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Primul

cotidian al

Olteniei

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

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

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

 CU PLATA PE LOC

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

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Cu ani în urmă, când venea aca-
să, Popescu se repezea să caute prin
dulap, să nu fi ascuns nevastă-sa pe
cineva; acum se repede la frigider. actualitate / 5
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Cadastrul municipiului Craiova e pe cale să fie fi-
nalizat. După câţiva zeci de ani în care s-a tot lucrat
la el, autorităţile locale se pregătesc să pună în folo-
sinţă harta actualizată a domeniului public şi privat
a municipiului, dar nu înainte de a o îmbunătăţi. Mu-
nicipalitatea a anunţat, ieri, că scoate la vânzare te-
renurile de sub construcţii pentru „limpezirea” lu-
crurilor în ceea ce priveşte proprietatea privată.

Şcoala: Chestiuni
despre care se
vorbeşte mai puţin

S-a discutat, ieri, în şedinţa lunară
a Autorităţ ii Teritoriale de Ordine
Publică (ATOP) despre o problemă
realmente importantă: asigurarea cli-
matului de siguranţă civică în zonele
unităţilor de învăţământ. Detaliile au
fost dezvoltate de şeful Inspectora-
tului de Poliţie al Judeţului Dolj, co-
misar-şef de poliţie Constantin Nico-
lescu, de şeful Inspectoratu lui de
Jandarmi Judeţean Dolj, Constantin
Florea, şi şeful Poliţiei Locale Craio-
va, Octavian Mateescu. Şi nu s-a bă-
tut deloc apa în piuă, din moment ce
efective notabile de poliţişti şi jandarmi
au fost mobilizate, în zona unităţilor
de învăţământ preuniversitar doljean,
în ziua deschiderii noului an şcolar.
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Premierul Victor Ponta s-a întâlnit, ieri, la Pala-
tul Victoria, cu reprezentanþii Asociaþiei Munici-
piilor din România (AMR), pentru a discuta mo-
dul în care Guvernul poate ajuta la rezolvarea unor
probleme ale administraþiei locale. La întâlnire au
participat membri ai Executivului ºi primari din
marile oraºe, printre care Sorin Oprescu (Bucu-
reºti), Lia Olguþa Vasilescu (Craiova), Tudor Pen-

diuc (Piteºti), Gheorghe Falcã (Arad), Robert
Negoiþã (Sector 3, Bucureºti), Andrei Chiliman
(Sector 1, Bucureºti), Neculai Onþanu (Sector 2,
Bucureºti). „Eu vreau ca toate problemele pe care
le-aþi discutat cu mine în urmã cu douã sãptã-
mâni sã le reluãm puþin cu fiecare dintre miniºtri.
Ideea a fost sã vã pun în legãturã directã. Sunt
câteva din lucrurile pe care dumneavoastrã le-aþi

ridicat ºi chiar se pot rezolva, fãrã sã
implice resurse financiare foarte mari.
Þin de legislaþie, þin de decizii politice.
Eu îmi doresc, la modul sincer, cât mai
mult din atribuþiile guvernului central
sã treacã la autoritãþi locale”, a decla-
rat Ponta în debutul întâlnirii. Gestio-
narea câinilor fãrã stãpân sau evalua-
rea terenurilor disponibilizate de Minis-
terul Apãrãrii sunt douã dintre proble-
mele pe care le-a identificat primul-mi-
nistru. „Vreau sã vã rog sã spuneþi care
sunt lucrurile pe care le putem rezolva
rapid. Ce probleme aveþi cu Ministe-
rul Apãrãrii referitor la ce terenuri dis-

ponibilizeazã MApN. La MAI, la fel, colaborarea
inclusiv pentru aplicarea viitoarei legi privind câi-
nii, sã vedem cu ce putem sã sprijinim, la Agricul-
turã problema terenurilor, la Culturã sã vedem ce
facem cu sãlile de spectacol, la Economie ºi Fi-
nanþe problema CET-urilor, care este extrem de
dificilã”, a adãugat premierul. Primarul munici-
piului Piteºti, Tudor Pendiuc, a afirmat cã aceastã
întâlnire este o premierã, reamintind cã orice act
administrativ care implicã autoritãþile locale tre-
buie sã primeascã avizul primarilor. Reprezentaþii
municipiilor i-au reclamat premierului Ponta cã
inclusiv în ultima perioadã au fost emise proiecte
de legi sau alte acte normative legate de activitatea
autoritãþilor locale fãrã ca AMR sã fie consultatã,
fapt care poate genera „situaþii greu de rezolvat
ulterior”. „Orice act normativ, lege care ne impli-
cã trebuie sã primeascã ºi avizul nostru. De aviz
se þine seama sau nu se þine, dar au fost ºi foarte
multe acte normative, chiar în ultima perioadã,
care nu s-au transmis ºi care pot genera situaþii
greu de rezolvat ulterior”, a spus primarul muni-
cipiului Piteºti, Tudor Pendiuc.
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Premierul se aflã astãzi în Turcia
Premierul Victor Ponta se va afla,

