãdina Bo-
tanicã, mobilat, 350
euro negociabil. Tele-
fon: 0727/500.950.
Închiriez 4 camere,
studente, 1 Mai. Te-
lefon: 0741/117.193.
Primesc 2 fete în gaz-
dã, condiþii bloc. Te-
lefon: 0766/328.569.
Primesc fatã în gaz-
dã, central. Telefon:
0769/680.597.
Închiriez teren pen-
tru parcare maºini
sau centru vânzãri
sau G.P.L. Telefon:
0722/ 943.220;
0755/ 139.772.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedetermina-
tã, zonã cu vad. Tele-
fon: 0761/665.763.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.

Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la
demisol pretabil bar,
discotecã, casino, bi-
rouri. Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;
0742/450.724.
Închiriez apartament
2 camere, utilitãþi. Te-
lefon: 0748/105.609.
Închiriez apartament
2 camere, mobilat ºi
utilat. Recent reno-
vat, Rovine, pizzeria
Ibizza. Telefon:
0769/846.192.

CERERI
Doresc apartament
mobilat 2 sau 3 ca-
mere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/
787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 came-
re, zona 1 Mai. Tele-
fon: 0765/058.600.

MATRIMONIALE
Domn strãin, 58 ani,
prezentabil, necãsã-
torit caut prietenã
max. 45 ani, pentru
o relaþie, rog mesaje
la numãrul de tele-
fon: 0768/804.599.
Nu rãspund la numãr
privat.
Caut o doamnã vã-
duvã  cu permis auto
cu maºinã sau fãrã,
plãcutã fizic, maxim
55 ani. Telefon: 0253/
285.145; 0762/
278.639; 0351/
430.880.

DIVERSE
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil sau
bãtrân. Telefon:
0764/568.897. 0751/
911.417.
Pensionar singur
caut familie pentru în-
treþinere la þarã. Te-
lefon: 0762/603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera
/ obiect. Telefon:
0351/423.493.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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Deºi a plecat la drum cu gân-
duri mari, þinta fiind promovarea,
CS “U” Craiova a dezamãgit, sâm-
bãtã seara, la debutul în liga se-
cundã (Seria 2), fãrã a face aici
neapãratã referire la rezultat, unul
încheiat la egalitate în compania
Gloriei Bistriþa, 1-1. Prima ºansã a
fost trecutã în contul ardelenilor,
în minutul 9, când Antonache, scã-
pat singur cu Brac, l-a luat la þintã
pe goalkeeper-ul craiovean. Cru-
þaþi, alb-albaºtrii au marcat ei, la
chiar cea dintâi acþiune mai peri-
culoasã: Ionuþ Stancu a centrat a
centrat în suprafaþa de pedeapsã,
iar Dragicevici (25) a trimis cu o
loviturã de cap lângã barã, la col-
þul lung. Ceea ce s-ar fi vrut a fi o
descãtuºare a avut efect invers, cei
aproximativ 10.000 de fani “abþi-
nându-se cu greu sã nu aþipeas-
cã”. Fond pe care a venit ºi pauza.

La reluare, Bistriþa s-a dovedit
mult schimbatã în bine! Budãcan

Debut poticnitDebut poticnitDebut poticnitDebut poticnitDebut poticnit
CS Universitatea Craiova 1-1 Gloria Bistriþa

Stadion: “Ion Oblemenco”, spectatori: 10.000.
Au marcat: Dragicevici 25 / Budãcan 49.

Albuþ (cpt.) – Þîrcã, Hlinca (Fi-
zeºan 65), M. Chiþu, Feher (M.
Stancu 46), Antonache, Mãrgi-
nean, Curtuiuº, D. Matei, Polgar
(D. Sânmãrtean 83), Budãcan.

Antrenor: Cristian Coroian.

Brac – Cîrjã, Fl. Pãtraºcu, Lju-
binkovici, I. Stanciu – Ad. Iones-
cu (cpt.), Dragalina, Opriþa (Pre-
cup 62), Dragu (Ganea 69) – Sin,
Dragicevici (Voinea 83).

Antrenor Erik Lincar.

Arbitru: Adrian Comãnescu (Rm. Vâlcea).

(47) ºi-a bãtut însã joc de o imen-
sã oportunitate, ºut peste cu poar-
ta goalã. Degeaba! Oamenii lui Lin-
car n-au înþeles nimic din acest
avertisment. Pentru cã acelaºi Bu-
dãcan, douã minute mai târziu, a
restabilit egalitatea cu o reluare din
interiorul suprafeþei de pedeapsã.
Mulþumiþi, vizitatorii s-au retras în
apãrare aºteptând sã dea lovitura
pe contraatac. Nu le-a ieºit, însã
nici CS “U” n-a mai punctat, deºi
a mai avut vreo douã ºanse.

