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Primul
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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 loc să strângă bani
pentru “zile negre”, îi cheltuie prin
“nopţi albe”. administraţie/ 3

Despre pasajul
subteran: bine
că s-a terminat!

Un singur luc ru, dar,  de fapt,
esenţial, a omis  să spună în faţa
ziariştilor ing.  Marian Tuzluc ,
managerul de proiec t din par-
tea Mitliv, cons tructorul pasa-
jului subteran de la Universita-
te,  denumire sub c are este cu-
nosc ut: să ce ară scuze  craio-
ve nilor pe ntru pe rturbare a
traficului rutie r pe  o pe rioa-
dă mai mare de cât e ra pre co-
nizată.  Să ceară scuze şi pen-
tru r itmurile de lucru anemice,
deloc susţinute, „de melc ” de pe
şantier, prin insufic ienţa utila-
jelor, nefolos irea optimă a tim-
pului de luc ru.. .

Inspectorii din cadrul Casei de  Asigurări
de  Sănătate (CAS) Dolj au aplicat în ulti-
ma lună o serie  de  sancţiuni  după ce au
descoperit nereguli în cazul mai multor uni-
tăţi sanitare. Echipele de control au trecut
pragul a numai puţin de 31 de furnizori de
servicii medicale din judeţ, scopul fiind acela de a verifi-
ca în ce  măsură sunt respectate clauzele contractuale şi
legis laţia în vigoare.
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actualitate

$1 EURO ...........................4,4653 ............. 44653
1 lirã sterlinã..........................5,2969.......................52969
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METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,3719........33719
1 g AUR (preþ în lei).......148,9207.....1489207
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Legea care permite eutanasierea câinilor fãrã
stãpân care nu sunt adoptaþi sau revendicaþi
în 14 zile de când ajung în adãposturi a trecut
ieri de votul final al Camerei Deputaþilor, forul
decizional în privinþa acestui proiect. Acesta a
fost adoptat cu 266 de voturi „pentru”, 23 „îm-
potrivã” ºi 20 de abþineri. Dupã vot, deputatul
PDL Ioan Oltean a declarat, în plenul Came-
rei, cã sperã ca „expresia nu mor oamenii când
vor câinii sã fie o realitate de acum încolo”.
Actul normativ prevede prelungirea de la 7 la
14 zile lucrãtoare a termenului în care un câi-
ne din adãpost poate fi revendicat sau adop-
tat, gratuit. Dupã cele 14 zile, autoritatea lo-
calã poate decide eutanasierea câinilor sau pre-
lungirea ºederii lor în adãpost, cu condiþia sã
aibã resurse financiare pentru întreþinerea pa-
docurilor. „Noi a trebuit sã ne referim doar la
ce se întâmplã cu un câine de la momentul
capturãrii, cât dureazã pânã se va trece la eu-
tanasiere ºi care sunt etapele. (...) Un primar
care nu are posibilitate sã cazeze câinele, sã
treacã fãrã nici o restricþie, decât cea prevã-
zutã de termenul impus de lege, la eutanasie-
re. Dacã primarul respectiv considerã cã are
suficienþi bani ºi suficient spaþiu sã þinã un
numãr de câini, sã amâne aceastã decizie’”, a
precizat Bogdan Ciucã, preºedintele Comisiei
juridice. Potrivit acestuia, reteritorializarea
câinilor va fi exclusã conform noii legi. Comi-

siile de administraþie ºi juridicã ale Camerei
Deputaþilor au fost cele care au stabilit, luni,
un termen de 14 zile în care câinii fãrã stãpân
sã fie þinuþi în adãposturi, dupã care, dacã nu
sunt revendicaþi sau adoptaþi, sã fie eutana-
siaþi. Preºedintele Comisiei juridice a Camerei
Deputaþilor, Bogdan Ciucã, a precizat luni searã
cã, în opinia sa, „am fãcut un lucru bun ºi
eficient, noi am pus în acord legea cu decizia
Curþii Constituþionale ºi am þinut cont ºi de ce
au spus reprezentanþii administraþiei locale ºi
ai organizaþiilor neguver-
namentale”. El a arãtat cã
membrii comisiilor au
decis majorarea terme-
nului de þinere a câinilor
în adãposturi de la 7 la
14 zile, primele 7 zile de
la data capturãrii fiind
pentru revendicarea câi-
nilor de cãtre stãpânii
care i-au pierdut, iar ur-
mãtoarele 7 zile pentru
adoptarea animalelor.

Peste 200 de persoane
care se opun eutanasierii
câinilor maidanezi au pro-
testat la intrarea în Palatul
Parlamentului dinspre Par-
cul Izvor, în timp ce par-

lamentarii votau Legea privind câinii fãrã stãpân.
Manifestanþii scandau „Parlamentul criminal”,
„Vã dorim soarta lor, soarta maidanezilor”, „Drep-
tul la viaþã”, „Eutanasia jos în România”, „USL
nu uita, asta este crima ta” ºi aveau pancarte cu
mesaje precum „Spune nu crimei”, „Cruzimea
faþã de animal este preludiul cruzimii faþã de om”,
„Opriþi masacrul”, „De la mineriadã la hingheria-
dã”, „Vrem soluþii nu mãcel”, „Dorim sterilizarea
câinilor cu ºi fãrã stãpân”, „Ucizi apa sau închizi
robinetul?”, „Eutanasiere nu, sterilizare da”.
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Senat: Aviz negativ pentru
proiectului Roºia Montanã

Comisiile juridicã ºi cea pentru ad-
ministraþie publicã din Senat au dat,
ieri, în unanimitate, un aviz negativ la
proiectul de lege privind unele mãsuri
aferente exploatãrii minereurilor auro-
argentifere din perimetrul Roºia Mon-
tanã ºi stimularea ºi facilitarea dezvol-
tãrii activitãþilor miniere în România.
Senatorii au aprobat, luni, ca acest pro-
iect de lege sã intre în dezbatere în pro-
cedurã de urgenþã. Senatul este prima
Camerã sesizatã. Aproximativ 500 de
persoane, angajaþi ai companiei Roºia
Montanã Gold Corporation ºi localnici
din Roºia Montanã, au participat, ieri,
la un protest în centrul comunei, cerând
începerea proiectului minier, acþiunea
nefiind autorizatã. Premierul Victor
Ponta a afirmat, tot ieri, cã în cazul în
care Parlamentul respinge proiectul de
la Roºia Montanã licenþa de exploata-
re nu se va pune în aplicare. „Existã
din 1999-2000 licenþã de exploatare.
(...) În 14 ani Guvernul nu a luat o deci-
zie. Am considerat cã este un gest nor-
mal sã finalizez negocierile ºi sã cer vo-
tul Parlamentului. E clar cã nu se va da
acest vot. (...) Licenþa de exploatare în
acest caz (n.r. - în care Parlamentul va
respinge proiectul de lege) nu se va
pune în aplicare. (...)”, a spus Ponta.
CSM: Doi procurori, detaºaþi la
ANAF la solicitarea premierului

Secþia pentru procurori a Consiliu-
lui Superior al Magistraturii a decis ieri
detaºarea a doi procurori la Agenþia
Naþionalã de Administrare Fiscalã
(ANAF), la solicitarea premierului Vic-
tor Ponta. ªeful Executivului a solicitat
CSM detaºarea la ANAF a procurori-
lor Petre-Dragoº Voinescu ºi Remus-
Damian Budãi, cerere analizatã în
ºedinþa de ieri. Potrivit ordinii de zi,
Petre-Dragoº Voinescu este prim-pro-
curor al Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Giurgiu, iar Remus-Damian Bu-
dãi prim-procuror delegat la Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Bucureºti.

Pragul de 30% la referendum, adoptat
Camera Deputaþilor a adoptat,

ieri, pe articole, Legea referendu-
mului, care reduce pragul de pre-
zenþã la 30%, respingând solicita-
rea de reexaminare a ºefului statu-
lui, care cerea menþinerea pragului
la 50%. Deputaþii au adoptat pro-
iectul cu 223 de voturi „pentru”,
72 „împotrivã” ºi 23 de abþineri,
PDL anunþând cã a votat împotri-
vã deoarece considerã cã „în acest
moment tânãra democraþie are ne-
voie de un vot majoritar”. Proiec-

Procurorii Parchetului
General au amânat ieri audierea
lui Alexandru Viºinescu, fostul
comandant al Penitenciarului
Râmnicu Sãrat, dupã ce acesta
i-a anunþat cã are probleme de
sãnãtate ºi s-a internat în spital.
Viºinescu urma sã fie audiat ieri
în dosarul în care este acuzat de
genocid, însã un avocat al
acestuia le-a înmânat procurori-
lor un bilet de trimitere în spital.
Pe 3 septembrie, „procurori ai
Secþiei de urmãrire penalã ºi
criminalisticã din cadrul Parche-
tului de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie au dispus
începerea urmãririi penale faþã
de Alexandru Viºinescu sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
genocid, constând în aceea cã în
perioada 1956-1963, în calitate
de comandant al Penitenciarului
Râmnicu Sãrat, a supus colecti-

Viºinescu se interneazã în spital,
aºa cã procurorii amânã audierea luitul de lege prevede cã referendu-

mul este valabil dacã la acesta par-
ticipã cel puþin 30% din numãrul
persoanelor înscrise pe listele elec-
torale permanente. Deputaþii au sta-
bilit, adoptând un nou articol, cã
proiectul de lege intrã în vigoare la
un an de la publicarea în Monito-
rul Oficial. Camera Deputaþilor este
forul decizional. Senatul a respins,
în 3 septembrie, cererea preºedin-
telui Traian Bãsescu de reexami-
nare a legii privind organizarea ºi

desfãºurarea referendu-
mului. Preºedintele a ce-
rut, în 11 iulie, Parlamen-
tului, reexaminarea legii
care prevede validarea
referendumului cu parti-
cipare de cel puþin 30%
ºi cu numãr al voturilor
valabil exprimate de cel
puþin 25%, pe motiv cã
în aceastã formã nu se
asigurã o reprezentativi-
tate suficientã.

vitatea reprezentatã de deþinuþii
politici încarceraþi (...) la
condiþii de existenþã sau trata-
ment de naturã sã ducã la
distrugerea fizicã a acestora,
prin acþiuni ce depãºesc cadrul
legal (lipsa medicamentelor ºi a
îngrijirii medicale, refuzul de a
acorda asistenþã adecvatã,
netratarea bolnavilor, refuzul de
transfer cãtre spitalele peniten-
ciar, degradarea stãrii de sãnãtate
a condamnaþilor prin lipsa hranei,
lipsa încãlzirii, pedepsele aplicate
discreþionar ºi abuziv deþinuþilor,
condiþii de detenþie inumane, rele
tratamente, bãtaia ºi alte violenþe,
ignorarea adreselor ºi sesizãrilor
formulate de cãtre deþinuþi)”,
declarã Parchetul General.
Viºinescu este unul dintre cei 35
de torþionari identificaþi de
Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului.

Senatorii din Comisia juridicã
vor studia miercurea viitoare ma-
terialul probator în cazul ministru-
lui Economiei, Varujan Vosganian,
pentru care Parchetul a cerut în-
ceperea urmãririi penale, deoarece
documentele nu au ajuns încã la
Comisie. În ºedinþa de ieri, sena-
torii Comisiei juridice au luat doar
act de solicitarea Parchetului de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie privind începerea urmãririi
penale. „Încã nu ne-au fost puse
la dispoziþie materialele probatorii

de care se face vorbire în adresa
de înaintare a procurorului-ºef al
DIICOT. Deci membrii comisiei
nu le pot consulta. Am luat urmã-
toarele decizii: miercurea viitoare
sã avem o ºedinþã secretã, având
în vedere cã materialele probatorii
sunt confidenþiale, ºi membrii co-
misiei sã poatã studia pe ce se ba-
zeazã cererea Parchetului”, a de-
clarat preºedintele Comisiei juridi-
ce, Tudor Chiauriu. Acesta a mai
anunþat cã senatorul Varujan Vos-
ganian va fi invitat la audieri în

comisie pe 1 octombrie ºi cã PNL
nu a luat o decizie în ceea ce-l pri-
veºte pe ministrul liberal, în sensul
de a vota pentru sau împotriva so-
licitãrii Parchetului. „Nu s-a luat o
decizie formalã în acest sens ºi
probabil cã înainte de votul în plen,
pe baza concluziilor Comisiei juri-
dice, vom avea ºi o decizie politicã
în acest sens. Toatã lumea aºteap-
tã concluziile Comisiei juridice”, a
adãugat senatorul liberal Tudor
Chiuariu. Varujan Vosganian este
acuzat de DIICOT cã în perioada

2007-2008 a semnat ºi susþinut în
guvern acordarea de discount-uri
substanþiale la livrarea de gaze na-
turale cãtre Interagro, în scopul
sprijinirii intereselor financiare ale
unui grup infracþional constituit de
omul de afaceri Ioan Niculae ºi a
utilizat Romgaz în interesul privat
al Interagro. În acest caz, DIICOT
a solicitat începerea urmãrii pena-
le ºi împotriva fostului ministru al
Economiei Adriean Videanu, pen-
tru acelaºi gen mãsuri, în perioada
2009-2010.

Senat: Comisia juridicã va studia miercurea viitoare materialul probator în cazul Vosganian
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Un singur lucru, dar, de fapt,
esenţial, a omis să spună în faţa
ziariştilor ing. Marian Tuzluc, ma-
nagerul de proiect din partea Mi-
tliv, constructorul pasajului subte-
ran de la Universitate, denumire
sub care este cunoscut: să ceară
scuze craiovenilor pentru per-
turbarea traficului rutier pe o
perioadă mai mare decât era
preconizată. Să ceară scuze şi
pentru ritmurile de lucru anemice,
deloc susţinute, „de melc” de pe
şantier, prin insuficienţa utilajelor,
nefolosirea optimă a timpului de
lucru, oprirea activităţii în zilele de
sâmbătă şi duminică, probabil din
raţiuni economic e, organizarea
defectuoasă de şantier s .a.m.d.
Ideea de a bloca circulaţia rutieră

MIRCEA CANŢĂR

Despre pasajul subteran:
bine că s-a terminat !

şi în ziua inaugurării, sub pretex-
tul aberant, realmente ilogic, al
expunerii utilajelor care au lucrat
la pasaj, cu aprobarea de rigoare,
nu a făcut decât să consfiinţească
dic tonul „sf ârşitul încununează
opera”. Adică proferarea a încă
unei şarje de vorbe de duh, fiindcă
pe strada „A. Macedonski” ambu-
teiajul a durat ore în şir. Cât pri-
veşte cinismului ing. Marian Tuz-
luc de a povesti că s-a muncit „24
de ore din 24, şapte zile pe săptă-
mână”, ca să reuşească respecta-
rea graficului de lucrări, probabil
că s-a gândit că are în faţă per-
soane care locuiesc exclusiv în alte
oraşe ale ţării, nicidecum în Cra-
iova. Fiindcă n-a fost doar o min-
ciună. Oribilă. A fost o formă de

delir.  Unele date tehnice despre
respec tiva luc rare de anvergură
s-au spus  deja ş i nu mai trebuie
reluate. În c e măsură „pasajul
subteran” va contribui la f luidi-
zarea c irc ulaţiei, într-un punct
rutier  care nu ridic a probleme de
excepţie municipiului nostru, ră-
mâne de urmărit prin determină-
rile spec ifice de trafic, adică de-
bitul de c irc ulaţie ş i densitatea
circulaţiei. De fapt,  proiec tul în
sine suporta destule corecţii, din
capul loc ului, fiindcă benzile de
circ ulaţie sunt reduse la mini-
mum, în raport cu standardiza-
rea europeană, separatorul de
sensuri,  pe lângă configuraţia
geometrică asimetrică, es te ne-
jus tificat de lăbărţat, aidoma unui

loc de promenadă,  ca să nu mai
vorbim de circumferinţa aiuritoa-
re a sensurilor giratorii, a insuli-
ţelor otova, răpite carosabilului
pentru a f i destinate spaţiilor
verzi, umplute cu panseluţe de
sezon. Cos turile lucrării, deloc o
bagatelă,  au fos t f inanţate pre-
cumpănitor din fonduri europene.
Dar s -a lucrat în „ritm de melc”,
reiterăm sintagma, şi, dacă putem
vorbi de o împlire, aceea nu e de-
cât una singură: „bine c ă s-a ter-
minat”. Liviu Cioană, managerul
firmei Mitliv, a spus şi el câteva
vorbe de circumstanţă la momen-
tul inaugural. Gest f irest. Dar a
spus numai bazaconii. Timp de un
an ş i trei luni, perioadă care a pă-
rut o veşnicie, cei c are locuiesc

în zonă au trăit un c oşmar din ca-
uza trafic ului dezec hilibrat ( în
această parte a Craiovei). Într-un
asemenea context, gestul prima-
rului Lia Olguţa Vasilescu de a nu
onora cu prezenţa momentul ina-
ugurării are deplină justificare,  fi-
indcă oricum nu se putea alătura,
în virtutea bunului simţ, gargarei
exprimate. Urmează o perioadă de
garanţie, întinsă pe doi ani. Anu-
mite corecţii vor trebui aduse, deşi
contravaloarea acestora va fi su-
portată exclusiv de la bugetul lo-
cal.  Oricum, participanţii la trafic
nu au, deocamdată, motive de în-
cântare la traversarea acestui pa-
saj, care a presupus, neîndoielnic,
o muncă asiduă. Dar prost con-
cepută şi rostuită.