astãzi, în Turcia, pentru o vizitã oficia-
lã în care se va întâlni, la Ankara, cu
preºedintele Abdullah Gul, cu condu-
cerea Parlamentului ºi cu omologul
sãu turc, Recep Tayyip Erdogan. Po-
trivit Executivului, vizita premierului
la Ankara are drept scop „continuita-
tea dialogului bilateral la nivel înalt
ºi consolidarea cooperãrii bilaterale”,
în contextul Parteneriatului Strategic
dintre cele douã þãri, semnat în decem-
brie 2011, pentru care, în martie 2013,
a fost aprobat ºi un plan de acþiune.
Ponta va fi însoþit de miniºtrii Agricul-
turii, Apãrãrii, Energiei, precum ºi de
cãtre deputaþii minoritãþilor turcã ºi
tãtarã, respectiv Iusein Ibram ºi Varol
Amet. Turcia este primul partener co-
mercial al României din afara UE ºi al
cincilea partener în cadrul schimbu-
rilor internaþionale totale.

Deputaþii au aprobat
modificarea competenþei DNA

Plenul Camerei Deputaþilor a adop-
tat, ieri, proiectul de lege pentru apro-
barea ordonanþei de urgenþã privind
restrângerea competenþei DNA, în sen-
sul eliminãrii din aria sa de urmãrire
penalã a faptelor penale de evaziune fis-
calã, înºelãciune ºi a celor comise la re-
gimul vamal cu un prejudiciu mai mare
decât echivalentul în lei a un milion de
euro. Pentru aceste infracþiuni, urmãri-
rea penalã va fi efectuatã de cãtre Par-
chete. Proiectul de lege precizeazã cã
„restrângerea competenþei organului de
urmãrire penalã specializat va determi-
na eficientizarea activitãþii Direcþiei ºi
va permite concentrarea resurselor in-
vestigative asupra infracþiunilor prevã-
zute de Legea nr.78/2000 pentru preve-
nirea, descoperirea ºi sancþionarea fap-
telor de corupþie, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, pentru a îndeplini
astfel rolul pentru care a fost înfiinþatã
DNA”. Camera Deputaþilor este prima
Camerã sesizatã. Senatul este for deci-
zional în aceastã materie.

Premierul Victor Ponta i-a
cerut ministrului de Interne,
Radu Stroe, ca la definitivarea
noului Cod Rutier, aflat în
dezbatere publicã, sã þinã cont
mai ales de numãrul prea mare
al deceselor în accidente ºi
amenzilor neplãtite, ministrul
spunând însã cã a „atenuat”
din sancþiuni inclusiv dupã
emisiuni TV. „Sã þineþi cont de
toate opiniile, dar cel mai mult
vã rog sã þineþi cont de realita-
te: avem mult prea mulþi
oameni care mor pe strãzi în
accidente rutiere, mult prea
mulþi oameni care nu plãtesc
amenzi - noi le dãm amenzile ºi
ei le aruncã la coº, cã nu
pãþesc nimic - prea multe vieþi
pe care am putea sã le salvãm.
O sã fim impopulari pentru o
parte dintre cei care sunt
supuºi unei legislaþii mult mai
dure, dar cred cã suntem din
nou într-un moment, ca ºi în
alte zone, în care trebuie sã
luãm decizii. Continuaþi

Ponta cãtre Stroe, referitor la modificarea
Codului Rutier: Îndreptaþi ce este
de îndreptat, dar nu vã înmuiaþi!