Una peste alta, mai este mult de
muncã pentru ce se aºteaptã de la
aceastã echipã! Craiovenilor, ad-
mitem, buni cunoscãtori ai feno-
menului, nu au cum sã le placã
astfel de “reprezentaþii”.

Rezultat similar obþinut
ºi de FC “U”

Intratã în luptã în dimineaþa zilei
de sâmbãtã, tot un 1-1 a obþinut ºi
echipa lui Mititelu, pe terenul Olim-

piei Satu Mare. Formaþia  pregãtitã
de Nicolo Napoli a deschis scorul
în minutul 60, prin Bãlan, în timp
ce punctul gazdelor a purtat sem-
nãtura lui Bujor, care a transformat
un penalty în minutul 83.

FC “U” Craiova: Hotoboc –
Mitic, Acka, Ciucã (cpt.) – Cosic,
Mârzeanu, Vasile Gheorghe (Sã-
ceanu 46), Goge, Cruceru – Bã-
lan, Stoianof.

Mititelu vrea ca „ºocul”
Craiovei sã se dispute
pe „Oblemenco”

Patronul FC “U” Craiova, Adri-
an Mititelu îºi doreºte ca meciul
din etapa a doua dintre FC Univer-
sitatea Craiova ºi CS Universitatea
Craiova, programat sâmbãtã (14
septembrie), sã se dispute în Bã-
nie pe stadionul “Ion Oblemenco”,
ºi nu la Turnu Severin, unde ºi-a
mutat echipa dupã ce a intrat în
conflict cu autoritãþiile locale.

Printr-un comunicat postat pe
site-ul oficial al clubului, Mititelu a
anunþat cã a trimis o adresã cãtre
Federaþia Românã de Fotbal prin
care a menþionat cã meciul din eta-

Celelalte rezultate consemnate în Seria 2: FC Bihor – UT Arad 2-1,
Olt Slatina – CSM Râmnicu-Vâlcea 0-0, Minerul Motru – CS Mioveni
4-0, ASA Târgu Mureº – Metalul Reºiþa 1-0.

Iatã ce s-a întâmplat ºi în Seria 1: CF Brãila – Unirea Slobozia 2-2,
SC Bacãu – FC Clinceni 1-4, Unirea Târlungeni – CSMS Iaºi 2-3, Gloria
Buzãu – Farul Constanþa 2-2, ACS Berceni – Rapid Bucureºti 1-1. Parti-
da Rapid Suceava – Sportul Studenþesc a fost amânatã.

pa secundã se va disputa în Craio-
va de la ora 20. Acesta sperã cã va
fi lãsat de cãtre primarul Craiovei,

Lia Olguþa Vasilescu, cãruia îi soli-
citã sã înceteze ostilitãþile ºi sã-i
permitã sã evolueze “acasã”.

CS Apã Craiova a strâns punctaj ma-
xim dupã douã runde din Liga a III-a,
seria 3, graþie victoriei înregistrate, vi-
neri searã, în compania CS Podari, scor
1-0 într-un joc ce s-a disputat pe Sta-
dionul Comunal din Iºalniþa. Lucicã Scar-
lat a stabilit învingãtoarea, cu o reuºitã
cãzutã la finele unei ore de joc.

Meciul a fost dominat în totalitate de
gazde, care ºi-au creat încã din debut
numeroase ocazii de a înscrie, însã oa-
menii lui Nicu Nãstãsie s-au lovit de im-
precizia la finalizare. De cealaltã parte,
podãrenii n-au reuºit sã conteze nici
mãcar în superioritate numericã, ca ºi
în partida cu Baloteºti (tot 0-1), dupã ce
Dinu a luat mai devreme drumul vestia-
relor (63), pentru cumul de “galbene”.