Festivalul „Pelendava” aşteaptă 10.000 de craioveni

Curăţenie generală în Piaţa Centrală
Duminică, de la ora 15.00, va fi igienizată Piaţa Centra-

lă a municipiului, motiv pentru care se va închide mai
devreme decât de obicei. Potrivit reprezentanţilor SC Pie-
ţe şi Târguri Craiova, comercianţii au fost deja informaţi
ca la ora 14.30, în ultima zi a săptămânii, să-şi elibereze de
produse atât mesele, cât şi spaţiile dintre mese, curăţenia
urmând să se facă în halele destinate comercializării de
fructe şi legume (sectoarele A, B, C şi D), precum şi în
sectorul de lactate. „În cadrul acestei campanii de curăţe-
nie generală de toamnă, pe care am declanşat-o săptămâ-
na trecută, va veni, duminică, şi rândul Pieţei Centrale să
fie curăţată şi dezinfectată, pentru a oferi atât vânzătorilor
cât şi cumpărătorilor condiţii cât mai bune de desfăşurare
a unui act de comerţ civilizat. Deşi suprafaţa vizată de

curăţenie este foarte mare, nu vrem să-i privăm un timp
prea îndelungat pe craioveni de posibilitatea de a-şi face
cumpărăturile din cea mai mare piaţă a oraşului, astfel că
salubrizarea pieţei se va derula pe parcursul serii de dumi-
nică şi chiar al nopţii de duminică spre luni, în aşa fel încât
luni dimineaţă, când comercianţii vor reveni cu marfa,
piaţa să fie curată”, a declarat Cătălin Resceanu, directo-
rul SC Pieţe şi Târguri Craiova. Mesele şi spaţiile dintre
acestea vor fi spălate, dezinfectate şi reparate, acolo unde
se impune, geamurile vor fi şi ele curăţate, acţiunea de
salubrizare urmând să vizeze atât interiorul cât şi exterio-
rul halelor. Curăţenia generală va continua în perioada ur-
mătoare cu celelalte pieţe din Craiova.

LAURA MOŢÎRLICHE

Festivalul „Pelendava” este al
doilea spectacol de s tradă cu care
municipalitatea craioveană inten-
ţionează să doboare recordul de
public . Evenimentul este progra-
mat să aibă loc,  în această sâm-
bătă, pe stadionul „Ion Oblemen-
co”, autorităţile declarând că se
aşteaptă ca spectatorii să fie mult

Autorităţile locale pregătesc, la sfârşitul acestei săptămâni, un
alt spectacol cu tematică istorică. Festivalul „Pelendava” îşi propu-
ne să reediteze confruntarea dintre daci şi romani, cu victoria daci-
lor. Baschetbaliştii de la SCM Universitatea Craiova au îmbrăcat,
ieri, recuzita de spectacol şi vor merge să promoveze acest eveni-
ment pe străzi şi în cartierele din Bănie.

mai mulţi dec ât c ei care au venit
să asiste la Zilele ”Mihai Vitea-
zul”. „Noi am făc ut simularea bă-
tăliei de la Călugăreni,  unde aş-
teptam 300-400 de oamenii, dar
au venit 10.000. A fost rec ord de
public , c onsiderată piesa de tea-
tru cu cei mai mulţi spectatori din
România până la aceas tă dată,

record omologat de Ministerul
Culturii.  Acum ne propunem să
depăşim recordul ac esta c u o altă
piesă de teatru.  Es timăm pes te
10.000, ca să dau o c ifră acum,
dar sunt convinsă că vor fi foar-
te mulţi”,  a declarat primarul Lia
Olguţa Vasilesc u.

Baschetbaliştii s-au deghizat
în soldaţi romani

Autorităţile mizează pe faptul
că un număr mare de craioveni
vor fi convinşi să vină pe s tadion
datorită promovării mai bune de
care spectacolul aces ta va avea
parte.  ”Ec hipa de baschet a mu-
nicipiului va fi îmbrăcată în le-
gionari romani şi va avea grijă să
se ocupe de promovarea acestui
festival pe s trăzile şi în c artierele
craiovene”, a anunţat primarul cu
câteva zile înainte.  Ieri, juc ătorii
ec hipei de baschet SCM Univer-
sitatea Craiova au îmbrăc at re-
cuzita de spectacol, purtând in-
clus iv sc uturi,  săbii şi coifuri,
fiind prezentaţi pe arena de joc  a
Sălii Polivalente. De aici, ei vor
pleca pe străzile din centrul mu-
nicipiului, precum şi în celelalte
cartiere,  pentru a populariza in-
tens acest spectac ol.  Ei îi vor în-
truchipa pe soldaţii romani, care

se vor duela,  sâmbătă, cu dacii,
ac eştia din urmă fiind interpre-
taţi de artiş ti profesionişti.

Lupta dintre daci şi romani,
pe stadionul „Ion Oblemenco”

Festivalul Antic „Pelendava”
es te programat să înceapă la ora
20.00, pe s tadionul ”Ion Oble-
menco”, autorităţile promiţându-
le celor c are vor dori să partic i-
pe că vor avea parte de ”un spec-
tacol unic ”. „Vrem să ne reven-
dic ăm ş i de la trec utul nos tru
antic.   Ne-am gândit la Festiva-
lul Antic „Pelendava” pentru că
suntem cetate dacică. Şi o să
vedeţi cum, de data aceasta, da-
cii îi bat pe romani,  pentru că noi
am fos t cetate decică, nu roma-
nă. Romanii vor intra cu o zi îna-
inte pe la Drobeta Turnu-Seve-
rin, exact în zona podului lui Apo-
lodor şi exac t a doua zi vor fi în
Craiova, unde vor avea ac ea bă-
tălie cu dacii din c etatea Pelen-
dava”,  a dezvăluit edilul-şef al
Craiovei, Lia Olguţa Vas ilescu, la
o întâlnire de la Târgu-Jiu,  puţin
din scenariul după care se va
desfăşura acest spectacol. Pe lân-
gă cos tume şi scenariu, autori-
tăţile insistă ş i pe latura educati-
vă a evenimentului.

Se pregăteşte
Festivalul „Haiducilor”

La sfârşitul lunii octombrie, craio-
venii vor fi invitaţi să participe la un
alt mare festival de acest gen. Festi-
valul „Haiducilor” va avea în centrul
atenţiei pe Tudor Vladimirescu, care
va pleca spre Bănie din satul său na-
tal, din judeţul Gorj. „Va fi un specta-
col grandios, ceilalţi panduri urmând
să i se alăture în Bănie”, a menţionat
primarul Craiovei. „Am făcut recent
un sondaj de opinie pe teme cultura-
le, pentru că vream să văd ce înseam-
nă pentru populaţia Craiovei festiva-
lurile pe care le-am făcut noi. Şi mi-
am dat seama că doar 7% ştie ce mi-
nunăţii avem pe Dunăre, de exem-
plu, capul lui Decebal sculptat în
munte. Dacă noi nu ştim să ne pro-
movăm, nu putem să aşteptăm să
vină alţii ca să ne promoveze”, a de-
clarat Lia Olguţa Vasilescu. Festiva-
lurile de amploare, cu participare nu-
meroasă, ca şi atracţiile turistice din
judeţele învecinate sunt atuurile prin-
cipale pe care municipalitatea mizea-
ză în competiţia pentru obţinerea ti-
tlului de Capitală Culturală Europea-
nă, titlu care, pe lângă un boom de
imagine, ar aduce şi fonduri europe-
ne mari în Craiova.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Daniel Marian Dinu, de 37 de ani, fãrã
ocupaþie, din Craiova, a fost reþinut luni
dupã-amiazã, dupã ce a fost prins în flagrant
în timp ce primea 1.000 euro din cei 5.000
de lei pretinºi iniþial pentru a interveni în ve-
derea mutãrii unui cadru militar de la o uni-
tate la alta, dupã cum au anunþat, ieri, re-
prezentanþii Direcþiei Generale Anticorup-
þie (DGA). Cercetarea craioveanului a în-
ceput dupã ce, pe 26 august a.c., un denun-
þãtor a sesizat Serviciul Judeþean Anticorup-
þie Dolj din cadrul DGA, cu privire la faptul
cã, în cursul lunii aprilie 2013, Daniel Mari-
an Dinu i-a cerut 14.000 lei, pentru a inter-
veni la factori de conducere din cadrul unei
unitãþi militare de pompieri din Câmpu Lung,
în vederea transferãrii fiului sãu la o altã
unitate din Craiova. Bãrbatul i-a dat lui Dinu
toatã suma cerutã, însã dupã ce a vãzut cã
nu se rezolvã nimic atâtea luni, s-a hotãrât
sã-l denunþe. A fost înregistrat un dosar în

Un craiovean de 37 de ani a fost reþinut pentru trafic de influen-
þã, luni dupã-amiazã, dupã ce a fost prins în flagrant primind 1.000
de euro, bani pe care îi ceruse ca sã „rezolve” transferul unui
militar de la o unitate din Craiova, la alta din Caracal. Craiovea-
nul nu a avut habar cã banii îi primeºte de la un investigator sub
acoperire, flagrantul fiind realizat dupã ce bãrbatul a fost denun-
þat la Serviciul Judeþean Anticorupþie Dolj, de o altã persoanã,
care îi dãduse 14.000 de lei pentru a-i transfera fiul, pompier, la
Craiova. Ieri dupã-amiazã, craioveanul a fost prezentat Tribuna-
lului Dolj cu propunere de arestare preventivã.

Craiovean încãtuºat pentru
trafic de influenþã

Poliþiºtii doljeni l-au prins ºi introdus
în arestul IPJ Dolj, în cursul zilei de luni,
pe Gheorghe Vanã, de 28 de ani, din co-
muna Ciupercenii Noi, dupã ce, Jude-
cãtoria Calafat a admis propunerea Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria Cala-
fat ºi a emis pe numele sãu mandat de
arestare preventivã pentru o perioadã
de 20 de zile. Tânãrul avea douã dosa-
re penale pentru conducere fãrã permis,
iar în urma analizãrii împreunã cu pro-
curorul de caz a probatoriului adminis-
trat de poliþiºti, s-a luat decizia solicitã-
rii arestãrii preventive a doljeanului.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, în
fapt Gheorghe Vanã a fost depistat, în
noaptea de 24 spre 25 mai a.c., la ora
01.00, de poliþiºtii din Ciupercenii Noi, pe
DJ 553 Calafat-
Ciupercenii Noi, în
timp ce conducea
un autoturism Vol-
kswagen fãrã sã
deþinã permis de
conducere pentru
nici o categorie de
autovehicule. De
asemenea, pe 19
iunie a.c., Gheor-
ghe Vanã a fost
prins în comuna
Ciupercenii Noi,
în timp ce condu-
cea acelaºi autotu-
rism fãrã a poseda
permis de condu-
cere pentru nici
o categorie de
autovehicule.

Poliþiºtii din Ca-
lafat au conexat
cele douã dosare
ºi, extinzând cer-

Un doljean, din comuna Ciupercenii Noi, în vârstã de 28 de
ani, a ajuns în arestul IPJ Dolj, în cursul zilei de luni, în baza
mandatului emis pentru 20 de zile pe numele sãu de Judecãto-
ria Calafat. Tânãrul este acuzat de conducerea unui autovehi-
cul pe drumurile publice fãrã a poseda permis de conducere, în
formã continuatã, fiind prins de douã ori de poliþiºti la volan
fãrã permis. Mai mult decât atât, tânãrul are la activ ºi trei
condamnãri pentru aceeaºi infracþiune.

Recidivist dupã gratii pentru
conducere fãrã permis

cetãrile, au stabilit cã tânãrul este reci-
divist. Vanã are la activ douã condam-
nãri la închisoare cu suspendare pentru
conducere fãrã permis ºi o condamna-
re la 2 ani de închisoare cu executare
pentru conducere fãrã permis ºi pãrãsi-
rea locului accidentului fãrã încuviinþa-
rea organelor judiciare, dupã ce a pro-
vocat un accident în judeþul Vâlcea.

„Doljeanul a fost arestat preventiv pe
o perioadã de 20 de zile, pentru condu-
cerea unui autovehicul pe drumurile pu-
blice de cãtre o persoanã care nu pose-
dã permis de conducere, în formã con-
tinuatã, fiind introdus luni seara în ares-
tul IPJ Dolj”, ne-a declarat inspector
principal Alin Apostol, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj.

acest sens la Par-
chetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, s-
au fãcut cercetãri
constatându-se cã
cele sesizate în de-
nunþ se confirmã,
astfel cã, pentru
stabilirea activitãþii
infracþionale, în ca-
uzã a fost autoriza-
tã introducerea
unui investigator.
Acesta l-a contac-
tat pe Dinu, expli-
cându-i cã vrea sã-
ºi transfere fiul,
cadru militar la o
unitate din Craiova,
la o altã unitate din

Caracal ºi e dispus sã plãteascã atât cât e
nevoie. Dinu a spus cã toatã „afacerea” ar
costa 5.000 de lei, dar îi trebuie un avans.
Investigatorul s-a întâlnit luni dupã-amiazã
cu Daniel Marian Dinu, i-a dat prima tranºã
din bani, 1.000 de euro, fiind imediat ridicat
de echipa operativã.

Acþiunea de prindere în flagrant a fost
organizatã de ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie (S.J.A.) Dolj, sub coordona-
rea procurorului desemnat din cadrul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj ºi cu
sprijinul S.R.I. Dolj, Dinu fiind dus direct
la Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj.
Dupã ce l-a audiat, procurorul de caz a dis-
pus reþinerea craioveanului pentru 24 de
ore, pentru sãvârºirea infracþiunii de trafic
de influenþã, acesta fiind introdus în ares-
tul IPJ Dolj. Ieri dupã-amiazã acesta a fost
prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã.

Reprezentanþii Direcþiei
Silvice Dolj au organizat, pe 5
septembrie a.c., la cantonul
solvic Balaci din cadrul
Ocolului Silvic Amaradia,
faza judeþeanã a concursului
profesional „Cel mai bun
pãdurar”. Concursul, care se
desfãºoarã anual, are mai
multe etape – faza localã (la
nivel de ocol silvic), faza
judeþeanã (la nivel de ocol
silvic) ºi faza naþionalã (la
nivel de ramurã) – ºi are
drept scop verificarea cunoº-

tinþelor fiecãrui pãdurar ºi
perfecþionarea acestora.