Ministerul Apãrãrii Naþionale a
primit, prin ordonanþa de rectifica-
re a bugetului, suma de 13,5 mili-
oane lei, bani alocaþi pentru dema-
rarea procesului de realizare a ca-
pabilitãþii de transport special, in-
formeazã MApN. „În România, ca
ºi în alte þãri membre ale Uniunii
Europene, zborurile speciale se re-
alizeazã de cãtre Ministerul Apãrãrii
Naþionale cu aeronave din flota pro-
prie. Pentru realizarea acestei misi-
uni, prin ordonanþa de rectificare a
bugetului, a fost alocatã Ministeru-
lui Apãrãrii Naþionale suma de 13,5
milioane lei, în vederea demarãrii
procesului de realizare a capabilitã-
þii de transport special. (...) Având
în vedere cele precizate, este pre-
maturã o eventualã discuþie despre
costurile achiziþionãrii aeronavei la
aceastã datã”, precizeazã un comu-
nicat al instituþiei remis ieri Ager-
pres. Pe de altã parte, propunerea
Guvernului privind achiziþionarea
unei aeronave de 12 locuri, desti-
natã deplasãrii preºedintelui, primu-
lui-ministru, ºefilor Parlamentului ºi

Dobriþoiu: Suma necesarã achiziþionãrii
aeronavei pentru înalþii demnitari,

56 milioane euro

Deputaþii au adoptat în ºedinþa de
plen de ieri proiectul de lege pentru
aprobarea Ordonanþei de Urgenþã 50/
2013 privind suportarea de la buget
a penalitãþilor percepute urmare a
cererilor de rambursare pe fonduri
europene. Actul normativ a fost
aprobat cu 272 de voturi „pentru”,
20 „împotrivã” ºi 4 abþineri. „Aceas-
tã modificare pe care o urmãrim vi-
zeazã o reparare a unei deficienþe
existente în sistemul nostru. ªi anu-
me, în momentul în care un benefi-
ciar transmite o cerere de rambur-

sare cãtre autoritãþile de manage-
ment, existã posibilitatea (...) sã de-
pãºim termenele. Ca atare, noi pro-
punem ca penalitãþile, dobânzile ºi
alte tipuri de accesorii rezultate din
aceastã întârziere pe care trebuie sã
le suporte beneficiarul în raport cu
bugetul de stat sã fie suportate de
cãtre buget, fiind greºeli sistemice.
În acest sens, cei care pânã la data
intrãrii în vigoare a ordonanþei au
onorat plata acestor penalitãþi vor
depune o cerere de anulare a lor, iar
cei care nu au onorat aceastã cerere

vor depune o cerere de amânare,
urmând ca dupã restituirea banilor
ca urmare a onorãrii cererii de ram-
bursare sã fie anulate respectivele
datorii”, a declarat Alin Mitricã, se-
cretar de stat în cadrul Ministerului
Fondurilor Europene, în cadrul dez-
baterii la proiectul de lege. În expu-
nerea de motive la OUG 50/2013
privind reglementarea unor mãsuri
fiscale se aratã cã „mãsurile propu-
se au ca scop acordarea de facilitãþi
sub forma amânãrii la platã a obliga-
þiilor fiscale administrate de Agenþia

Naþionalã de Administrare Fiscalã sau
transmise spre recuperare acesteia,
pentru contribuabilii care au de în-
casat sume certe, lichide ºi exigibile
de la autoritãþi cu competenþe în ges-
tionarea fondurilor europene în baza
contractelor de finanþare încheiate cu
acestea”. În acest sens, se propune
ca amânarea la platã sã fie în limita
de încasat de la autoritatea compe-
tentã ºi sã fie pânã la momentul la
care autoritatea competentã are re-
surse bãneºti pentru executarea obli-
gaþiei, dar nu mai mult de doi ani.

Deputaþii au decis ca statul sã suporte penalitãþile
din cauza întârzierilor în rambursarea fondurilor europene

dezbaterea, îndreptaþi ce este
de îndreptat, dar nu vã înmu-
iaþi”, i-a spus Ponta ministru-
lui, în ºedinþa de guvern de
ieri. Ministrul Radu Stroe a
afirmat cã se lucreazã perma-
nent la acest document, dar cã
au fost „atenuate” unele dintre
sancþiunile pecuniare, inclusiv
cele legate de ridicarea carne-
tului de condus, deoarece a
þinut cont de observaþii primite
din partea unor „personalitãþi”,
a unor colegi din Parlament ºi
altele formulate „la emisiunile
din media”. „Nu va fi chiar atât
de rãu...”, a continuat Stroe,
întrerupt însã de Ponta, care l-
a atenþionat ca noul Cod Rutier
sã nu fie totuºi „chiar foarte
bun”. Ministrul a continuat
spunând cã nu drumurile, ci
consumul de alcool, viteza ºi
condusul fãrã carnet sunt
principalele cauze care conduc
la accidente rutiere. Noul Cod
Rutier ar urma sã fie aprobat
de Guvern sãptãmâna viitoare.