LIGA A III-A – ETAPA A II-A

Apã a câºtigat derby-ul
doljean cu Podari

Celelalte rezultate

Concordia Chiajna II – Dinamo II Bucureºti 0-1

Viitorul Domneºti – Juventus Bucureºti 1-3

Inter Clinceni – Metaloglobus Bucureºti 2-2

CS Baloteºti – CS Tunari 2-1

CS Viºina Nouã – FC Balº 0-0

1. Juventus Bucureºti 7-3 6p

2. Dinamo II Bucureºti 5-3 6

3. Apã Craiova 3-1 6

4. CS Baloteºti 3-1 6

5. Viitorul Domneºti 2-3 3

6. Inter Clinceni 4-4 2

7. CS Tunari 3-4 1

8. CS Viºina Nouã 3-4 1

9. Metaloglobus B. 2-3 1

10. FC Balº 1-2 1

11. CS Podari 0-2 0

12. Conc. Chiajna II 2-5 0

Mai mult, tot cei de la Apã puteau lovi
decisiv, dar Buºicã ºi Scarlat au iertat
din poziþii excelente. De remarcat fap-
tul cã Podari, antrenatã din aceastã run-
dã de Marian Bîcu, a fost susþinutã de
aproximativ 50 de suporteri, care ºi-au
încurajat favoriþii pe parcursul întregii
partide.

Apã Craiova: Grecu – Dinu, Chiriþã,
Dreºca,  Ciocioanã – Turcin,  J ianu
(Stancu 88), Rãduþ (C. Scarlat 87), Bu-
ºicã – Tîmplaru (Epure 65), L. Scarlat
(Copilescu 85). Antrenor: Nicu Nãstãsie

CS Podari: Turieanu – Orban, Ignat
(Þenovici 46), Preduþ, Cruºoveanu (Sla-
vu 35) – Stoica, S. Popescu, Istudor,
Neacºa (Stãncuþa 64) – Preda, Afrem
(Cimpoieru 67). Antrenor: Marian Bîcu.

Runda viitoare (sâmbãtã, 14 septembrie, ora 12:00): Danubius Bechet – CSO Filiaºi,
Dunãrea Bistreþ – CS „U” II Craiova, Dunãrea Calafat – Victoria Celaru, CS Iºalniþa – Unirea
Leamna, Recolta Ostroveni – Vânãtorul Desa, Progresul Segarcea – Prometeu Craiova,
Amaradia Melineºti – Avocaþii Craiova, Viitorul Cârcea – S.F. Gicã Popescu.

Digi Sport 2
17:00, 19:30 – HOCHEI – Liga MOL: HSC Miercurea Ciuc – Ujpesti, ASC Corona

Braºov – Dab Docler.

Eurosport
17:00 – CICLISM – Turul Spaniei: etapa a 16-a / 0:05 – TENIS – Open-ul SUA.

Eurosport 2
21:45 – FOTBAL – Meci amical.

Runda viitoare (vineri, 13 septembrie, ora 17:00): CS Podari – FC Balº, CS Tunari –
Apã Craiova, Concordia Chiajna II – CS Viºina Nouã, Dinamo II Bucureºti – Viitorul Dom-
neºti, Juventus Bucureºti – Inter Clinceni, Metaloglobus Bucureºti – CS Baloteºti.

LIGA A IV-A – ETAPA A III-A

S.F. Gicã Popescu – CSO Filiali 5-2

CS „U” II Craiova – Danubius Bechet 1-2

Unirea Leamna – Dunãrea Calafat 1-3

Vânãtorul Desa – CS Iºalniþa 1-0

Prometeu Craiova – Recolta Ostroveni 5-0

Avocaþii Craiova – Progresul Segarcea 0-6

Viitorul Cârcea – Amaradia Melineºti 9-0

Partida Victoria Celaru – Dunãrea Bistreþ va avea loc mâine.

1. Dunãrea Calafat 18-3 9 p

2. Progr. Segarcea 16-2 9

3. Prometeu 10-3 6

4. CSO Filiaºi 8-8 6

5. Rec. Ostroveni 7-8 6

6. Danubius Bechet 6-7 6

7. Vânãtorul Desa 6-16 6

8. SF Gicã Popescu 9-7 4

9. Dunãrea Bistreþ* 10-5 3

10. Viitorul Cârcea 9-5 3

11. Victoria Celaru* 6-4 3

12. CS Iºalniþa 3-5 3

13. Am. Melineºti 4-17 3

14. CS „U” II Craiova 5-8 1

15. Unirea Leamna 3-12 0

16. Avocaþii Craiova 4-14 0

* - un joc mai puþin.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
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Jucãtorii clasaþi pe primele douã
poziþii în ierarhia mondialã, sârbul
Novak Djokovici ºi spaniolul
Rafael Nadal, îºi vor disputa titlul
suprem la US Open, ultimul turneu
de Grand Slem al anului.