La concursul de sãptãmâna
trecutã au participat câºtigã-
torii primelor trei locuri la
faza pe ocol, din cadrul
ocoalelor silvice Amaradia,
Calafat, Craiova, Dãbuleni,
Filiaºi, Periºor, Poiana Mare,
Sadova ºi Segarcea. Cei 27
de pãdurari reuniþi la startul
competiþiei au fost testaþi
teoretic, dar ºi la mai multe
probe practice. „La finalul
întrecerii, care a fost foarte

strânsã, cel mai bun pãdu-
rar pe anul 2013 a fost
desemnat Constantin Drã-
ghici, din cadrul Ocolului
Silvic Filiaºi. Locul doi a
fost ocupat de pãdurarul
Ion Mãldãrãscu, din cadrul
Ocolului Silvic Amaradia,
iar pe locul al treilea s-a
clasat pãdurarul Dorel
Privantu, din cadrul Ocolu-
lui Silvic Calafat. I-am
felicitat pe toþi participanþii
ºi ne dorim ca ocupantul
locului I sã ne reprezinte cu

cinste la faza naþionalã a
concursului, care se va
desfãºura în luna octom-

Direcþia Silvicã Dolj a organizat ºi anul
acesta concursul „Cel mai bun pãdurar”,
care a strâns la start nu mai puþin de 27
de participanþi, toþi pãdurari cu state

vechi, care s-au întrecut atât la proba te-
oreticã, cât ºi la probe practice. Câºtigã-
tor a fost desemnat Constantin Drãghici,
de la Ocolul Silvic Filiaºi.

Concursul „Cel mai bun pãdurar”, câºtigatConcursul „Cel mai bun pãdurar”, câºtigatConcursul „Cel mai bun pãdurar”, câºtigatConcursul „Cel mai bun pãdurar”, câºtigatConcursul „Cel mai bun pãdurar”, câºtigat
de reprezentantul Ocolului Silvic Filiaºide reprezentantul Ocolului Silvic Filiaºide reprezentantul Ocolului Silvic Filiaºide reprezentantul Ocolului Silvic Filiaºide reprezentantul Ocolului Silvic Filiaºi

brie”, ne-a declarat Eugen
Gioancã, directorul Direcþiei
Silvice Dolj.
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Un eveniment important, plin
de încãrcãturã emoþionalã, ma-
nifestare care se desfãºoarã an
de an, la Bucureºti ºi care de
data acesta a avut o simbolisti-
cã aparte. În premierã, în 2013,
a existat ºi o reprezentare a co-
munitãþii de dincolo de Dunãre,
amintidu-se astfel, într-un mod
frumos ºi de existenþa  þãranul
român care trãieºte  pe celãlalt
mal al Dunãrii, ºi anume, în Va-
lea Timocului. „Ne-am gândit sã
nu ratãm acest eveniment, pri-
lej de promovare a portului tra-
diþional, al obiceiurilor ºi tradi-
þiilor românilor care trãiesc în
Serbia. Noi ºtim cã prin muzi-
cã, prin acorduri instrumentale
poþi sã faci cunoscute foarte
multe lucruri despre poporul tãu,
despre obiceiurile tale. Am pro-
fitat aºadar de invitaþia condu-
cerii Muzeului Þãranului Ro-
mân, motiv pentru care aducem
astãzi mulþumiri, fiind un gest

care ne-a onorat ºi am fost pre-
zenþi ºi noi, într-o delegaþie mai
numeroasã. De data aceasta,
am vrut sã promovãm muzica
popularã a românilor din Serbia

de Est, deoarece, în urmã cu
câteva luni, au dus la acest mu-
zeu, fãcând  astfel o donaþie,
câteva costume populare, tra-
diþionale din Valea Timocului,
gest extrem de bine apreciat,
costumele fiind admirate ºi ana-
lizate de sute de vizitatori ro-
mâni ºi strãini“, a spus Janko-
vic Bozidar, consilierul MDRS.

Directorul Muzeului,
un român adevãrat

Evenimentul a fost deschis
printr-un discurs susþinut de cã-
tre  directorul Muzeului, Virgil
ªtefan Niþulescu, de acum un
prieten  apropiat românilor din
Valea Timocului, un adevãrat ro-
mân timocean, cum a subliniat
Jankovic Bozidar. Consilierul
MDRS  a mai spus cã iniþiativa
de a participa la aceastã mani-
festare a aparþinut preºedintei

Miºcãrii Democratice a Româ-
nilor din Seribia, Nataºa Tosici.
La aceastã acþiune a mai luat
parte ºi preºedintele Fundaþii
Paneuropa Romaânia, dr. Nico-
lae Iordan Constantinescu.
Spectacolul adevãrat a fost fã-
cut de doi artiºti de marcã din

   La finele lunii august, reprezen-
tanþii Miºcãrii Democratice a Româ-
nilor din Serbia (MDRS) au participat

la Bucureºti, la o manifestare cultural-
artisticã organizatã de Muzeul Naþio-
nal al Þãranului Român.

Acorduri muzicale din Valea Timcoului,
la Muzeul Naþional al Þãranului Român

ªtirea pe care televiziunile ºi cotidia-
nele italiene se întrec s-o difuzeze de
luni seara încoace despre decesul, într-
o clinicã din Roma, a lui Alberto Bevi-
lacqua, nu mã surprinde: ºtiam cã, din
toamna trecutã era internat, urmare a
unor grave probleme de sãnãtate.

Cine este Alberto Bevilacqua? Unul
din „monºtri sacri” ai culturii italiene din
ultima jumãtate de secol: poet, proza-
tor, jurnalist, scenarist ºi regizor, autor
al unor romane ºi pelicule cinematogra-
fice ce-au generat dezbateri aprinse ºi
cu iz scandalos, ªi-a legat numele de
Parma sa natalã, cãreia, pe urmele unui
Stendhal, a þinut sã-i configureze, în
polimorfismul întinsei sale opere, statu-
tul de protagonist privilegiat.

A scris, foarte tânãr, un roman, „La
polvere sull’erba”, dar care, refuzat de
edituri de teama unui scandal, avea sã
aparã abia în 2002. Însã romanul care
l-a consacrat în conºtiinþa publicului ºi
a criticii a fost „La Califfa”, din 1964,
pe care avea sã-l ecranizeze, în 1970,
cu doi dintre marii actori ai ecranului

mondial ,  Romy Schneider ºi  Ugo
Tognazzi, ºi cu care avea sã colabore-
ze constant.

De altfel, Bevilacqua a obþinut, ca
scriitor, cele douã mari premii naþiona-
le, „Campiello”  ºi râvnitul „Strega”, iar
în cinema a câºtigat „David di Donatel-
lo”, pentru pelicula „Questa specie d’a-
more”, cu Jean Seberg ºi acelaºi Ugo
Tognazzi în rolurile principale.

ªtirea decesului sãu mã obligã la o
confesiune: o amintire ºi o depoziþie.

L-am cunoscut, într-un sfârºit de no-
iembrie 2007,  la Penne, localitatea
abruzzezã cochetã ºi orgolioasã pentru
patrimoniul sãu antic ºi medieval, cu pri-
lejul unui congres internaþional consa-
crat chiar personalitãþii sale. Am fost
invitat cu o intervenþie despre opera sa
poeticã, în compania unor prestigioºi
cãrturari din Europa ºi de peste Ocean.

Figurã carismaticã, la cei ºaptezeci ºi
ceva de ani ai sãi, impunea, prin prezen-
þã, o distanþã ce fãcea dificilã comunica-
rea. În acelaºi context, cunoscusem alþi
scriitori consacraþi, precum Claudio Ma-

gris, autorul capodoperei „Danubius”, ori
pe sicilianul, în origine, Vincenzo Conso-
lo, ambii colocviali vocaþional, în prezen-
þa cãrora trãiai bucuria unei comuniuni
de idei ºi de speranþe.

Cu Alberto Bevilacqua a fost cu totul
altfel: la prima parte a reuniunii, a reac-
þionat cu o exigenþã ce-a pãrut, multora,
chiar impoliteþã, amendând, de pe pozi-
þia de „subiect” al dezbaterii, mai toate
judecãþile ºi analizele propuse operei sale.

Când mi-a venit rândul, am optat, in-
tempestiv, pentru o comunicare direc-
tã, colocvialã, marcatã de interogative
ce-au cãpãtat, pe parcurs, fãrã vreo in-
tenþie, forma unei colocvialitãþi a cãrei
absenþã o notasem la amfitrionul nos-
tru. Surpriza mea – dar ºi a celorlalþi
„congresmeni” – a fost cã n-a mai in-
tervenit: a ascultat concentrat, fãrã
nicio reacþie, tot ceea ce eu, îngrijorat
de vreun gest al sãu, pentru ca, la sfâr-
ºit, sã mã invite la un lung ºi surprinzã-
tor de prietenesc colocviu ce avea sã
se repete ºi în urmãtoarele douã zile
ale evenimentului.

N-am avut atunci – ºi poate nici acum
– o explicaþie anume pentru aceastã
schimbare de atitudine a marelui scrii-
tor. Însã, surpriza avea sã continue, pen-
tru urmãtorii cinci ani când, în ajunul fie-
cãrui Anul Nou, cu o punctualitate ne-
bãnuitã, mi-a telefonat spre a-mi ura bi-
neþe ºi a mã întreba de sãnãtate.

Vocea sa baritonalã, decantatã ºi in-
flexibilã, mã urmãreºte ºi azi. ªi, regã-
sind într-un raft, cãrþile pe care mi le-a
dãruit la despãrþirea de atunci – cãreia
el îi prefera un alt colocviu (chissà, in
Romania, e perché no?, a spus în holul
hotelului Dei Vestini) – îmi dau seama
abia acum cã, în fapt, spera nu doar la
consolidarea unei relaþii de circumstan-
þã, ci la una fructuoasã în planul celor
douã culturi ale noastre.

Iar gândul acela bãnuit doar în per-
spectiva vreunui proiect al sãu îl resimt
apãsãtor, acum, de parcã plecarea sa
fizicã din aceastã lume mi-a transmis un
avertisment: o existenþã e ºi suma unor
întâlniri situate, nu în centrul, ci în mar-
ginea destinelor noastre.

O evocare: Alberto BevilacquaO evocare: Alberto BevilacquaO evocare: Alberto BevilacquaO evocare: Alberto BevilacquaO evocare: Alberto Bevilacqua

Serbia, aplaudaþi la scenã des-
chisã. Interpreta Mirjana Jovano-
vic ºi instrumentistul Srdjan Pe-
trovic au arãtat ºi de data aceas-
ta cum rãsunã muzica popularã
româneascã în Serbia, cum rãz-
bate ea peste tot în Europa.

MARGA BULUGEAN
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Cu aceastã ocazie, au fost verificaþi zece fur-
nizori de servicii medicale în asistenþa medicalã
primarã, constatându-se o serie de deficienþe.
Spre exemplu, au fost identificaþi pensionari care
au beneficiat ilegal de prescripþii medicale în
cadrul Programului pentru compensarea cu 90%
a preþului de referinþã al medicamentelor pen-
tru pensionarii cu venituri realizate numai din
pensii de pânã la 700 de lei pe lunã. Aceºtia au
declarat în scris cã nu au alte venituri, deºi acest
lucru s-a dovedit a fi fals, în cele din urmã, ei
figurând în evidenþele ANAF cu alte venituri
impozabile. Reprezentanþii Casei de Asigurãri
de Sãnãtate Dolj au hotãrât ca, în acest caz,
contravaloarea medicamentelor compensate cu
90% prescrise de medicii de familie pensionari-
lor care realizeazã ºi alte venituri în afara celor
din pensii sã se recupereze de la persoanele
care au beneficiat ilegal de compensarea supli-
mentarã de 40%.

Medicamente prescrise
fãrã cupon de pensie

De asemenea, potrivit reprezentanþilor CAS
Dolj trei medici de familie au prescris medica-

Ieri, la Penitenciarul Craiova a fost organiza-
tã o bursã a locurilor de muncã destinatã per-
soanelor private de libertate. Au participat 47 de
deþinuþi care sunt propozabili pentru liberarea
condiþionatã din Penitenciarul Craiova, Peniten-
ciarul de Minori ºi Tineri Craiova ºi Penitencia-
rul Pelendava, precum ºi patru potenþiali anga-
jatori ºi un consilier din cadrul Agenþiei Judeþe-
ne pentru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj.

Potrivit reprezentanþilor închisorii craiovene,
prin intermediul acestei acþiuni se doreºte sen-
sibilizarea comunitãþii locale, dar mai cu seamã a
potenþialilor angajatori cu scopul de a manifes-
ta deschidere faþã de persoanele care au execu-
tat pedepse privative de libertate ºi de a le oferi
acestora ºanse egale la angajare. Persoanele afla-
te în detenþie îºi pot exersa cunoºtinþele ºi de-
prinderile de comportament formate în cadrul
programelor de educaþie ºi asistenþã psihoso-
cialã la care au participat în perioada executãrii.

„Subliniem faptul cã pregãtirea pentru liber-
tate se face prin promovarea ºi consolidarea
competenþelor personale ºi profesionale ale per-
soanelor private de libertate ºi interacþiunea cu
reþele sociale ºi de afaceri. În acest context im-
plicarea societãþii civile ºi în special a firmelor
capãtã o importanþã crucialã în procesul de re-
socializare a persoanelor private de libertate,
datoritã faptului cã obþinerea unui loc de muncã
va fi un pas important în vederea reintegrãrii
sociale”, a declarat Marian Gînjoveanu, purtã-
tor de cuvânt al Penitenciarului Craiova

RADU ILICEANU

Inspectorii din cadrul Casei de Asigurãri de Sã-
nãtate (CAS) Dolj au aplicat în ultima lunã o serie
de sancþiuni  dupã ce au descoperit nereguli în ca-
zul mai multor unitãþi sanitare. Echipele de con-

trol au trecut pragul a numai puþin de 31 de furni-
zori de servicii medicale din judeþ, scopul fiind
acela de a verifica în ce mãsurã sunt respectate
clauzele contractuale ºi legislaþia în vigoare.

mente compensate 90% fãrã a solicita pa-
cienþilor cupon de pensie ºi declaraþii pe
proprie rãspundere privind veniturile reali-
zate de aceºtia. Cadrele medicale au fost
sancþionate cu imputarea sumei reprezen-
tând compensarea de 40% din contravaloa-
rea medicamentelor.

Tot cu ocazia controalelor din ultima lunã,
inspectorii CAS Dolj au constatat cã trei me-
dici nu au respectat obligaþia contractualã
privind respectarea protocoalelor de practi-
cã pentru prescrierea, monitorizarea ºi de-
contarea tratamentului, fiind sancþionaþi cu
avertisment scris ºi imputarea contravalorii
medicamentelor prescrise eronat.

Controalele CAS Dolj au ajuns ºi la fur-
nizorii de servicii clinice. Au fost verificaþi
doi furnizori de servicii medicale în ambula-
toriul de specialitate – servicii clinice con-
statându-se cã sunt respectate clauzele con-
tractuale

Control pentru tratamentul
tuberculozei

Tot în ultima lunã, au fost efectuate doua
controale inopinate în cadrul mai multor cabi-
nete de medicina familiei, pentru verificarea
modului de eliberare a concediilor medicale, ºi
s-a constatat cã au fost respectate prevederile
legale în vigoare.

În urma unui control operativ privind reali-
tatea serviciilor medicale raportate de cabine-
tul medical în luna anterioarã, s-a constatat cã
existã documente justificative pentru serviciile
medicale solicitate la decontare.

La furnizorii de medicamente compensate ºi
gratuite în tratamentul ambulatoriu, au fost efec-
tuate patru controale tematice, constatându-
se cã sunt respectate obligaþiile contractuale.

La o farmacie a fost efectuat un control ino-
pinat privind respectarea programului de acti-
vitate ºi aceasta a fost gãsitã închisã, fiind sanc-
þionatã cu „Avertisment scris”.

În urma unui control inopinat la un labora-
tor de investigaþii paraclinice, s-a constatat cã
nu se respectã procedura privind programarea
pacienþilor, aplicându-se sancþiunea con-
tractualã de „Avertisment scris”.

De asemenea, a fost verificat modul de de-
rulare a Programului naþional de sãnãtatate pri-
vind tratamentul tuberculozei pe trimestrul I
2013, la doua unitãþi sanitare cu paturi, la care
nu s-au costatat deficienþe majore.