miniºtrilor a ajuns ieri pe masa se-
natorilor din Comisia de apãrare,
care nu au luat însã o decizie finalã
în acest sens. Dezbaterea a fost
amânatã nu din „rea-credinþã”, ci
pentru a se analiza „oportunitatea”
unei astfel de cheltuieli ce va fi su-
portatã de la buget, a explicat pre-
ºedintele Comisiei, Corneliu Dobri-
þoiu (PNL). Anterior, acesta preci-
zase, pentru Mediafax, cã suma
totalã necesarã achiziþionãrii în lea-
sing a aeronavei pentru înalþii dem-
nitari se ridicã la 56 de milioane de-
 euro, bani care vor fi viraþi MApN
de cãtre Ministerul de Finanþe. Gu-
vernul a autorizat Ministerul Apãrã-
rii Naþionale sã încheie, în anul 2013,
un contract de leasing pentru achi-
ziþionarea unei aeronave destinate
exclusiv pentru zboruri speciale. În
prezent, zborurile speciale se asi-
gurã cu aeronave ale unor instituþii
publice sau companii aeriene, „ceea
ce presupune costuri ridicate gene-
rate de activitãþile de întreþinere ºi
menþinerea în stare de aeronaviga-
bilitate a aeronavelor”.
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Vicepr imaru l  Cra iove i ,
Mihai Genoiu (foto), a spus,
ieri, într-o conferinþã de pre-
sã, cã Primãria Craiova vine
astfel în întâmpinarea întregii

proprietãþilor tuturor societã-
þilor comerciale, persoanelor
fizice ºi juridice din Craiova
care ºi-au ridicat construcþii
definitive, dar nu au o situaþie

definitivã, ºi asupra terenuri-
lor de sub aceste imobile.
„Acolo unde  existã o con-
strucþie definitivã ºi terenul
concesionat de la municipali-
tate, Primãria va face toate
demersurile pentru vânzarea
terenului respectiv. Suntem
într-o perioadã de finalizare a
cadastrului oraºului cu tot cu
proprietãþi. ªtiþi bine cã sunt
oraºe din partea de nord a þã-
rii unde cadastrele sunt fãcu-
te de acum sute de ani ºi vrem
sã finalizãm ºi noi aceastã lu-
crare. Ca acest cadastru sã fie
limpede, ne-am propus ca aco-
lo unde existã o proprietate,
dar construcþie definitivã, nu
construcþie provizorie, Primã-
ria este dispusã sã vândã ºi
terenul aflat în concesiune”.

Preþul, propus de evaluatori
ºi votat de consilieri

Autoritãþile locale au dat
detalii ºi cu privire la proce-
dura care trebuie urmatã. Cel
care este interesat sã cumpe-
re terenul pe care actualmen-
te îl deþine în concesiune tre-
buie sã depunã o cerere la Di-
recþia de Patrimoniu a Primã-
riei, care va propune Consi-
liului Local vânzarea terenu-
lui respectiv. În urma votului,
dacã va fi pozitiv, se va trece
la evaluarea terenului, prin fir-
me specia l iza te .  Valoarea
care e obþinutã se va trece din
nou prin aprobarea CL ºi, dupã
aceea, se va face negocierea
cu solicitantul. Întrebat câte
terenuri se aflã în situaþia de
a fi solicitate pentru cumpã-
rare, viceprimarul Mihai Ge-
noiu a precizat cã nu se cu-

noaºte deocamdatã numãrul
acestora. „Situaþia este datã
în lucru la Direcþia de Patri-
moniu, se centralizeazã în
aces t  moment  pen t ru  cã
aceastã situaþie e necesarã
atât cadastrului, cât ºi vânzã-
rilor”. Acesta a explicat însã
cã toate sumele obþinute din
vânzarea terenurilor vor fi
folosite pentru cumpãrarea de
alte terenuri „care trebuie sã
întregeascã proiecte ale Pri-
mãriei Craiova”.