Pentru a ajunge aici, tenismenul
din Balcani a trecut greu de
“surpriza” Stanislas Wawrinka
(Elveþia, favorit 9), scor 2-6, 7-6 (4),
3-6, 6-3, 6-4, in timp ce ibericul a
avut o misiune infinit mai facilã în
faþa altei surprize, francezul Richard
Gasquet (favorit 8), scor 6-4, 7-6

Finalã de vis la US Open: Djokovici – NadalFinalã de vis la US Open: Djokovici – NadalFinalã de vis la US Open: Djokovici – NadalFinalã de vis la US Open: Djokovici – NadalFinalã de vis la US Open: Djokovici – Nadal
Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

(1), 6-2.
Va fi a treia finalã din ultimii

patru ani disputatã între cei doi
mari sportivi pe hard-ul new-yorkez
de la Flushing Meadows, scorul
fiind egal 1-1. Nadal s-a impus în
2010 iar Djokovici un an mai târziu,
ambele confruntãri decizându-se pe
durata a patru seturi.

21-15 pentru spaniol este scorul
în disputele directe, tot acesta
conducând ºi în ceea ce priveºte
întâlnirile din 2013, scor 2-1. Sârbul
a punctat primul, în finala de la

Monaco (6-2, 7-6/1), dupã care
spaniolul s-a impus într-o semifina-
lã la Roland Garros (6-4, 3-6, 6-1, 6-
7/ 3, 9-7) ºi într-o alta la Montreal
(6-4, 3-6, 7-6/2).

Partida dintre Novak Djokovici
ºi Rafael Nadal va fi în direct în
aceastã noapte pe canalul Euros-
port, de la ora 0:05.

Finala femininã s-a disputat
asearã târziu, dupã închiderea
acestei ediþiii, între Serena Williams
(SUA, nr. 1) ºi Victoria Azarenka
(Belarus, nr. 2).

Ultima etapã a fazei grupelor

Grupa A: Africa S. – Botswana
4-1, Rep. Cen. Africanã –
Etiopia 1-2.

Clasament: 1. ETIOPIA 13p, 2.
Africa S. 11p, 3. Botswana 7p, 4.
RC Africanã 3p.

Grupa B: Sierra Leone –
Guinea Ec. 3-2, Tunisia – I-le
Capului Verde 0-2.

Clasament: 1. I-LE CAPULUI
VERDE 12p, 2. Tunisia 11p, 3.
Sierra L. 8p, 4. Guinea Ec. 2p.

Grupa C: Gambia – Tanzania
2-0, Coasta F. – Maroc 1-1.

Clasament: 1. COASTA F. 14p,
2. Maroc 9p, 3. Tanzania 6p, 4.
Gambia 4p.

Grupa D: Ghana – Zambia 2-1,
Sudan – Lesotho (ieri, dupã
închiderea ediþiei).

Clasament: 1. GHANA 15p, 2.
Zambia 11p, 3. Sudan 2p, 4.
Lesotho 2p.

Grupa E: Burkina Faso –
Gabon 1-0, Niger – Congo 2-2.

Clasament: 1. BURKINA
FASO 12p, 2. Congo 11p, 3.
Gabon 7p, 4. Niger 4p.

Grupa F: Nigeria – Malawi 2-0,
Kenya – Namibia (ieri, dupã
închiderea ediþiei).

Clasament: 1. NIGERIA 12p, 2.
Malawi 7p, 3. Namibia 5p, 4.
Kenya 3p.

Grupa G: Zimbabwe – Mozam-
bic (ieri, dupã închiderea
ediþiei), Egipt – Guinea (mâine).

Clasament: 1. EGIPT 15p, 2.
Guinea 10p, 3. Mozambic 2p, 4.
Zimbabwe 1p.

Grupa H: Benin – Rwanda
(ieri, dupã închiderea ediþiei),
Algeria – Mali (mâine).

Clasament: 1. ALGERIA 12p,
2. Mali 8p, 3. Benin 5p, 4.
Rwanda 2p.

Grupa I: Camerun – Libia,
Togo – Congo DR (ambele ieri,
dupã închiderea ediþiei).

Clasament: 1. Camerun 10p, 2.
Libia 9p, 3. Congo DR 6p, 4.
Togo 1p.

Grupa J: Angola – Liberia 4-1,
Senegal – Uganda 1-0.

Clasament: 1. SENEGAL 12p,
2. Uganda 8p, 3. Angola 7p, 4.
Liberia 4p.

Reprezentativele de pe primul
loc vor susþine cinci “duble”
de baraj, câºtigãtoarele
urmând sã meargã la CM.
Echipele notate cu majuscule
sunt deja calificate.