RADU ILICEANU

Universitatea din Craiova gazdu-
ieºte, în perioada 11-13 Septembrie
2013, Conferinþa internaþionalã
“The 5th International Conference
on Computational Collective Intel-
ligence Technologies and Applica-
tions – ICCCI’2013”. Deschiderea
oficialã a evenimentului are loc as-
tãzi, la ora 9.00, în Sala Albastrã a
instituþiei de învãþãmânt superior.
Conferinþa este organizatã, în cola-

borare, de Facultatea de Automati-
cã, Calculatoare ºi Electronicã, Fa-
cultatea de Economie ºi Administra-
rea Afacerilor, Facultatea de Mate-
maticã ºi ªtiintele Naturii. În cadrul
conferinþei, la care participã peste
100 de profesori ºi cercetãtori din
Italia, Germania, Polonia, Franþa,
Marea Britanie, Cehia, Spania, Slo-
vacia, Grecia, Luxemburg, Olanda,
Japonia, Vietnam, Coreea, Taiwan,
Malaysia, Algeria, Maroc, Chile,
Romania, Macedonia sau Brazilia.
În cadrul evenimentului, vor avea
loc dezbateri ºtiinþifice pe teme de
mare actualitate din domeniul Inte-
ligenþei Computaþionale Colective,
precum: Reþelele Sociale, Web-ul Se-

mantic, al Datelor ºi
al Serviciilor, Înva-
þarea Automatã, In-
ternet-ul Obiectelor
ºi Sistemele Multi-
Agent. Volumul
conferinþei este pu-
blicat de prestigioa-
sa editurã Springer
ºi este indexat în
numeroase baze de
date internaþionale,
incluzand DBLP,
SpringerLink, Sco-
pus ºi ISI Thomson.

ALINA
DRÃGHICI

Aceasta este a cincea ediþie a
ICCCI’2013, primele patru fiind orga-
nizate în: Wroc³aw, Poland (2009),
Kaohsiung, Taiwan (2010), Gdynia,
Poland (2011), Ho Chi Minh city, Viet-
nam (2012).

Reprezentanþii Ministerului Edu-
caþiei Naþionale au afiºat deja calen-
darul examenelor naþionale ce vor
avea loc în anul ºcolar viitor. Astfel,
examenele la Evaluarea Naþionalã din
2014 încep pe 23 iunie, cu proba scri-
sã la Limba ºi literatura românã, în
timp ce pe 1 iulie 2014 se vor afiºa
rezultatele finale. Calendarul a fost
publicat în Monitorul Oficial - vineri,

Arhiepiscopia Craiovei organizeazã în perioada 16-18 sep-
tembrie sesiunea de toamnã a examenului de capacitate pre-
oþeascã. Depunerea dosarelor se va face la „Biroul de învã-
þãmânt, tineret ºi catehizare parohialã” din cadrul Centrului
eparhial (str. Mitropolit Firmilian, nr. 3, Craiova, Dolj), în pe-

Examen de capacitate preoþeascã în Mitropolia Olteniei

6 septembrie. La fel ca
în acest an, candidaþii
vor fi supravegheaþi
atât de profesori, cât ºi
de camere video, care

vor fi instalate în sãlile de concurs
Calendarul Evaluãrii Naþionale

2014 este urmãtorul: 13 iunie - în-
scrierea cursurilor pentru clasa a VIII-
a; 16 - 18 iunie - înscrierea la Evalua-
rea Naþionalã 23 iunie - Limba ºi lite-
ratura românã - proba scrisã; 24 iu-
nie - Limba ºi literatura maternã - pro-
ba scrisã; 25 iunie - Matematicã - pro-
ba scrisã; 27 iunie - afiºarea rezulta-

telor (pâna la ora 16:00); 28 iunie -
depunerea contestaþiilor; 28 - 30 iu-
nie - rezolvarea contestaþiilor; 1 iulie
- afiºarea rezultatelor finale.

Potrivit Ministerului Educaþiei,
examenul se va desfãºura în confor-
mitate cu metodologia aplicatã ºi anul
acesta. Cu toate acestea, se va mo-
difica Programa pentru Limba ºi lite-
ratura slovacã maternã, valabilã pen-
tru evaluarea naþionalã în anul ºco-
lar 2013 - 2014, iar programa pentru
restul disciplinelor de examen rãmâ-
ne aceeaºi.

ALINA DRÃGHICI

rioada 9-13 septembrie a.c. Examenul se va desfãºura la Cen-
trul de restaurare, conservare patrimoniu ºi vizualizare al Ar-
hiepiscopiei Craiovei, str. Brestei, nr. 24 ºi va consta într-o
probã scrisã la materiile Dogmaticã, Misiologie ºi Adminis-
traþie parohialã, precum  ºi o evaluare oralã la Omileticã, Ca-
teheticã, Muzicã ºi Liturgicã.

La examen se pot înscrie doar absolvenþii de studii univer-
sitare în domeniul teologie, specializarea teologie-pastoralã,
fii duhovniceºti ai celor patru eparhii din Mitropolia Olteniei:
Arhiepiscopia Craiovei, Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia
Severinului ºi Strehaiei ºi Episcopia Slatinei ºi Romanaþilor.
Absolvenþii care au obþinut la fiecare materie cel puþin nota 7,
pot accede la ocuparea unui post clerical. Examenul de capa-
citate preoþeascã se desfãºoarã în conformitate cu normele
stabilite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

ALINA DRÃGHICI
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„Sunt încântat sã anunþ lansarea
procedurii de achiziþie pentru trei noi
destinaþii cu oraºe de top din Euro-
pa - Barcelona, Bologna ºi Dort-
mund, curse pe
care sper sã le ve-
dem cât mai repe-
de operaþionale.
Este un pas im-
portant pe care îl
fac Aeroportul
din Craiova ºi
Consiliul Jude-
þean Dolj, un pas
important pentru
Craiova ºi întrea-
ga regiune Olte-
nia. Lansarea ce-
lor trei noi desti-
naþii aeriene, pe
care le anunþãm
astãzi, consoli-
deazã poziþia Ae-
roportului Craiova
pe o piaþã la care ne-am permis doar
sã visãm în urmã cu câþiva ani ºi
care, în acelaºi timp, confirmã sta-
tutul de partener viabil pe care Con-
siliului Judeþean Dolj ºi l-a întãrit în
timp”, a subliniat Ion Prioteasa.

„Preocuparea Consiliului este
canalizatã spre atragerea cât
mai multor companii aeriene”

Apariþia rutelor spre Barcelona,
Bologna ºi Dortmund este înlesnitã
de o decizie a Comisiei Europene de
care beneficiazã Consiliul Judeþean
ºi care permite alocarea de fonduri

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a anunþat ieri, printr-
un comunicat de presã, lansarea la lici-
taþie a trei noi rute aeriene care urmeazã
a fi operate de pe Aeroportul din Craio-

va spre Barcelona (Spania), Bologna (Ita-
lia) ºi Dortmund (Germania), cursele
urmând a fi subvenþionate în baza sche-
mei de ajutor la înfiinþare, aprobatã de
cãtre Comisia Europeanã.

pentru a înfiinþa noi rute aeriene, fãrã
teama cã s-ar putea intra sub inci-
denþa unui posibil ajutor de stat.
„Preocuparea Consiliului Judeþean
Dolj ºi a Aeroportului Craiova este

canalizatã în continua-
re spre dezvoltare ºi
spre atragerea cât mai
multor companii aeriene
în beneficiul cetãþenilor.
Totodatã, ne propunem
sã facilitãm accesul cã-
tre cele mai importante
oraºe din spaþiul comu-
nitar la preþuri cât mai
mici pentru un numãr
cât mai mare de pasa-
geri. De altfel, eforturile
depuse în aceastã direc-
þie se regãsesc în trafi-
cul de pasageri de la Aeroportul din
Craiova, care se aflã în continuã
creºtere. În luna august s-a înregis-
trat un flux de peste 5.300 de pasa-
geri, de douã ori mai mult decât în
perioada similarã a anului trecut.
Sunt cifre care mã bucurã ºi care îmi
confirmã încã o datã cã am reuºit în
demersul Consiliului Judeþean Dolj
de a transforma Aeroportul din Cra-
iova într-o poveste de succes.
Aceastã statisticã se va îmbunãtãºi
odatã cu lansarea de luna viitoare a
celor trei curse sãptãmânale directe

spre Londra”, a mai spus ºeful ad-
ministraþiei doljene.

„Ne-am gândit  la comunitãþile
de români care trãiesc acolo”

La rândul sãu, vicepreºedintele
Consiliului Judeþean Dolj Cristinel
Iovan a amintit despre proiectul de
modernizare ºi dezvoltare a singu-
rului aeroport din sudul României,
proiect în care conducerea adminis-
traþiei doljene a crezut foarte mult ºi
acum îºi dovedeºte viabilitatea. „Lu-
mea a început sã creadã foarte mult
în noi, în succesul acestui proiect pe
care Consiliul Judeþean Dolj a înce-
put sã-l dezvolte în ultimii ani. Am
primit foarte multe cereri pentru a lan-
sa curse spre destinaþii din toatã Eu-
ropa. Ne-am îndreptat spre acestea
trei pentru cã în spatele lor, pe lângã
numãrul mare de solicitãri pe care l-
am primit, se aflã comunitãþi mari de
români, dar în special din regiunea
Olteniei ºi din sudul României”, a

subliniat Cristinel Iovan.

 Anunþul de licitaþie va
apãrea ºi în revistele de
specialitate  din strãinãtate

Directorul Aeroportului din
Craiova, Mircea Dumitru, a afir-
mat cã anunþul de lansare la li-
citaþie a celor trei rute a fost
înaintat spre publicare în revis-
tele de profil internaþionale.
„Lansarea curselor cãtre Bar-
celona, Dortmund ºi Bologna
face parte din angajamentul
nostru prin care ne-am asumat
înfiinþarea de noi rute cãtre
destinaþii din spaþiul Uniunii
Europene. Am scos la licitaþie

operarea a câte douã curse sãptã-
mânale cãtre Barcelona ºi Bologna
ºi trei cãtre Dortmund. Anunþul de
licitaþie va apãrea ºi în revistele de
specialitate din strãinãtate. Con-
tractele se vor încheia pe o perioa-
dã de cinci ani”, a precizat Mircea
Dumitru. În prezent, de pe Aeropor-
tul din Craiova sunt operate câte
douã curse sãptãmânale spre Roma
(CarpatAir) ºi Milano (Wizz Air), ur-
mând ca din luna octombrie sã fie
lansatã ruta cãtre Londra, cu trei
zboruri sãptãmânale.

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:
„Iatã cã izbutim sã creãm punþi de legãturã între Craiova ºi Europa, sã

aºezãm Cetatea Banilor lângã oraºe importante precum Londra, Roma, Barce-
lona, Milano, Bologna sau Dortmund. Este succesul unei întregi echipe, din
care fac parte ºi consilierii judeþeni, fãrã sprijinul cãrora nu s-ar fi putut duce
la bun sfârºit acest proiect”.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

În judeþul Dolj, la sfârºitul lunii
august 2013 s-a înregistrat o ratã a
ºomajului de 7.44%, corespunzã-
toare unui numãr de ºomeri de
21.314 persoane, aceasta  înregis-
trând un trend descrescãtor faþã de
luna iulie  2013, când rata ºomajului
a fost 9.02 %, corespunzãtoare unui
numãr de ºomeri de 25.854. Din to-
talul de ºomeri de  înregistraþi la sfâr-
ºitul lunii august 2013 un numãr de
4.994 de persoane sunt ºomeri in-
demnizaþi ºi 16.320 de persoane
sunt ºomeri neindemnizaþi. „Din
numãrul de ºomeri neindemnizaþi
691 persoane primesc adeverinþe
pentru venitul minim garantat, con-
form Legii 416/2001 cu modificãrile
la zi”, se precizeazã într-un comuni-
cat de presã al AJOFM Dolj. Pon-
derea femeilor  în numãrul total de
ºomeri înregistraþi la nivelul lunii
august 2013 este de aproximativ
41.83 % (8.915 persoane). Din nu-
mãrul total de ºomeri indemnizaþi de
4.994 persoane, 4151 provin din

muncã ºi 843 din rândul absolvenþilor. De la începutul anului 2013
pâna la data de 31.08.2013 s-au încadrat în muncã 6843 persoane,
dintre acestea 743  persoane s-au încadrat în luna august 2013.

La finele lunii trecute,

Peste 21.300 de ºomeri
în judeþul Dolj

Utilizatorii de smartphone-uri cu
sistem de operare Android sau iOS
îºi pot rezerva ºi plãti zborurile cu
avionul direct prin intermediul te-
lefonului mobil, cu noua aplicaþie
Paravion powered by Vodafone.
Promoþional, pânã în data de 15
octombrie, utilizatorii serviciilor
Vodafone care îºi rezervã un bilet
de avion cãtre Europa prin inter-
mediul aplicaþiei primesc o reduce-

re de 15 de Euro din costul zborului. ªi destinaþiile din Asia ºi Austra-
lia sunt disponibile cu o reducere de 40 Euro din preþul biletului.
Clienþii Vodafone vor beneficia ºi de promoþii ºi concursuri dedicate,
cu premii în bilete de avion sau pachete de vacanþã. Aplicaþia oferã
acces în timp real la ofertele companiilor aeriene din întreaga lume,
dar ºi posibilitatea de a alege cele mai bune soluþii de zbor. Rezerva-
rea biletului de avion este gratuitã, iar plata este efectuatã în momen-
tul in care utilizatorul decide sa achizitioneze biletul. Plata acestuia
poate fi efectuatã atât online, în aplicaþie, prin intermediul cardului
bancar, cât ºi offline. Aplicaþia Paravion powered by Vodafone a fost
conceputã de cãtre Zitec, furnizorul de soluþii web al Paravion.ro.

Direct prin telefonul mobil –
se pot rezerva ºi plãti
zborurile cu avionul

Vodafone România a lansat o
nouã campanie de brand prin care
face cunoscute poveºtile români-
lor îndrãzneþi care, cu ajutorul teh-
nologiei, au reuºit sã inoveze, sã
progreseze, sã îºi depãºeasca li-
mitele. Campania are în centru un
personaj real,  ciobanul Ghiþã
Danuleþiu, din comunca Jina, jude-
þul Sibiu, care foloseºte smartpho-
ne-ul ºi Internetul mobil pentru a fi
în legatura cu cei dragi ºi a fi co-
nectat la reþelele sociale. “Cand am

conceput aceastã campanie, am dorit sã le arãtãm oamenilor poveº-
tile adevãrate ale românilor curajosi, dornici sã înveþe ºi sã fie în
pas cu timpurile. Comunicaþiile mobile sunt un adevãrat catalizator
care ne poate ajuta sã evoluãm, ca indivizi ºi comunitate”, a spus
Laura Barbu, Director, Brand ºi Marketing Communications, Voda-
fone România. Vodafone invita utilizatorii, indiferent de retea, sa
intre pe platforma online www.romaniiauinitiativa.ro si sa imparta-
seasca aici fie o realizare personalã de care sunt mândri, fie cum au
reuºit sã  îºi construiascã o afacere de succes, cu ajutorul serviciilor
de comunicatii mobile.  Cele mai votate poveºti personale vor fi
premiate, sãptãmânal.

Poveºtile românilor
îndrãzneþi se fac cunoscute
cu ajutorul tehnologiei
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Spectacolul lui Tudor Gheorghe
„Pelerini din ţara nimănui”,
amânat

Anunţat pentru data de 7 octombrie,
ora 19.00, în sala mare a Teatrului
Naţional „Marin Sorescu”, spectaco-
lul lui Tudor Gheorghe „Pelerini din
ţara nimănui” – premieră naţională,
la Craiova – se amână pentru luni, 2
decembrie, ora 19.00, au precizat re-
prezentanţii instituţiei. „Un balsam pen-
tru sufletul românului chinuit astăzi”,
după cum l-a caracterizat însuşi artis-
tul, spectacolul este „o veritabilă radi-
ografie a emoţiei în încercarea de a uni
doi fraţi de lacrimă, două sensibilităţi
unice ale poeziei româneşti aflate sub
semnul prea-plinului interior – Grigore
Vieru şi Mircea Micu”. Două jumătăţi
ce-şi găsesc expresia întregului în acea notă inconfundabilă spe-
cifică artei lui Tudor Gheorghe dublată de tălmăcirea orchestrală
rafinată semnată de Marius Hristescu. Concertul urmează să fie
prezentat, pe 17 octombrie, şi la Sala Palatului din Bucureşti. La
Craiova, preţul unui bilet pentru spectacol este de 85 de lei, cele
deja achiziţionate pentru data de 7 octombrie rămânând valabile
pentru 2 decembrie.