Capitala Japoniei, Tokyo, va or-
ganiza Jocurile Olimpice de varã din
2020, fiind desemnatã ca gazdã a com-
petiþiei, sâmbãtã, în urma alegerilor
din cadrul reuniunii Comitetului In-
ternaþional Olimpic (CIO), de la Bue-
nos Aires (Argentina).

Tokyo va gãzdui Jocurile Olimpice

de varã din 2020

PRELIMINARII

CM 2014 – AFRICA

GRUPA A
Macedonia – Þara G. 2-1
(Trickovski 20, Trajkovski 80 /

Ramsey 39 pen.)
Serbia – Croaþia 1-1
(Mitrovici 66 / Mandzukici 53)
Scoþia – Belgia 0-2
(Defour 38, Mirallas 88)
1. Belgia 8 15-2 22
2. Croaþia 8 11-5 17
3. Serbia 8 10-10 8
4. Macedonia 7 5-8 7
5. Þara G. 7 7-16 6
6. Scoþia 8 4-11 5
Etapa viitoare (10 sep.): Mace-

donia – Scoþia, Þara G. – Serbia .

GRUPA B
Cehia – Armenia 1-2
(Rosicky 70 / Mkrtchyan 31,

Ghazaryan 90+2)
Malta – Danemarca 1-2
(Failla 38 / Andreasen 2, Camil-

leri 52 aut.)
Italia – Bulgaria 1-0
(Gilardino 38)
1. Italia 7 13-4 17
2. Bulgaria 7 11-5 10
3. Cehia 7 7-6 9
4. Armenia 7 8-9 9
5. Danemarca 7 8-10 9
6. Malta 7 3-16 3
Etapa viitoare (10 sep.): Arme-

nia – Danemarca, Malta – Bulgaria,
Italia – Cehia.

PRELIMINARII CM 2014 – EUROPA
GRUPA C

Kazahstan – I-le Feroe 2-1
(Zhumaskaliev 50 pen., Finon-

chenko 63 / Benjaminsen 23)
Irlanda – Suedia 1-2
(Keane 22 / Elmander 33, A.

Svensson 57)
Germania – Austria 3-0
(Klose 33, Kroos 51, Muller 88)
1. Germania 7 25-7 19
2. Suedia 7 13-8 14
3. Austria 7 15-8 11
4. Irlanda 7 13-12 11
5. Kazahstan 7 4-16 4
6. I-le Feroe 7 3-22 0
Etapa viitoare (10 sep.): Kazah-

stan – Suedia, I-le Feroe – Germania,
Austria – Irlanda.

GRUPA E
Norvegia – Cipru 2-0
(Elyounoussi 43, King 66)
Elveþia – Islanda 4-4
(Lichtsteiner 15, 30, Schar 27,

Dzemaili 54 pen. / Gudmundsson 3,
68, 90+1, Sightorsson 56)

Slovenia – Albania 1-0
(Kampl 19)
1. Elveþia 7 12-5 15
2. Norvegia 7 9-7 11
3. Albania 7 7-7 10
4. Islanda 7 12-13 10
5. Slovenia 7 9-10 9
6. Cipru 7 4-11 4
Etapa viitoare (10 sep.): Norve-

gia – Elveþia, Cipru – Slovenia, Is-
landa – Albania.

GRUPA F
Rusia – Luxemburg 4-1
(Kokorin 1, 36, Kerzhakov 59,

Samedov 90+3 / Joachim 90)
Irlanda N. – Portugalia 2-4
(McAuley 36, Ward 52 / B. Alves

21, Ronaldo 68, 77, 83)
Israel – Azerbaidjan 1-1
(Shechter 73 / Amirqukiyev 61)
1. Portugalia 8 16-8 17
2. Rusia 7 12-3 15
3. Israel 7 16-9 12
4. Irlanda N. 7 6-11 6
5. Azerbaidjan 8 4-10 5
6. Luxemburg 7 4-17 3
Etapa viitoare (10 sep.): Rusia –

Israel, Luxemburg – Irlanda N.

GRUPA G
Letonia – Lituania 2-1
(Bulvitis 20, Zjuzins 42 / Matule-

vicius 44)
Bosnia – Slovacia 0-1
(Pecovsky 77)
Liechtenstein – Grecia 0-1
(Mitroglou 72)
1. Bosnia 7 23-4 16
2. Grecia 7 8-4 16
3. Slovacia 7 8-5 12
4. Letonia 7 8-15 7
5. Lituania 7 5-10 5
6. Liechtenstein 7 3-17 2
Etapa viitoare (10 sep.): Litua-

nia – Liechtenstein, Slovacia – Bos-
nia, Grecia – Letonia.