Festivalul Internaţional de Poezie
„Mihai Eminescu” – prima ediţie
la Craiova

Pe lângă festivalurile dedicate po-
eţilor Marin Sorescu şi Adrian Pău-
nescu, în curând Craiova va mai avea
unul, care va cinsti memoria lui Mi-
hai Eminescu. Prima ediţie a Festiva-
lului Internaţional de Poezie „Mi-
hai Eminescu” se va desfăşura în
perioada 24-26 septembrie şi va reuni
poeţi reprezentativi din Spania, Italia,
Chile, Cuba, Ungaria, Slovacia, Aus-
tria, Republica Moldova, Portugalia,
Israel, Federaţia Rusă, România etc.
Evenimentul este organizat de Fun-
daţia Europeană „Mihai Eminescu” şi
Academia Internaţională „Mihai Emi-
nescu” Craiova, Primăria municipiu-
lui, Consiliul Judeţean şi Prefectura
Dolj, Biblioteca Judeţeană „Alexandru
şi Aristia Aman”. Programul va cuprinde decernarea premiilor
anuale ale Academiei Internaţionale „Mihai Eminescu”, momente
poetic e eminesciene susţinut de actorii Emil Boroghină şi I lie
Gheorghe, simpozionul internaţional „Poezia de astăzi, încotro?”,
vizitarea Muzeului de Artă şi Casei Băniei ş.a.

Băileşti: S-a încheiat a IV-a ediţie
a taberei de vară

De patru ani, Biblioteca Muni-
cipală „Petre Anghel” din Băileşti
organizează, în lunile iulie şi au-
gust, tabăra de vară intitulată „A
sosit vacanţa mare”, în cadrul
căreia au loc o serie de activităţi
menite să atragă un număr cât mai
mare de copii care vor să facă
ceva în plus  faţă de activitatea
şcolară. Astfel, cu sprijinul profe-
sorilor voluntari Camelia Ionescu, Adriana Mladin, Dorina Iancu
şi altora, şi în acest an s-au desfăşurat cursuri de limba română,
limbile franceză şi engleză, un atelier de desen în aer liber coordo-
nat de prof. Maria Dunavăţu şi altul de pictură pe sticlă sub în-
drumarea pictorului Tiberiu Ioţa. Programul taberei a mai cu-
prins, de asemenea, două reprezentaţii ale trupei de teatru a bi-
bliotecii, înfiinţată în urmă cu doi ani şi denumită din această vară
 „Arlechino”. La cursul de desen „Creăm azi cu gândul la mâi-
ne” copiii s-au întrecut pe ei înşişi, realizând 114 lucrări cu diver-
se teme, de la motive populare la peisaje şi naturi statice, iar la cel
de pictură pe sticlă „Mari personalităţi istorice” au realizat 32 de
lucrări. După cum a precizat bibliotecar Janeta Vlad, toţi au
primit diplome cu ocazia vernisajelor celor două expoziţii, în pre-
zent deschise în holul bibliotecii băileştene.

Teatrul „Colibri”,
invitat la festivaluri naţionale

Turneul naţional al „Prinţului Broască” va în-
cepe în acest week-end (14-15 septembrie), când
spectacolul va fi prezent în cadrul celei de-a II-a
ediţii a Festivalului de vară „Teatru, stradă şi
copil”, organizat de Teatrul „Ţăndărică” din
Bucureşti, pentru ca între 21 şi 23 septembrie să
fie jucat pe scena Teatrului pentru Copii şi Tine-
ret „Merlin” din Timişoara.

După cum a precizat managerul Adriana Teo-
dorescu, în perioada 2-6 octombrie Teatrul „Co-
libri” va participa la Festivalul Internaţional „Po-
veşti”, ediţia a VIII-a, organizat de Teatrul „Pri-
chindel” din Alba Iulia, iar între 14 şi 18 octom-
brie, la Festivalul Internaţional al teatrelor de
păpuşi şi marionete „Puck”, organizat de Tea-
trul de Păpuşi „Puck” din Cluj-Napoca şi ajuns la
ediţia a XII-a.

Producţie a Teatrului „Colibri”, spectacolul
„Prinţul Broască” – a cărui premieră a avut loc
în februarie 2013 – îi are în distribuţie pe actorii Oana
Stancu, Alis Ianoş, Adriana Ioncu şi Cosmin Dolea.
Scenariul este scris după povestea Fraţilor Grimm,

După o vară activă, în care a oferit publi-
cului craiovean 42 de reprezentaţii în cadrul
stagiunii estivale „Maratonul păpuşilor”, Tea-
trul pentru Copii şi Tineret „Colibri” pregă-
teşte participarea la festivalurile naţionale la
care este invitat. Scenele teatrelor „Ţăndări-
că” din capitală, „Prichindel” din Alba Iulia,
„Merlin” din Timişoara şi „Puck” din Cluj-
Napoca sunt cele pe care artiştii craioveni vor
urca pe parcursul unei luni, începând cu ju-
mătatea lui septembrie, cu spectacolul „Prin-
ţul Broască”.

regia este semnată de Todor Valov – cel care a făcut
şi selecţia muzicală din opera lui Mozart, iar sceno-
grafia aparţine Stefkăi Kyuvlieva, ambii din Bulgaria.

Unul dintre c ei mai devotaţi oameni de teatru din
is toria ultimei jumătăţi de veac a Naţionalului cra-
iovean, Constantin Gheorghiu, a încetat din viaţă,
ieri, 10 septembrie,  la vârsta de 86 de ani, împliniţi
pe 10 mai. Atâta cât a trăit era c onsiderat arhiva vie
a unui teatru prodigios , cu o istorie de pes te 160 de
ani, c ăreia i-a închinat o importantă parte din viaţă.
A absolvit Conservatorul
„Cornetti” (1949-1953),  la
clasa actorilor Romulus Co-
măneanu ş i Ovidiu Roc oş ,
dar s-a ilus trat anterior ca
profes ionist al radioului pu-
blic.

A organizat Muzeul Teatru-
lui Naţional,  în care a adunat
doc umente rare,  schiţe de
dec or, c ostume, înc epând cu
primele manifestări ale tea-
trului în Craiova, cunoscute
ca atare de la 1837. Poate cea
mai importantă desc operire
făc ută de acest neobosit cer-
cetător al is toriei c ulturale a
Craiovei a fost actul de naş-
tere ale teatrului,  aflat în Bi-
blioteca Academiei Române.
Documentul se află c onsem-
nat în ziarul „Vestitorul Ro-
mânesc ”, din 18 iulie 1850.
Spirit viu, alternând formula iro-
niei cu cea a protocolului desă-
vârşit, Constantin Gheorghiu a
trăit pasiunea teatrului, peste 45
de ani, alături de mari artişti ai
Craiovei şi ai României, cărora le-a dedicat pagini de
neuitat în cărţile scrise împreună cu Al.  Firesc u. S-a
bucurat de prietenia şi preţuirea unor Vic tor  Efti-
miu, Ion Zamfirescu,  Ioan Massoff, Valentin Sil-
vestru, Ion D. Sîrbu, George Franga.

 În coautorat cu Alexandru Firescu, secretar lite-
rar al teatrului, a publicat volumele „666 de actori

La plecarea lui Constantin Gheorghiu
craioveni. File de arhivă sentimentală” (Editura „Scri-
sul Românesc”, 1993), „Istoria Teatrului Naţional din
Craiova 1850-2000” (Ed. „Aius”, 2000), „Craiova,
mon amour” („Scrisul Românesc” Fundaţia-Editura,
2009), „Vasile Cosma – un actor sub zodia Shake-
speare”, „Zilele Caragiale – două decenii de exege-
ză literară şi scenică”, „Lumini din culise” (Ed.

„Aius”, 2003). 
A fost şi Societar al TNC

şi membru al Asociaţiei In-
ternaţionale a Critic ii de Tea-
tru. Pentru meritele sale cul-
turale a fost distins c u pre-
miul „Ion D. Sîrbu” al revis-
tei „Mozaic ul”,  cu premiul
special ş i Diploma de Teatru
ACIN. Alături de Al. Firescu
a primit Premiul pentru în-
treaga activitate (c ritică ş i
is torie teatrală) ac ordat de
UNITER în 2004.

A evocat figuri legendare
ale oraşului, nu doar din me-
diul cultural, şi a fost unul din-
tre ultimii domni c u ştaif care
ştiu să preţuiască manierele
elegante şi c omportamentul
aris tocrat: totdeauna la cos-
tum,  cu distincţia şi naturale-
ţea celui obişnuit să evolueze
într-o lume a spiritului neîn-
grădit. Tolba amintirilor sale
era inepuizabilă. Acum, la ple-
care, nu ne rămâne decât să
ne reamintim de rara sa dis-

tinc ţie, ca şi de calităţile care l-au făcut un slujitor
model al Thaliei.

Dumnezeu să-l odihnească
pe Constantin „Nick” Gheorghiu!

Teatrul Naţional
„Marin Sorescu”
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Se împlinesc astãzi, 11 septembrie
a.c., patru decenii de la rãsturnarea pre-
ºedintelui socialist Salvador Allende -
desemnat prin vot popular - de cãtre
generalul Augusto Pinochet. Printr-o
loviturã de stat. Evenimentul a fost pre-
faþat deja de manifestãri de amploare în
capitala þãrii, Santiago, duminicã adu-
nându-se nu mai puþin de 60.000 de per-
soane, potrivit organizatorilor. Pe pan-
carte se putea citi: „40 de ani de la
lovitura de stat, nici o persoanã n-a
fost uitatã”. Purtând banderole ºi scan-
dând sloganuri contra dictaturii impuse
în Chile între 1973 ºi 1990, manifestanþii
au defilat timp de douã ore pe ritmul
tamburilor, înainte de a ajunge la cimiti-

rul principal din Santiago, unde se gã-
seºte un memorial consacrat victimelor
sumbrei perioade. „Dupã 40 de ani
acest marº demonstreazã cã noi nu vom
obosi a cere sã ºtim ce s-a întâmplat cu
deþinuþii noºtrii ºi deportaþii noºtri, ce-
rând justiþie ºi adevãr”, a spus Lorena
Pizzaro, preºedintele grupului familiilor
de deportaþi ºi dispãruþi. Represiunea
exercitatã de dictatura Pinochet a fãcut
peste 3.200 de morþi ºi peste 38.000 de
persoane torturate, potrivit cifrelor ofi-
ciale, într-o represiune cunoscutã sub
numele de „caravana morþii”. Generalul
Pinochet a murit la 10 decembrie 2006,
fãrã a fi fost condamnat de justiþie. În
cartea sa „CIA, o istorie secretã”, apã-

rutã în limba românã în 2007, jurnalistul
Tim Weiner, de la „New York Times”,
deþinãtor al premiului Pulitzer pentru in-
vestigaþiile privind programele secrete
de securitate naþionalã, a atribuit „lovi-
tura de stat din Chile”, în baza docu-
mentelor declasificate consultate, Agen-
þiei Centrale de Informaþii (CIA). Henry
Kissinger numea în gura mare Chile un
pumnal înfipt în inima Americii de Sud.
Puþine naþiuni latino-americane luau în
seamã, în acei ani, idealurile democrati-
ce ºi domnia legii. Lovitura de stat a
avut loc la 11 septembrie 1973. A fost
rapidã ºi violentã. Confruntat cu posi-
bilitatea capturãrii sale în palatul prezi-
denþial (La Moneda), care era bombar-
dat de cãtre armatã, Allende s-a sinucis
cu o armã automatã, cadou primit de la
Fidel Castro. Dupã ce sãvârºise o gre-
ºealã fatalã. Drept reacþie la presiunea
exercitatã de CIA asupra lui, formase o
armatã obscurã, numitã Grupo de Ami-
gos del Presidente sau Prietenii Preºe-
dintelui, care lucra din umbrã. Fidel Cas-
tro susþinea aceastã forþã, despre care
armata chilianã, fidelã Constituþiei, nu
ºtia nimic. La aproape trei ani de la ziua
alegerii lui Allende, un tânãr ofiþer CIA
din Santiago, pe numele lui Jack Devi-
ne, care ani mai târziu avea sã ajungã
ºef al serviciului clandestin, a trimis o
înºtiinþare cã a ajuns direct la Kissinger,
pe care Richard Nixon în nominalizase
pentru postul de secretar de stat. Me-
sajul menþiona cã urma sã aparã, în câ-
teva minute sau ore, o cerere de ajutor
din partea unui ofiþer cheie din cadrul
unui grup militar chilian care urmãrea
înlãturarea preºedintelui Allende. „Nu
existã îndoialã”, au mãrturisit oameni

ai Agenþiei în faþa Congresului, dupã
înlãturarea Rãzboiului Rece, cã „unii
colaboratori CIA au fost activ impli-
caþi în comiterea ºi muºamalizarea
unor abuzuri grave ale drepturilor
omului”. Printre aceºtia s-a aflat ºi co-
lonelul Manuel Contreras, directorul
serviciilor chiliene de informaþii, „remar-
cat” prin asasinarea lui Orlando Lete-
lier, fostul ambasador al statului Chile în
SUA. Regimul Pinochet a rãmas la pu-
tere timp de 17 ani. Dupã ce a fost rãs-
turnat, Manuel Contreras a fost con-
damnat, executând o pedeapsã de 7 ani.
Înspãimântaþi de „focarul socialist” de
la Havana, americanii au preferat un re-
gim opresiv, precum cel al lui Augusto
Pinochet, favorabil Washingtonului. Ca
o luminã, fiica sa, senatorul Isabel Al-
lende Bussi (a nu se confunda cu omo-
nimul sãu, Isabel Allende, autor a nu-
meroase best-seller-uri), vorbind despre
tatãl sãu, prezent de trei ori într-un scru-
tin prezidenþial – model pentru Luis Ig-
nacio Lula da Silva, fost preºedinte al
Braziliei – afirmã cã rãmâne un simbol al
dorinþei de socialism ºi democraþie pe
întregul continent sud-american ºi re-
gretã cã nu a fost gãsit un biograf pen-
tru a mãsura dimensiunea ºi complexi-
tatea a ceea ce s-a petrecut în Chile.

P.S. România a fost singura þarã din
blocul þãrilor socialiste care n-a rupt
atunci relaþiile diplomatice cu statul
Chile, prin intermediul ambasadei þãrii
noastre realizându-se multe negocieri
pentru scoaterea „în afarã” a unor mili-
tanþi socialiºti, printre care ºi Luis
Corvalan, schimbat la Geneva cu
dizidentul rus Vladimir Bukovschi.