GRUPA H
Ucraina – San Marino 9-0

(Devici 11, Seleznyov 26, Edmar
32, Khacheridi 45+1, 54, Konoply-
anka 50, Bezus 63, Fedetskiy 74, Ra-
kitskiy 90+4)

Polonia – Muntenegru 1-1
(Lewandowski 16 / Damjano-

vici 12)
Anglia – Moldova 4-0
(Gerrard 12, Lambert 27, Wel-

beck 45+1, 51)
1. Anglia 7 25-3 15
2. Muntenegru 8 15-8 15
3. Ucraina 7 19-4 14
4. Polonia 7 13-8 10
5. Moldova 8 4-15 5
6. San Marino 7 0-38 0
Etapa viitoare (10 sep.): Ucraina

– Anglia, San Marino – Polonia.

GRUPA I

Georgia – Franþa 0-0

Finlanda – Spania 0-2
(Alba 18, Negredo 86)
1. Spania 6 10-2 14
2. Franþa 6 8-4 11
3. Finlanda 6 4-6 6
4. Georgia 6 3-7 5
5. Belarus 6 4-10 4
Etapa viitoare (10 sep.): Georgia

– Finlanda, Belarus – Franþa.

În cursã s-au mai aflat oraºul turc
Istanbul, învins în finalã, ºi capitala
Spaniei, Madrid, eliminatã dupã pri-
mul tur, în urma unui vot de departa-
jare cu metropola turcã.

Tokyo a obþinut 60 de voturi la
scrutinul final, în timp ce Istanbulul

a fost votat de 36 membri ai CIO.
În 2012, Jocurile Olimpice de varã

au avut loc la Londra, iar în 2016 vor
avea loc la Rio de Janeiro. Odatã cu
alegerea oraºului Tokyo ca gazdã a
ediþiei din 2020, s-a respectat o rota-
þie a continentelor.

Grupa D, din care face parte ºi România, este inseratã pe larg în ultima paginã a cotidianului nostru.
Naþionalele de pe primul loc se calificã direct la CM, celelalte patru locuri disponibile urmând sã se decidã din cele mai bune opt (din nouã) echipe

clasate pe poziþiile secunde, în urma unor „duble” de baraj.

PRELIMINARII CM 2014 –
AMERICA DE SUD

Columbia – Ecuador 1-0

(J. Rodriguez 30)
Paraguay – Bolivia 4-0

(Fabbro 16, Santa Cruz 47, Ortiz 80, Gomez 84)
Chile – Venezuela 3-0
(Vargas 10, M. Gonzales 30, Vidal 85)
Peru – Uruguay 1-2

(Farfan 84 / L. Suarez 43 pen., 67)
Argentina a stat.

1. Argentina 13 25-9 26
2. Columbia 13 22-7 26
3. Chile 14 24-21 24
4. Ecuador 13 17-13 21
5. Uruguay 13 20-22 19
6. Venezuela 14 10-17 16
7. Peru 13 13-19 14

8. Paraguay 13 13-23 11
9. Bolivia 14 15-28 10
Etapa viitoare (10/11 sep.): Bolivia – Ecuador,

Uruguay – Columbia, Venezuela – Peru, Paraguay –
Argentina. Chile stã.

Primele 4 clasate acced la turneul final, iar lo-
cul 5 va susþine o „dublã” de baraj cu o reprezen-
tantã a Asiei (Iordania sau Uzbekistan).

BARAJ CM 2014 – ASIA

Iordania – Uzbekistan 1-1

(Al Laham 30 / Djeparov 35)

Returul are loc mâine.

Zona Asia ºi-a stabilit cele patru reprezentative

calificate direct la Cupa Mondialã. Ele sunt Ja-

ponia, Iran, Coreea de Sud ºi Australia.

PRELIMINARII CM 2014 –
AMERICA DE NORD,

CENTRALÃ ªI CARAIBE

Mexic – Honduras 1-2
(Peralta 5 / Bengtson 63, Costly 66)
Panama – Jamaica 0-0
Costa Rica – SUA 3-1
(Acosta 2, Borges 10, Campbell 75 / Dempsey 43 pen.)
1. Costa R. 7 10-4 14
2. SUA 7 8-6 13
3. Honduras 7 8-8 10
4. Mexic 7 4-4 8
5. Panama 7 5-7 7
6. Jamaica 7 2-8 3
Etapa viitoare (11 sep.): Jamaica – Costa R., SUA –

Mexic, Honduras – Panama.