Chile: Patru decenii de la rãsturnareaChile: Patru decenii de la rãsturnareaChile: Patru decenii de la rãsturnareaChile: Patru decenii de la rãsturnareaChile: Patru decenii de la rãsturnarea

lui Salvador Allendelui Salvador Allendelui Salvador Allendelui Salvador Allendelui Salvador Allende

Opt persoane, foºti angajaþi ai
companiei Spanghero, au fost ares-
taþi ieri dimineaþã în Franþa în ancheta
privind scandalul cãrnii de cal vându-
tã drept carne de vitã, potrivit unei
surse apropiate investigaþiei, transmi-
te France Presse. Cele opt persoane
reþinute urmeazã sã fie plasate sub
arest în cadrul anchetei judiciare des-
chise în martie la Paris pentru „înºelã-
ciune ºi înºelãciune în formã agravan-
tã, fals ºi uz de fals”, a precizat sursa
citatã. Spanghero, redenumitã ulterior
La Lauragaise, a fost desemnatã de
guvernul francez drept principalul vi-
novat al acestui scandal european.
Compania ar fi revândut în cunoºtin-

Opt persoane arestate în Franþa în ancheta
privind scandalul cãrnii de cal

Un numãr de 44 de persoane
au murit ºi alte 39 au fost rãnite,
luni seara, în Iran, în urma
coliziunii între douã autobuze
care au luat foc pe autostrada
Qom-Teheran, a anunþat agenþia
Isna, citatã de AFP. „ªoferul
unui autobuz care venea din
Ispahan a pierdut controlul
vehiculului dupã explozia unuia
dintre pneuri. El s-a lovit de o
maºinã, dupã care a intrat pe
contrasens, unde s-a lovit de un
alt autobuz. Cele douã vehicule
au luat foc imediat”, a declarat
colonelul Ardeshir Jamshidi-rad.
Acesta este accidentul cel mai

Iran: Cel puþin 44 de persoane au murit
în urma coliziunii a douã autobuze

þã de cauzã carnea de cal drept carne
de vitã unor firme care produceau di-
verse feluri de mâncare, cum ar fi la-
sagna, pentru marile reþele de magazi-
ne. Numeroase feluri de mâncare semi-
preparatã au fost retrase din aceastã
cauzã din 15 þãri europene ºi din Hong
Kong. Cu o pondere economicã impor-
tantã în sud-vestul Franþei ºi cu 360 de
angajaþi înainte de scandal, Spanghero a
sperat sã se restabileascã dupã ce a pri-
mit din nou autorizaþie sanitarã. Însã dez-
vãluirea ulterioarã, la 19 martie, privind
descoperirea în companie a unor canti-
tãþi de carne de oaie din Marea Britanie,
care era interzisã, în acelaºi timp cu car-
nea de cal, a îngenunchiat grupul.

grav din ultimii ani. Autostrãzile
iraniene fãceau parte dintre cele
mai periculoase din lume, în
urmã cu ceva vreme. În anii ’90
erau aproximativ 28.000 de morþi
pe an la un parc de automobile
evaluat la patru milioane de
maºini. În ultimii doi ani,
numãrul morþilor a scãzut la
aproximativ 20.000 pe an pentru
un parc de automobile care
depãºeºte 17 milioane de
vehicule. Prezenþa puternicã a
poliþiei pe strãzi ºi mãrirea
considerabilã a amenzilor explicã
un comportament mai bun al
ºoferilor.

Rusia lucreazã împreunã cu regimul de la Damasc
la elaborarea unui „plan concret” vizând plasarea ar-
senalului chimic al Siriei sub control internaþional, a
declarat ieri ºeful diplomaþiei ruse, Serghei Lavrov.
„Partea rusã lucreazã în prezent la elaborarea unui
plan realizabil, precis, concret, în vederea cãruia sunt
în curs contacte, în acest moment, cu partea sirianã”,
a declarat Lavrov într-o conferinþã de presã cu omo-
logul sãu libian, Mohamed Abdelaziz. „Intenþionãm
sã propunem acest plan cât mai curând posibil ºi
suntem pregãtiþi sã lucrãm la el împreunã cu secreta-
rul general al ONU, membrii Consiliului de Securitate
al ONU, Organizaþia pentru Interzicerea Armelor Chi-
mice”, a adãugat Lavrov. Acesta a anunþat, luni, cã
le-a propus sirienilor sã-ºi plaseze arsenalul chimic
sub control internaþional, pentru a evita eventualele
atacuri americane împotriva regimului de la Damasc,
acuzat de cãtre americani cã este responsabil de pre-
supusul atac chimic din 21 august, în apropierea ca-
pitalei siriene. Tot pe acest subiect au discutat ºi
preºedinþii rus, Vladimir Putin, ºi american, Barack

Obama, cu prilejul întâlnirii private pe care au avut-o
în marja summitului G-20 de sãptãmâna trecutã, de la
Sankt Petersburg, a declarat ieri purtãtorul de cuvânt
al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite AFP. „Au
analizat aceastã problemã”, a declarat oficialul rus,
citat de agenþia Interfax.

Cancelarul german Angela Merkel a catalogat ca
„interesantã” propunerea rusã de plasare a arsenalu-
lui chimic aparþinând regimului sirian sub control in-
ternaþional ºi ºi-a reiterat opoziþia categoricã faþã de
o intervenþie militarã în Siria. „Dacã urmeazã fapte, ci
nu este vorba doar despre o câºtigare de timp, iar
acest lucru se concretizeazã, atunci Germania va acþi-
ona pentru ca sã fie urmatã aceastã cale”, a declarat
cancelarul într-o emisiune pentru postul public ARD,
în cadrul campaniei pentru alegerile legislative de la
22 septembrie. Ministrul de Externe francez, Laurent
Fabius, a exprimat ieri „interesul ºi prudenþa” Franþei
în legãturã cu propunerea susþinutã de Moscova,
relateazã Associated Press. Potrivit unui interviu di-
fuzat de postul de radio Europe-1 ieri, Laurent Fabius

a apreciat cã Rusia ºi-a schimbat atitudinea în dosa-
rul sirian ºi a atribuit aceastã modificare presiunilor
occidentale ºi dovezilor copleºitoare privind folosi-
rea armelor chimice de cãtre forþele regimului Assad.

Armata sirianã se aflã, foarte probabil, la originea
atacului cu arme chimice comis luna trecutã lângã
Damasc, soldat cu sute de morþi, a afirmat ieri organi-
zaþia nonguvernamentalã de apãrarea drepturilor
omului Human Rights Watch (HRW), într-un raport
de 22 de pagini publicat în Statele Unite. „Fragmente
de obuze ºi simptome ale victimelor atacului de la 21
august, la Ghouta, constituie elemente de probã cre-
dibile cu privire la armele folosite”, a declarat directo-
rul HRW pentru situaþii de urgenþã Peter Bouckaert.
De asemenea, probabil cã a fost folosit gaz sarin, a
adãugat HRW, care precizeazã cã douã tipuri de obu-
ze par cã au fost utilizate, ºi anume un obuz de 330 de
milimetri echipat cu o încãrcãturã capabilã sã poarte
o cantitate mare de agenþi chimici lichizi ºi un obuz
mai mic, de 140 de milimetri, capabil sã poarte 2,2
kilograme de sarin.

Propunerea Rusiei privind plasarea sub control internaþional a
arsenalului chimic al Siriei, primitã favorabil

Iranul „nu va renunþa nici
mãcar o iotã” la drepturile
sale nucleare

Iranul „nu va renunþa nici
mãcar o iotã” la drepturile sale
nucleare, a declarat preºedintele
Hassan Rohani într-un discurs
susþinut în faþa unor imami care
s-au rugat pentru þarã, relateazã
agenþia Mehr. „Guvernul nostru
nu va renunþa nici mãcar o iotã
la drepturile absolute” ale
Iranului în domeniul nuclear, a
declarat Rohani, în contextul în
care ministrul sãu de Externe,
Mohammad Javad Zarif, ºi
Înaltul reprezentant UE pentru
Afaceri Externe, Catherine
Ashton, urmeazã sã se întâlneas-
cã la sfârºitul lunii septembrie,
la New York, pentru a relansa
negocierile în dosarul nuclear.
Dupã ce a fost ales în funcþie, în
iunie, Rohani, considerat un
moderat, a declarat cã doreºte
sã poarte „negocieri serioase”
cu marile puteri ºi cã este
pregãtit pentru „mai multã
transparenþã” în domeniul
nuclear, fãrã însã a renunþa la
„drepturile inalienabile” ale
Iranului, în special cel privind
purificarea uraniului.
PE lanseazã o campanie
de mobilizare pentru
alegerile din 2014

Parlamentul European (PE) a
lansat, ieri, o campanie pentru
mobilizarea cetãþenilor europeni
în vederea alegerilor din 2014, în
condiþiile în care Uniunea
Europeanã este afectatã de criza
economicã ºi de euroscepticism,
relateazã AFP ºi Xinhua. Sub
sloganul „Acþioneazã. Reacþio-
neazã. Decide”, campania, cu un
cost de 16 milioane de euro
(0,0316 euro per locuitor al UE),
se va desfãºura sub forma afiºelor
ºi clipurilor video difuzate în 28
de þãri ale Uniunii ºi în 24 de
limbi, precum ºi pe reþelele
sociale. Aceasta are menirea de a
explica noile puteri ale Parla-
mentului European ºi implicaþiile
pentru cetãþenii UE, prevãzând ºi
evenimente interactive pe
subiecte-cheie precum economia
ºi locurile de muncã în Europa.
Angela Merkel respinge
adopþia din partea
cuplurilor homosexuale

Cancelarul german, Angela
Merkel, a respins adopþia
copiilor de cãtre cuplurile
homosexuale, deºi a recunoscut
cã este vorba de o chestiune
„controversatã”, în faþa cãreia se
simte „nesigurã”, informa ieri
ziarul „La Razon”. Cu mai puþin
de douã sãptãmâni înainte de
alegerile generale din 22 de
septembrie, Merkel s-a supus,
duminicã, în direct tirului de
întrebãri ale cetãþenilor pe
principalul post public de
televiziune, ARD, ºi s-a vãzut clar
cã nu s-a simþit deloc comodã în
faþa acestei chestiuni. Dupã ce a
subliniat cã este împotriva
oricãrei discriminãri ºi a recu-
noscut cã înþelege cât este de
„dificilã” aceastã chestiune
pentru cuplurile gay, ea ºi-a
susþinut poziþia sprijinindu-se pe
necesitatea de a garanta „bunã-
starea copilului”. Cum aceasta
nu este „sigurã” în cazul cupluri-
lor homosexuale, ea nu va susþine
aprobarea unei legi care sã
deschidã calea adopþiilor de
cãtre aceste perechi.
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07:00 Telejurnal
09:00 Arta spaþiului (R)
09:30 Oameni care au schimbat

Lumea
09:45 Legendele palatului: Kim

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek (R)
12:30 SCENART
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
15:30 Convieþuiri
17:00 SCENART (R)
17:30 Lumea modei
17:40 Legendele palatului -

Gyebaek
19:00 Arta spaþiului
19:30 Oameni care au schimbat

Lumea (R)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 O ºansã grasã
22:30 Biziday
23:25 Hope Ranch
01:05 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
02:00 Filmoteca veselã

07:00 Teleshopping
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Carabinieri
09:00 Popasuri folclorice
10:00 Engleza la colþ de stradã
10:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
11:00 Tobele din Burundi
12:00 D’ale lu’ Miticã
13:00 Deportaþii
13:30 Coreea: spirit ºi culoare
14:00 Teleshopping
14:20 Agenda Festivalului

George Enescu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Carabinieri
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Miss Universe România

2013
18:00 Telejurnal TVR2
19:00 Deportaþii
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
20:50 Muzica DP 2
21:00 Alertã! Aligatori!
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Agenda Festivalului

George Enescu
23:20 Trei regate
00:15 America reconstruieºte

07:40 Sã fie rãzboi!
09:15 Spitalul de nebuni
10:55 The Three Stooges
12:30 Vrem ºcoala înapoi
14:30 Rugul aprins
16:00 Cartea Junglei 2
17:15 Viaþa stranie a lui Timothy

Green
19:00 În derivã
20:00 Din dragoste pentru Roma
21:50 Vicepreºedinta
22:20 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
22:50 Bãiatu' tatii
00:45 Partea îngerilor

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Furtuna polarã (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Marele Alibi
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Patru nunþi ºi o provocare
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: Miami
00:05 Mai iute ca moartea
02:15 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 România, te iubesc! (R)
04:30 CSI: Miami (R)

07:00 Triumful dragostei (R)
08:00 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Que bonito amor (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Îngeri pierduþi
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Chelsea Settles
00:00 Îngeri pierduþi (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
03:00 Poveºtiri de noapte (R)
03:30 Cancan.ro (R)
04:00 Chelsea Settles (R)
04:30 Reþeta de Acasã (R)
05:00 Doamne de poveste (R)

07:45 Transformarea: Roboþii
salvatori (R)

08:15 Daune ºi interese (R)
09:15 Sheena
10:30 Transformarea: Roboþii

salvatori
11:00 Sheena
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 La bloc (R)
15:30 M.A.S.H. (R)
16:45 Eºti cea mai frumoasã
18:50 Daune ºi interese
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Benzi desenate
00:00 Salvamontiºtii
01:00 Prinþul Mareelor
03:15 Operaþiunea de salvare
04:00 Salvamontiºtii (R)
04:45 Daune ºi interese (R)
05:30 Lumea Pro Cinema
06:00 Cine A.M.

06:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 6 Gloanþe
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 6 Gloanþe (R)
03:45 Acces direct (R)

07:15 La un pas de fericire
09:00 Ce gãtim azi?
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Cu capul în nori
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Autobuzul lui Vârciu
22:00 WOWBiz
00:15 ªtirile Kanal D (R)
01:15 La un pas de fericire (R)
02:45 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (R)
03:15 Te vreau lângã mine (R)
04:30 Cu capul în nori (R)

07:30 Dragul de Raymond (R)
08:00 Focus Monden (R)
08:30 În formã
09:30 Prinþ ºi cerºetor (R)
12:00  Poveºti sã mori de râs
13:30 Soþia perfectã (R)
15:00 Focus
15:30 Dragul de Raymond
16:00 Cireaºa de pe tort
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Iubiri secrete
20:30 Þi-l prezint pe Dave
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Soþia perfectã
00:30 Totul despre sex
01:00 Focus (R)
02:00 Trãdaþi în dragoste
03:00 Poveºti sã mori de râs

(R)
04:00 În formã (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Iubiri secrete (R)
06:30 Poveºti sã mori de râs

(R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:05 Fotbal calificãri World Cup

2014, Ucraina - Anglia,Þara
Galilor - Serbia

15:00 Ora de Prosport
15:30 No information
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Ku Ninja In Atak!
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 BOXBUSTER, Vitali

Klitschko, David Haye
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din

Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Pe urmele antichitãþilor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din

Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
21:00 Premierã Pe urmele

antichitãþilor
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07:00 Telejurnal
09:00 Arta spaþiului (R)
09:30 Oameni care au schimbat

Lumea
09:45 Legendele palatului: Kim

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek (R)
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:30 Akzente
17:00 Din Þara de Foc la

Tijuana
17:30 Lumea modei
17:40 Legendele palatului -

Gyebaek
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Festivalul Internaþional de

Folclor "Cântecele munþilor"
23:00 În numele Islamului
01:00 Ora de business (R)

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Carabinieri (R)
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Engleza la colþ de stradã

(R)
10:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
11:00 Alertã! Aligatori! (R)
12:00 Profil, poveste, personaj
13:00 Deportaþii (R)
13:30 Coreea: spirit ºi culoare

(R)
14:20 Agenda Festivalului

George Enescu (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Carabinieri
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Miss Universe România

2013
18:00 Telejurnal
19:00 Mari familii româneºti
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
20:50 Muzica DP 2
21:00 Arizona: în þara vãduvelor

negre
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Agenda Festivalului

George Enescu

08:00 Cartea Junglei 2
09:15 Din dragoste pentru Roma
11:05 Viaþa stranie a lui Timothy

Green
12:50 Uimitorul Om-Pãianjen
15:05 Imax în Adâncuri
15:50 În miezul întunecat al iernii
17:30 La nebunie!
19:05 În derivã
20:00 Valul întunecat
22:00 Martorul
23:00 True Blood
00:00 Goana dupa sex
01:20 Celula 211
03:10 Þapi ispãºitori

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Marele Alibi (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Alegerea vietii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Patru nunþi ºi o provocare
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: Miami
00:05 Dr. T ºi femeile
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Dupã 20 de ani (R)
04:30 CSI: Miami (R)

07:00 Triumful dragostei (R)
08:00 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Que bonito amor (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Îngeri pierduþi
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Chelsea Settles
00:00 Îngeri pierduþi (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
03:00 Poveºtiri de noapte (R)
03:30 Cancan.ro (R)
04:00 Chelsea Settles (R)
04:30 Reþeta de Acasã (R)
05:00 Doamne de poveste (R)
06:00 Iubiri vinovate (R)

08:00 Transformarea: Roboþii
salvatori (R)

08:30 Eºti cea mai frumoasã (R)
10:30 Transformarea: Roboþii

salvatori
11:00 Sheena
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 Zoom în 10
14:45 La bloc (R)
15:45 M.A.S.H. (R)
17:00 Rãzbunatorii
18:50 Daune ºi interese
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Dispariþia
00:15 Salvamontiºtii
01:15 Benzi desenate (R)
02:45 Operaþiunea de salvare
03:30 Salvamontiºtii (R)

06:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Daredevil
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Daredevil (R)
03:45 Acces direct (R)

07:15 La un pas de fericire
09:00 Ce gãtim azi?
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Cu capul în nori
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Faci faþã, faci bani
21:15 Asta-i România! (R)
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 La un pas de fericire

(R)
03:00 Te vreau lângã mine

(R)
04:30 Cu capul în nori (R)

07:30 Dragul de Raymond (R)
08:00 Focus Monden (R)
08:30 Poveºti din jurul lumii
09:30 David Copperfield
12:00 Poveºti sã mori de râs
13:30 Soþia perfectã (R)
15:00 Focus
15:30 Dragul de Raymond
16:00 Cireaºa de pe tort
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Ajutor! Vreau sã slãbesc!
22:00 Mondenii
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Soþia perfectã
00:30 Totul despre sex
01:00 Focus (R)
02:00 David Copperfield (R)
04:00 Poveºti din jurul lumii (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Cireaºa de pe tort (R)
06:30 Poveºti sã mori de râs (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
15:30 No information
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Ku Ninja In Atak!
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV TLC:

Tables, Ladders and Chairs
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro
03:30 No information

07:00 Rãzboiul depozitelor
08:00 Aºii amanetului din

Louisiana
10:00 Restaurãri
12:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Aºii amanetului din

Louisiana
17:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
18:00 Rãzboiul depozitelor
19:00 Aºii amanetului
20:00 Pe urmele antichitãþilor
21:00 Rãzboiul depozitelor
22:00 Aºii amanetului
23:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
00:00 Aºii amanetului din

Louisiana

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Prog

ram
e T

V

Prog
ram

e T
V

Prog
ram

e T
V

Prog
ram

e T
V

Prog
ram

e T
V

Prog
ram

e T
V

Prog
ram

e T
V

Prog
ram

e T
V

Prog
ram

e T
V



cuvântul libertãþii / 11miercuri, 11 septembrie 2013 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
S.C. YUKO GROUP SRL solicita aviz de
amplasament pentru investitia: “Insta-
latie descarcare, incarcare, distributie
produse petroliere, lucrari hidrotehni-
ce aferente cheului si platformei, cu im-
prejmuire in Port Bechet, jud. Dolj”. Per-
soanele interesate se pot adresa la se-
diul Primaria Bechet, sau la telefon con-
tact: 0732707099.
Primãria Craiova prin S.C. Salubrita-
te Craiova S.R.L. vã aduce la cunoº-
tinþã cã în perioada 23.09.2013 –
15.10.2013 pe raza municipiului Cra-
iova se va desfãºura acþiunea dec de-
ratizare folosindu-se substanþe din
grupa III de toxicitate respectiv Rozi-
ºoc C ºi Roziºoc G. Substanþele folo-
site sunt avizate de cãtre Ministerul
Sãnãtãþii. Persoanele ce intrã în con-
tact cu substanþele respective vor
folosi ca antidot Vitamina K sub su-
pravegherea unui cadru medical.
S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. vin-
de prin licitaþie publicã cu strigare ur-
mãtoarele bunuri: 4 bucãþi suprastruc-
turi faun rotopres 516 ale autocompac-
toarelor Tip TENAULT MIDLUM 240,18
HEAVY cu preþul de pornire de 2.200 lei
/ bucatã, fãrã TVA. Licitaþia va avea loc
la sediul societãþii din strada Brestei
nr.129 A, în data de 26.09.2013, ora
10.00. În caz de neadjudecare, licitaþia
se va repeta în datele de 30.09.2013 ºi
8.10.2013. Documentele necesare: co-
pie C.I. iar pentru firme copie C.U.I. co-
pie Certificat Înregistrare ORC, cerere
participare, taxa de participare 20 lei.
Relaþii: 0251/ 412.628; 0251/ 414.660.
Titular Primãria comunei Rast anunþã
elaborarea primei versiuni a planului:
Plan Urbanistic Zonal construire parc
fotovoltaic situat în comuna Rast, T14,
P7-39 judeþul Dolj ºi declanºarea eta-
pei de încadrare pentru obþinerea avi-
zului de mediu. Consultarea primei ver-
siuni a planului se poate realiza la se-
diul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, ºi
la sediul titularului Primãria comunei
Rast, jud. Dolj. Comentariile ºi sugestii-
le se vor transmite în scris la sediul APM
Dolj în termen de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.

OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ MECANIC
AUTO ªI TINICHIGIU
AUTO PENTRU AN-
GLIA. SALARIU NE-
GOCIABIL. TELEFON:
00447805868773.
ANGAJÃM MAªINISTE
MAROCHINÃRIE. Tele-
fon. 0722/943.220;
0755/ 139.772.
Angajãm tehnician/ingi-
ner cu cunoºtinþe în sis-
teme de alarmã, supra-
veghere video, reþele
calculatoare. CV-ul se
depune la adresa de e-
mail: angajari_craiova-
@yahoo.com.
PRIMÃRIA comunei
Brãdeºti, judeþul Dolj,
organizeazã concurs
pentru ocuparea func-
þiei publice de execu-
þie, vacantã pentru
postul de consilier,
grad profesional supe-
rior, clasa I, studii su-
perioare absolvite cu
diplomã de licenþã în
domeniul ºtiinþelor
economic, vechime
minim 9 ani în specia-
litate, cunoºtiinþe ope-
rare calculator. Con-
cursul va avea loc în
data de 14.10.2013,
ora 10.00 probã scri-
sã ºi în data de
14.10.2013, ora 13.00
proba interviu. Infor-
maþii suplimentare se
pot obþine la secreta-
riatul instituþiei.

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

PRESTÃRI SERVICII
S.C. ATLANTYS, Clubul
Oamenilor de Afaceri,
organizeazã mese fes-
tive, nunþi, botezuri, aga-
pe. Suntem serioºi ºi exi-
genþi. Vã aºteptãm în str.
Romul bl. T3A parter.
Telefon: 0251/ 411.712;
0723/868.723.

Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Stoi-
na, judeþul Gorj. Tele-
fon: 0730/600.132.

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

Vând apartament 3
camere decomandate,
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Vând casã în Bãileºti ºi
curte 2000 mp zona I,
sau schimb cu garsoni-
erã Craiova, + diferenþa.
Telefon: 0742/097.486.
Vând casã Comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon.
0722/ 651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere, anexe,
pomi fructiferi, vie, fân-
tânã, localitatea Ciutura,
preþ negociabil. Telefon:
0763/305.850.

Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la ºosea-
ua Craiova – Bechet.
Telefon: 0734/159.594.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anvelo-
patã termic, eventual
schimb 2 apartamente,
2 camere sau variante.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în satul
Predeºti, judeþul Dolj, la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.
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TERENURI
Vând teren intravilan
3,5 euro, Brãdeºti. Te-
lefon: 0749/230.636.
Vând parcele Cârcea,
la asfalt, alãturat cu
Hanul cu ponei, 450
mp ºi 650 mp. Telefon:
0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-
vis de târgul Leu, 1174
mp, 2 deschideri 17 m
ºi reþele apã, electrici-
tate, cadastru, carte
funciarã. Telefon:
0724/572.434; 0351/
179.436.

Vând teren 550 mp în
comuna Podari. Tele-
fon: 0744/251.816 ºi
0762/872.359.
Vând teren 400 mp in-
travilan situat în Segar-
cea str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului), cadas-
tru. Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând 800 mp, comuna
Predeºti ideal pentru
casã, zonã pitoreascã.
Telefon: 0762/ 109.595.
Vând 345 mp zona Dae-
woo între case, variante.
Telefon: 0761/ 665.763.

Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grã-
dinari, nr. 34. Preþ ne-
gociabil, 600 mp. Te-
lefon: 0727/792.578.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Opel Astra 2008,
1,6, 68000 km, 105
C.P., benzinã, Euro 4,
taxã mediu nerecupe-
ratã, preþ 5000 euro
negociabil. Telefon:
0727/500.950.
Vând maºinã auto
Peugeot 806,Benzinã,
an 1995 neînmatricu-
latã. Bariera Vâlcii nr.
63. Craiova. Telefon:
0766/ 466.171.
Vând Audi A6, fabrica-
þie 2006, full-options,
bleu-marin, piele, xe-
non, motor de 2000
cm3. Telefon. 0762/
109.595.
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând Ford Fiesta im-
pecabil, înmatriculat.
Telefon: 0745/043.152.

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 in-
travilan, satul Predeºti la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj;
în temeiul art. 94 alin. (2) din Legea nr. 215/2001,

cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administra-
þia publicã localã;

D I S P U N E:

ART.1. Se convoacã în ºedinþã extraordinarã Consiliul
Judeþean Dolj în data de 12.09.2013, ora 11,oo la sediul
consiliului judeþean.

ART.2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind modificarea preurilor la prin-

cipalele produse agricole pe anul 2013.
2. Diverse – interpelãri.
ART.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii

se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Se-
cretariat.

      NR. 333         Emisã astãzi, 09.09.2013

Contrasemneazã,
P R E ª E D I N T E,      SECRETAR,
  ION PRIOTEASA        GHEORGHE BARBÃRASÃ
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Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 2 gropi, Cimitirul
Romaneºti, cu lucrare
fãcutã. Telefon: 0771/
758.019.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.

Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticide-
le din legume ºi fruc-
te, precum ºi hormonii
ºi antibioticele din car-
ne. Telefon: 0729/
033.903.
Vând dozator de
bere, tub CO2, aparat
fax, aspirator, balanþã
Berkel, cuier panou,
maºinã de cusut Sin-
ger. Telefon: 0746/
660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând struguri ieftin
maxim  1000 kg. Tele-
fon: 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 Dacia
1300. Preþ 200 lei. Re-
laþi 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 presã de balotat,
sticle plastic, cutii de
bere, putinã 50 vedre
nouã salcâm, 2 uºi cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu janþã noi, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor (flex)
D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã trata-
te, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii, flex
mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.

Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier
uºi glisante, covoa-
re. Telefon: 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
plast ic  º i  tab lã
groasã pentru pui,
curcani ºi animale
mici. Telefon: 0721/
152.832.

Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe o
parte. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã copii 2-
4 ani (50 Ron), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.

VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.

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
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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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând convector pentru
cãldurã instant apã
caldã, ºemineu pe
lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - tine-
ret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
CUMPÃRÃRI

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de apar-
tament. Telefon: 0761/
438.807.
Proprietar închiriez pe
termen lung aparta-
ment 3 camere mobi-
lat parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Închiriez apartament 3
camere Grãdina Bota-
nicã, mobilat, 350 euro
negociabil. Telefon:
0727/500.950.
Închiriez 4 camere,
studente, 1 Mai. Tele-
fon: 0741/117.193.
Primesc 2 fete în gaz-
dã, condiþii bloc. Tele-
fon: 0766/328.569.
Primesc fatã în gazdã,
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 nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.

Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona George
Enescu, strada Fãgã-
raº. Telefon: 0766/
463.563.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la de-
misol pretabil bar, dis-
cotecã, casino, bi-
rouri. Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 came-
re, blocurile K, strada
Pãltiniº, parter, acces
bilateral, pretabil fir-
mã. Telefon: 0744/
541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat ºi uti-
lat. Recent renovat,
Rovine, pizzeria Ibiz-
za. Telefon: 0769/
846.192.

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

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

DIVERSE
Caut donator rinichi
grupa AII. Telefon.
0766/ 518.173.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897.
0751/ 911.417.
Primãria comunei Pie-
leºti, judeþul Dolj orga-
nizeazã în data de
25.09.2013, ora 12.00
la sediul instituþiei, din
Pieleºti strada Gheor-
ghiþã Geolgãu nr.188,
judeþul Dolj, licitaþie
publicã privind închirie-
rea a douã spaþii în
vederea înfiinþãrii unor
puncte farmaceutice în
satul Pieleºti ºi satul
Câmpeni. Persoanele
interesate se pot adre-
sa la sediul Primãriei
comunei Pieleºti în ve-
derea obþinerii docu-
mentaþiei de atribuire
de la compartimentul
registraturã, telefon:
0251/459.545. Data-li-
mitã de depunere a
ofertelor: 25.09.2013,
ora 10.00 la sediul Pri-
mãriei Pieleºti, str.
Gheorghiþã Geolgãu
nr. 188, judeþul Dolj.

Pensionar singur caut
familie pentru întreþine-
re la þarã. Telefon: 0762/
603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.

DECESE
Cornel ºi Aurora Nuþu,
soþul ºi fiica, anunþã
trecerea în nefiinþã a
celei care a fost o so-
þie ºi o mamã deose-
bitã NUÞU MARIANA
ANCA (41 ani). Înmor-
mântarea are loc as-
tãzi 11.09.2013, ora
13.00, la cimitirul Si-
neasca. Dumnezeu sã
o odihneascã în liniº-
te ºi pace!
CONDOLEANÞE
Niþu Ani, Oana ºi Ma-
rian sunt alãturi de
cumnatul Nuþu Cor-
nel, în aceste momen-
te dureroase pricinui-
te de decesul prema-
tur al soþiei sale. Sin-
cere condoleanþe!
Dumnezeu sã o odih-
neascã în pace!
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La trei ani distanþã de la singu-
ra sa victorie la US Open, Rafael
Nadal (nr. 2 ATP) a gãsit din nou
drumul cãtre titlul suprem, al 13-
lea de Grand Slam din carierã.
Adversar i-a fost, la fel ca în 2010,
Novak Djokovici, actualul numãr
unu mondial. ªi, la fel ca atunci,
spaniolul s-a impus în patru se-
turi, dupã un scenariu similar, cu
cea de-a doua manºã câºtigatã de
sârb: 6-2, 3-6, 6-4, 6-1, la capã-
tul a 3 ore ºi 21 de minute de te-
nis total.

Partida de luni noaptea pãrea cã
nu va avea istoric. Cu o serie in-
credibilã de 21 de victorii conse-
cutive pe hard (teoretic, suprafa-
þa care îl avantajeazã cel mai pu-
þin), Nadal a etalat un joc perfect
încã din start, iar primul set a in-
trat în contul sãu, firesc.

De partea cealaltã, Djokovici a
greºit mult cu forehand-ul, dar de
la jumãtatea setului secund a

Nadal a trecut facil de DjokoviciNadal a trecut facil de DjokoviciNadal a trecut facil de DjokoviciNadal a trecut facil de DjokoviciNadal a trecut facil de Djokovici
în finala de la US Openîn finala de la US Openîn finala de la US Openîn finala de la US Openîn finala de la US Open

amintit, preþ de aproape o orã, de
jucãtorul din urmã cu un an ºi ju-
mãtate, când nu avea rival în cir-
cuit. A cãpãtat încredere, s-a eli-
berat ºi a dat drumul la braþe per-
fect, reuºind lovituri direct câºti-
gãtoare cu o uºurinþã dezarman-
tã. Punctul meciului s-a jucat în
manºa secundã, la minge de break
pe serviciul lui Nadal, când, dupã
un schimb incredibil de 54 de lo-
vituri, belgrãdeanul a ieºit trium-
fãtor.

Seria incredibilã de lovituri câº-
tigãtoare a continuat ºi în setul
trei, când “Nole” a reuºit break-
ul încã din start. A avut chiar po-
sibilitatea sã se distanþeze la 3-0
(cu douã break-uri avans), însã
Rafa a demonstrat, o datã în plus,
cã are un psihic de fier ºi reuºeº-
te sã îºi ducã jocul aproape de
perfecþiune în momentele cheie.
Nu doar cã a salvat mingile de
break avute de adversar, dar a reu-

ºit imediat rebreak-ul, când toatã
lumea considera cã Nole a luat un
avantaj substanþial, nu doar pe
tabelã, ci ºi la nivel mental.