La CM se calificã primele 3 locuri, în timp ce echi-
pa de pe poziþia a 4-a va juca o „dublã” de baraj cu
Noua Zeelandã, deja câºtigãtoare în Oceania.
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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)

România – Ungaria 3-0
Stadion: „Arena Naţională”, spectatori: 45.000.
Au marcat: Marica 2, Pintilii 31, Tănase 88.
România: Tătăruşanu – Măţel, Goian, Chiricheş, Raţ – Pintilii, Bourceanu – Torje (Tănase 58), Stancu,

Maxim (Ad. Popa 64) – Marica (Hoban 79). Selecţioner: Victor Piţurcă.
Ungaria: Bogdan – Guzmics, Kadar, Liptak, Vanczak – Koman (Szabics 85), Varga (Lovrencsics 68) –

Dzsudzsak, Bode, Korcsmar (Hajnal 34) – Szalai. Selecţioner: Sandor Egervari.
Cartonaşe galbene: Bourceanu 51 / Korcsmar 14, Liptak 45+2, Vanczak 61.
Arbitru: Alberto Undiano Mallenco (Spania).

În celelalte dispute ale grupei: Estonia – Olanda 2-2 (Vassiljev 18, 57 / Robben 2, Van Persie 90+4 pen.),
Turcia – Andorra 5-0 (U. Bulut 35, 39, 68, B. Yilmaz 64, A. Turan 90+3).

PRELIMINARII CM 2014

Programul
următoarelor trei etape

Mâine: ROMÂNIA – Turcia, Ungaria – Estonia, Andorra – Olanda;
11 octombrie: Andorra – ROMÂNIA, Olanda – Ungaria, Estonia –

Turcia;
15 octombrie: ROMÂNIA – Estonia, Ungaria – Andorra, Turcia –

Olanda.
La CM se califică direct ocupanta primului loc, urmând ca poziţia

secundă să acceadă, cel mai probabil, într-un play-off (se califică opt din
cele nouă echipe clasate pe locul secund în grupe).

Clasament Gr. D

1. Olanda 7 6 1 0 22-4 19p
2. ROMÂNIA 7 4 1 2 13-10 13
3. Ungaria 7 3 2 2 12-11 11
4. Turcia 7 3 1 3 12-7 10
5. Estonia 7 2 1 4 5-11 7
6. Andorra 7 0 0 7 0-22 0

Încă un punct şi baraju-i cam gata!
„Tricolorii” au zdrobit Ungaria

şi aşteaptă acum Turcia

 “Sunt mândru că sunt
român, ne bucurăm foarte mult!
Nu ne aşteptam la un asemenea
rezultat, dar dacă analizăm jocul
mai puteam marca”.

 (Ciprian Marica)

 “Acum suntem mai
aproape de baraj, dar nu am
realizat încă nimic. Ştiam că vom
bate Ungaria. Eu mai puteam
juca, dar asta a fost decizia
selecţionerului”.

(Gabriel Torje)

 “România a fost la
înălţime. E o victorie importantă,
dar va fi foarte bună doar dacă
vom corobora acest rezultat cu
un succes contra Turciei. Sperăm
să vină şi mai multă lume la
meciul de marţi”.

 (Răzvan Raţ)

 “Am vrut să câştigăm în
România, dar golul lui Marica ne-a
blocat toate planurile. Apoi reuşita
extraordinară a lui Pintilii nu ne-a
mai oferit prea multe şanse de a
întoarce soarta meciului”.

(Balasz Dzsudzsak,
mijlocaş Ungaria)

 “Golul încasat atât de
repede ne-a dat toate planurile
peste cap. Felicit însă echipa
României. A făcut un meci
excelent la toate capitolele”.

(Sandor Egervari –
selcţioner Ungaria)

România n-a avut nici o emo-
ţie, vineri seara, în faţa unei Unga-
rii invizibile, pe care a ridiculizat-o
cu un sec 3-0. Veniţi pe Arena
Naţională pentru a-şi securiza lo-
cul de baraj pe care se aflau, veci-
nii din vest s-au văzut deposedaţi
rapid de obiectiv!  Nu trecuseră
decât vreo 80 de secunde când
Marica, plecat de la centrul tere-
nului, după ce l-a nimicit pe Guz-
mics, l-a învins cu un lat perfect
pe Bogdan.

Tot „tricolorii” s-au aflat la câr-
ma os tilităţiilor şi în continuare,
ungurii ajungând în careul lui Tă-
tăruşanu abia prin minutul 30. Fază
la care au pierdut balonul, acesta a
ajuns la Marica, care a întors pen-
tru un gol de poveste al lui Pintilii,
vinclu, cu bara, de la 23 de metri.