Soarta meciului s-a tranºat,
aproape sigur, în actul trei. La 4-
4, Nadal s-a vãzut condus pe pro-
priul serviciu cu 40-0, dar a gã-
sit resurse nebãnuite sã întoarcã
din nou un game ce pãrea pier-
dut, salvând ultima minge de
break a sârbului cu singurul sãu
as din întreaga disputã. Imediat,
Rafa a reuºit break-ul ºi a reve-
nit la jocul excepþional din pri-
mul set, e adevãrat, pe fondul unei
cãderi totale a opozantului. S-a
terminat 6-1 în decisiv, iar sen-
zaþia lãsatã e cã Nadal se va lup-
ta, în urmãtoarea perioadã, doar
cu recordurile.

„Este mai mult
decât un vis
pentru mine”

La finele meciului, Rafa Nadal
a declarat cã sezonul 2013, care
a culminat cu victoria de la US
Open, este mai mult decât un vis,
în contextul în care el a revenit
în februarie dupã ºapte luni de
absenþã din cauza unei acciden-
tãri la un genunchi.

În 2013, spaniolul a înregis-
trat 60 de victorii ºi 3 înfrângeri,
a ajuns în finalã la 12 turnee din
13 ºi a câºtigat 10 titluri, din care
douã de Grand Slam (acesta ºi
cel de Roland-Garros).

“Am plâns dupã aceastã vic-
torie din mai multe motive, acest

sezon este fãrã îndoialã foarte
emoþionant pentru mine. Acest
trofeu înseamnã atât de mult. Am
fost absent ºapte luni din cauza
genunchiului, care nici acum nu
este complet vindecat. Încã mã
mai doare uneori, chiar dacã
aceastã durere nu mã împiedicã
sã joc la cel mai bun nivel”, a de-
clarat Nadal.

El a mai spus cã nu ºtie cum a
reuºit sã-l învingã pe Novak Djo-
kovici. “Habar nu am cum am
reuºit sã-l înving. Înainte de meci
m-am surprins gândindu-mã cã
poate este prea puternic ºi nu voi
reuºi sã câºtig. Dar, dupã ce am
intrat pe teren, în toiul acþiunii, a
fost altceva... Când eram acci-
dentat ºtiam cã n-am uitat sã joc

tenis, dar nu credeam cã voi reuºi
sã revin ºi sã câºtig douã turnee
de Grand Slam. Este mai mult
decât un vis”.

“Am câºtigat mai multe titluri
decât în visele mele cele mai fru-
moase. Voi continua sã muncesc
mult, sã mai am ºanse sã mai câº-
tig astfel de turnee. Este incredi-
bil cã am 13 titluri de Grand
Slam”.

Altfel, “El Matador” ºi-a lãu-
dat ºi rivalul: “Îl felicit pe Nole
pentru meci ºi pentru parcursul
avut aici în ultimele douã sãptã-
mâni. Sunt convins cã, atunci
când se va retrage, se va vorbi
despre el ca despre unul dintre
cei mai mari jucãtori din toate
timpurile”.

- 3 este locul ocupat de Nadal în ierarhia old-time a titlurilor de Grand
Slam cucerite, în numãr de 13 (l-a depãºit pe Roy Emerson), dupã Ro-
ger Federer (17) ºi Pete Sempras (14). Tot pe 3 se aflã ºi cât priveºte
finalele jucate (18, la egalitate cu Sempras), în spatele aceluiaºi Roger
Federer (24) ºi a lui Ivan Lendl (19)

- 6 finale de Grand Slam au avut ca ultim act un duel Nadal – Djoko-
vici. Fiecare dintre cei doi ºi-a adjudecat câte 3.

- 6 titluri de Grand Slam are în palmares Djokovici. La US Open s-a
impus doar în 2011, tot dupã o finalã cu Nadal, terminatã la finele a tot
patru seturi.

- 37 de meciuri au jucat unul împotriva celuilalt Nadal ºi Djokovici;
nici o altã rivalitate, în Era Open, nu ºi-a consumat atâtea episoade. Te-
nismanul nãscut în Manacor conduce în acest moment cu 22-15, reu-
ºind sã se impunã în 6 din ultimele 7 dispute.

- 60 de titluri a cucerit Rafa Nadal (27 de ani) de-a lungul carierei, una
începutã în 2001.

Dorinþa de schimbare nu a
fost totul, atunci când mijloca-
ºul Kevin Prince Boateng a
lãsat-o pe AC Milan pentru a se
transfera în Germania, la
Schalke 04.

Adevãratul motiv al plecãrii
ghanezului din fotbalul italian ar
fi fost manifestãrile rasiste de
pe stadioanele din Peninsulã,
potrivit preºedintelui clubului

Rasismul, motivul principal pentru
care Boateng a plecat din Italia

din Gelsenkirchen, Peter
Peters.

“Boateng voia neapãrat sã
plece din cauza incidentelor
rasiste din Italia. El a obþinut
acordul preºedintelui Silvio
Berlusconi de a pleca dacã AC
Milan se calificã în grupele Ligii
Campionilor”, a spus Peters,
potrivit presei germane.

Boateng s-a confruntat de
mai multe ori în Italia cu
ostilitatea fanilor adverºi ºi nu
doar în Serie A. În iarnã, la
un amical cu Pro Patria (Lega
Pro 2 A), ghanezul ºi-a
pierdut controlul ºi a pãrãsit
terenul, dupã ce s-a scandat
cu insistenþã la adresa lui ºi a
celorlalþi fotbaliºti de culoare
din lotul Milanului.

Schalke este adversara
Stelei în grupa E a Ligii
Campionilor, cele douã
urmând sã se înfrunte întâia
oarã chiar în runda inaugura-
lã, în 18 septembrie, la
Gelsenkirchen.

La Dortmund din 2008, Jurgen
Klopp este în momentul de faþã
unul dintre cei mai bine cotaþi an-
trenori din Europa, dupã rezulta-
tele remarcabile obþinute atât pe
plan intern (douã titluri, o Cupã ºi
o Supercupã a Germaniei), cât ºi
în Europa, acolo unde a izbutit sã
ajungã pânã în finala UEFA Cham-
pions League din acest an (1-2 cu
Bayern).

Vãzut drept înlocuitorul perfect
pentru Joachim Low la reprezen-
tativa Germaniei, dupã Mondialul
din Brazilia 2014, Jurgen Klopp va
rãmâne însã la Borussia mãcar
pânã în 2016, antrenorul având o

Ce naþionalã?!

Klopp, „sechestrat” de Dortmund:
„Rãmâne la noi cel puþin pânã în 2016”

susþinere puternicã din partea ºefu-
lui Hans- Joachim Watzke.

“Klopp nu semneazã contracte,

pentru cã apoi sã plece în altã par-
te. Nu este capabil de aºa ceva.
Suntem interesaþi ca Jurgen Klopp
sã rãmânã la Borussia cel puþin pânã
în 2016, când îi expirã contractul,
orice s-ar întâmpla pânã atunci.

La 46 de ani, locul lui nu este la
echipa naþionalã. El are nevoie de
provocãri noi în fiecare zi, în Bun-
desliga ºi Champions League”, a
declarat Watzke, care a þinut sã
afirme cã Bayern Munchen este în
continuare principala favoritã la ti-
tlu, chiar dacã Borussia are deo-
camdatã un avantaj de douã punc-
te în clasamentul din Germania
(dupã 4 runde).

Digi Sport 2

18:00, 20:00 – BASCHET (M) – Cupa Craiovei

(Sala Polivalentã): CSU Ploieºti – CS Energia Rovinari,

SCM „U” Craiova – BCM „U” Piteºti / 3:50 – FOT-

BAL – Campionatul Braziliei: Botafogo – Corinthians.

Dolce Sport 2
21:15 – HANDBAL (M) – Campionatul Germaniei:

Rhein Neckar – Flensburg.

Eurosport
17:00 – CICLIM – Turul Spaniei: etapa a 17-a /

1:00 – CURSE DE MAªINI – Campionatul Mondial de
turisme Fia By LG.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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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)

Eşec în prelungiri

CS „U” Craiova
a părăsit Cupa României

CS Univers itatea a ratat, ieri,
accederea în „16”-imile Cupei Ro-
mâniei, fiind învinsă cu 3-1,  în
deplasare, într-un meci ce a avut
nevoie de prelungiri, de Chindia
Târgovişte (Liga a III-a). La finele
celor 90 de minute regulamentare,
scorul a fos t 1-1. Golul echipei
pregătite de Eric Lincar (foto) a
venit dintr-un penalty obţinut de
Voinea şi transformat de Dragalina
(75), în timp ce pentru gazde au
punctat Cherchez (36), Grigore
(112) şi Pârvu (115).

Alb-albaştrii au evoluat din mi-
nutul 99 cu doi oameni mai puţin!
Mai întâi a fost eliminat căpitanul
Ionescu (53), pentru ca apoi să ia
mai devreme drumul vestiarelor
Opriţa (ambii pentru cumul de gal-
bene).

CS U”: Brac – Cârjă, Ljubinko-

vici, Scarlat (Pătraşcu 46), Creţu
– Ad. Ionescu (cpt.) – Bardu (Dra-
gicevici 58), Precup, Dragalina,
Ganea (Opriţa 46) – Voinea.

Tot ier i: FCM Dorohoi – CS
Municipal Studenţesc Iaşi 3-2, CS
Baloteşti – ACS Berceni 0-1. Pari-
dele FC Voluntari – Rapid Bucu-
reşti şi Sănătatea Cluj – ASA Târ-
gu Mureş 2013 s-au încheiat după
închiderea ediţiei.

Echipa lui Mititelu joacă astăzi
cu Vâlcea

Cealaltă Universitate, cea muta-
tă de Adrian Mititelu la Severin, va
lupta pentru un loc în „16”-imile
Cupei astăzi, când va primi la Du-
năre vizita lui CSM Râmnicu-Vâl-
cea, echipă pregătită de fostul ata-
cant al „Ştiinţei”, Claudiu Nicules-

cu. Partida va începe la ora 16:30,
oră la care sunt programate şi ce-
lelalte jocuri rămase de disputat din
turul V, şi anume: SC Bacău – FCM
Dunărea Galaţi, FC Farul Constan-
ţa – CF Brăila, Petrolistul Boldeşti
– Unirea Tărlungeni, Armata Aurul
Brad – Metalul Reş iţa, Ripensia
Timişoara – UTA Arad, FC Hidişe-
lul de Sus – FC Bihor Oradea,
Avântul Bârsana – Gloria Bistriţa,
Gloria Buzău – FC Clinceni.

În etapa a VI-a vor intra în lup-
tă şi cele 18 prim divizionare, tra-
gerea la sorţi a “16”-imilor urmând
să aibă loc în 16 septembrie, de la
ora 16:00, la Casa Fotbalului.

Derby-ul Craiovei, pe “Ion
Oblemenco” de Severin

Potrivit unui comunicat de pre-

să postat, ieri, pe site-ul FC Uni-
versitatea, partida cu CS Universi-
tea, din cadrul etapei a doua a ligii
secunde, se va desfăşura, totuşi,
la Severin (sâmbătă, ora 20:00),
deşi finanţatorul FC “U”, Adrian
Mititelu, ar fi vrut să joace în Bă-
nie. Nu a fost posibil, trecând pes-
te c unoscutele divergenţe dintre
Mititelu şi primarul Craiovei, Ol-
guţa Vas ilesc u,  deoarece arena
“Ion Oblemenco” va găzdui înce-
pând cu aceeaşi oră un spectacol
intitulat Festivalul Antic Pelendava,
organizat de Municipalitate şi Aso-

ciaţia “Craiova Capitală Europea-
nă Culturală”.

Biletele la derby-ul de sâmbătă
vor fi puse în vânzare de mâine şi
vor putea fi procurate atât din Cra-
iova, cât şi din Severin, punctele
de difuzare urmând să fie comuni-
cate astăzi.

Trebuie menţionat faptul că FC
Universitatea Craiova împreună cu
Municipiul Drobeta Turnu Severin au
convenit ca, în zilele disputării parti-
delor de fotbal de către echipa pregă-
tită de Nicolo Napoli, stadionul să se
numească “Ion Oblemenco”.

BASCHET (M)

Azi debutează
Cupa Craiovei

De astăzi până vineri, în Sala
Polivalentă, va avea loc Cupei
Craiovei.  Alături de SCM, par-
ticipă campiona CSU Asesoft
Ploieş ti,  Energia Rovinari şi
BCM “U” Piteşti.

Iată programul meciurilor
Miercuri: CSU Asesoft Plo-

iesti – Energia Rovinari (18:00),
SCM “U” Craiova – BCM”U”
Piteşti (20:00);
Joi: BCM”U” Piteşti – CSU

Asesoft Ploiesti (18:00), Ener-
gia Rovinari – SCM “U” Craiova (20:00);
Vineri: BCM”U” Piteşti – Energia Rovinari (17:00), SCM “U” Craiova

– CSU Asesoft Ploiesti (19:00). De la ora 20:45 va avea loc festivitatea
de premiere.

Toate partidele sunt transmise în direct de canalele Digi Sport.
În altă ordine de idei, conform tragerii la sorţi de luni, de la sediul

Federaţiei Române de Baschet, SCM “U” Craiova va debuta în noul se-
zon al Ligii Naţionale contra vicecampioanei BC Mureş, meci programat
în 5 octombrie, pe teren propriu.

A patra medalie!
Beatrice Oancea, aur la lupte,

la Jocurile Francofoniei
Sportiva Beatrice Oancea (foto

dreapta) a câştigat, ieri, medalia de
aur la lupte, în cadrul categoriei 67
de kilograme, la Jocurile Franco-
foniei, aceasta fiind a patra meda-
lie pentru luptătorii români la com-
petiţia de la Nisa (Franţa).

Duminică, Mădălina Lingura-
ru şi-a adjudecat tot aurul la c a-
tegoria 48 de kilograme, Adrian
Ionuţ Moise a obţinut medalia de
argint la categoria 66 de kilogra-
me, iar Andrei Victor  Franţ me-
dalia de bronz la categoria 84 de
kilograme.

“Luptele româneşti se află pe un
trend ascendent, de foarte multă
vreme n-am mai luat atâtea medalii
într-un an. Aceasta este cea de-a
18-a medalie internaţională cuceri-
tă de luptătorii români anul acesta.
Iar competiţiile încă nu s-au înche-

iat, în septembrie având Campio-
natele Mondiale de seniori de la Bu-
dapesta, unde sperăm să aducem

şi alte medalii”, a declarat agenţiei
Mediafax preşedintele Federaţiei de
Lupte, Răzvan Pârcălabu.

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru
Dragomir, a declarat, ieri, că Steaua poate câştiga 11
puncte în grupa E a Ligii Campionilor, lucru ce îi va
permite să ajungă în primăvara europeană.

El a afirmat că Steaua o poate învinge din nou pe
Chelsea Londra, c hiar  dac ă în ac eastă vară grupa-
rea pregătită de Jose Mourinho s -a întărit foarte

Dragomir dă în clocot
de optimism:
“Steaua poate câştiga
11 puncte în Liga Campionilor”

mult. “Steaua bine ar f i să facă vreo 11 puncte în
grupele Ligii. E pos ibil, deoarece Steaua e echipă
bună c u spectatori mulţi. Păi nici Chelsea nu adună
55.000 de oameni pe stadion. Am fost de atâtea ori
la Chelsea şi mai mult de 35.000 nu vin. Aşa cum a
bătut-o anul trec ut aici (n. r. 1-0 în turul “optimi-
lor” Ligii Europa), Steaua poate să o bată şi acum.
Chiar dac ă cei de la Chelsea s -au întărit”, a spus
Dragomir.

Alături de Steaua şi Chelsea, din grupă mai fac parte
nemţii de la Schalke 04 şi eleveţienii de la FC Basel.
Steaua va juca primul meci în 18 septembrie, în de-
plasare, cu Schalke.