Un şut semnat de Hajnal (peste
poartă) şi o semiocazie a lui Szalai
au fost singurele şanse ale maghia-
rilor, ambele venite în debutul păr-
ţii secunde.

Stancu ş i Adi Popa au ratat
apoi din postura de unu la unu
cu Bogdan,  goalkeeper-ul engle-
zilor de la Bolton bloc ându-i de
fiecare dată. Acesta nu s -a mai
putut însă opune şi în minutul 88,
Tănase executându-l cu un şut
la colţul lung, la c apătul unei faze
de toată frumuseţea,  după ce a
trecut mingea pe lângă un „jalon”
maghiar. În c ontextul în c are nu
se admit paşi greşiţi c u Andorra
şi Estonia, România ar mai avea
nevoie doar de un punct contra
Turciei, mâine, pentru a-şi adju-
deca poziţia de baraj.

Piţurcă: “Am fost fantastici”
Contestat de mulţi pentru selec-

ţia făcută, Piţurcă şi-a arătat cla-

sa. De altfel, selecţi-
onerului i-a ieşit ab-
solut tot. A mizat pe
Marica, iar  vârful,

deşi fără echipă, a înscris un gol
şi a dat o pasă decisivă. Şi schim-
bările au fost inspirate, Tănase,
aruncat în luptă în mitanul secund,
închizând tabela.

La final,  selecţionerul a anali-

zat la cald disputa cu naţionala
lui Egervari şi a ţinut să îşi laude
elevii.

“Este cea mai frumoasă seară
din aceste preliminarii. Dar la fel
de bucuros am fost şi după me-
ciul din Turcia. O victorie mare,
care ne deschide un drum uriaş
spre meciul de baraj. E victoria
băieţilor, au jucat fantastic, şi-au
surclasat adversarul. Marica a fă-
cut un meci mare. Un gol fantas-
tic al lui Pintilii. Azi putem spune
că am câştigat patru puncte, pen-
tru că am marcat trei goluri Unga-
riei. Atmosfera a fost formidabi-
lă”,  a spus Piţurcă, la GSP TV,
după meci.

Bourceanu,
suspendat cu Turcia!

Penalizat cu un gartonaş galben

în minutul 50, căpitanul Stelei, Ale-
xandru Bourceanu, va rata partida
cu Turcia.

Bourceanu mai fusese avertizat
în meciul cu Olanda de la Bucu-
reşti, scor 1-4. În locul său Piţur-
că a decis să-l cheme pe Ionuţ
Neagu, trecut în această vară de
la Oţelul la Steaua. Neagu are până
acum trei selecţii în echipa naţio-

nală, însă sunt şanse mici ca el să
evolueze tocmai într-un joc aşa de
important.

„Partida de la Bucureşti
e finala”

Preşedintele Federaţiei Turce de
Fotbal (TFF), Yildirim Demiroren,
a declarat că pentru reprezentati-
va antrenată de Fatih Terim me-
ciul de marţi cu România este o
finală pe care trebuie să o câştige,
a notat ieri presa turcă.

“Avem un antrenor nou (n.r.
Fatih Terim), ec hipa are un aer
nou, iar Andorra este o formaţie
slabă. Însă bineînţeles, faptul că
am câştigat ne-a motivat. Finala
noastră este meciul cu România.
Dacă vom câştiga următoarele trei
partide, inclusiv pe cea cu Româ-
nia, mai avem şanse. La meciul

România - Ungaria, era important
ca Ungaria să nu învingă. După
victoria României, trebuie ca noi
să îi învingem pe români la Bucu-
reşti”, a spus Demiroren.

La rându-i, mijlocajul Borusiei
Dortmund, Nuri Şahin, consideră,
de asemenea, că meciul cu Roma-
nia e “o finală”. “Am trecut cu bine
de meciul cu Andorra. Acum ne
c oncentrăm pentru România.
Asta-i finala cea mare. Vrem să câş-
tigăm. Va fi dificil, însă vom face
ce vom putea pentru a învinge”, a
menţionat Şahin.

Turcii sunt optimişti
Conform unui sondaj realizat de

fanatik.com.tr, nu mai puţin de 83
dintre turci sunt de părere că naţi-
onala ţării lor va învinge România
şi va reintra în cursa pentru locul
2, care va asigura cel mai probabil
prezenţa la baraj. În rest, 11 la sută
cred că va câştiga România, iar 6
la sută că jocul se va termina cu o
remiză.