Achiziþia terenului
nu este obligatorie

Preþurile de vânzare a te-
renurilor sunt foarte greu de
stabilit, susþin autoritãþile lo-
cale, pentru cã terenurile se
aflã rãspândite în toate zone-
le oraºului. „ªi oricum preþul
nu îl stabileºte Primãria Cra-
iova, ci evaluatorul”, a mai
spus viceprimarul Craiovei,
Mihai Genoiu. În cazul în
care, totuºi, proprietarii imo-
bilelor nu doresc sã cumpere
terenul de sub acestea, auto-
ritãþile susþin cã ei pot sã se
foloseascã în continuare de
pãmânt pe care îl vor deþine
ca ºi pânã acum, în regim de
concesiune. „Dacã nu vor sã
cumpere, îºi plãtesc în conti-
nuare concesiunea. Nu e obli-
gatoriu sã cumpere, nu putem
sã forþãm un om care are un
contract în derulare sã ºi-l în-
trerupã”, a menþionat Geno-
iu. În momentul în care con-
tractul de concesiune expirã,
titularul acestuia trebuie sã se
prezinte la Primãria Craiova
pentru a renegocia clauzele.
„Concesiunea se poate pre-

lungi sau, dacã nu, terenul se
poate vinde”. Viceprimarul
Craiovei este însã de pãrere
cã nu se va ajunge prea cu-
rând în aceastã situaþie întru-
cât, de regulã, contractele de
concesiune pentru terenuri se
întocmesc pe termene foarte
lungi, de câþiva zeci de ani,
maximum fiind de 49 de ani.

Cadastrul, proiectul istoric
al Primãriei Craiova

Potrivit autoritãþilor, cadas-
trul Craiovei este realizat în
proporþie de 90%. Se lucrea-
zã la el din anul 1995, fiind re-
alizat în urma unor contracte
succesive, începute cu Oficiul
Naþional de Cadastru care, în
urma transformãrilor, a predat
lucrarea celor care au deviat
din acest oficiu. „Lucrãrile au
fost înºirate pe durata atâtor
ani ºi din cauza cerinþelor Pri-
mãriei. În permanenþã au fost
necesare lucrãri suplimentare,
dar ºi deficienþei cu care sunt
înregistrate în oraº toate evi-
denþele”, a explicat viceprima-
rul Craiovei. Mai nou, acum se
pun în ordine datele privind mo-
dul cum sunt dispuse utilitãþile
pe teritoriul Craiovei. „Am
avut o întâlnire cu toþi furnizo-
rii de utilitãþi, cu toþi proprie-
tarii de reþele care trebuie sã
predea firmei care construieºte
cadastrul toate schemele utili-
tãþilor. Ele au mai fost date,
dar permanent au apãrut mo-
dificãri”, a declarat Genoiu,
convins fiind cã nivelul de co-
rectitudine al cadastrului este
strâns legat de corectitudinea
datelor pe care le transmit po-
sesorii de utilitãþi.

Cadastrul municipiului Craiova e
pe cale sã fie finalizat. Dupã câþiva
zeci de ani în care s-a tot lucrat la
el, autoritãþile locale se pregãtesc
sã punã în folosinþã harta actuali-
zatã a domeniului public ºi privat a

municipiului, dar nu înainte de a o
îmbunãtãþi. Municipalitatea a anun-
þat, ieri, cã scoate la vânzare tere-
nurile de sub construcþii pentru
„limpezirea” lucrurilor în ceea ce
priveºte proprietatea privatã.

Primãria Craiova vinde terenPrimãria Craiova vinde terenPrimãria Craiova vinde terenPrimãria Craiova vinde terenPrimãria Craiova vinde teren

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

La sfârºitul sãptãmânii viitoare, pe 27 ºi 28
septembrie, se vor colecta deºeuri ºi echipa-
mente electrice ºi electronice (DEEE). Campa-
nia este organizatã de Primãria Craiova, prin
SC Salubritate SRL, dupã
urmãtorul program: între orele
8.00 ºi 10.00, deþinãtorii de
DEEE-uri care locuiesc la bloc
le vor depozita lângã platformele
gospodãreºti, iar cei care lo-
cuiesc la casã le vor depozita în
faþa porþii, anunþând în prealabil
dispeceratul Salubritãþii, la
numãrul de telefon 0251/422.733.
Dispeceratul va prelua apelurile
vârstnicilor, ale persoanelor cu
probleme de sãnãtate ºi ale celor
care deþin deºeuri voluminoase
sau în cantitãþi mari. Colectarea
DEEE-urilor de la agenþii econo-
mici se va realiza în baza unei
solicitãri scrise (cu specificarea
deºeurilor deþinute ºi a persoanei

de contact), adresatã operatorului pânã la data
de 27 septembrie. Dupã ora 10.00, va avea loc
colectarea propriu-zisã ºi transportul deºeurilor
cãtre centrele de colectare.

Salubritatea ridicã deºeurile electronice
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Avocatul Iovãnescu Guþã Decebal, sus-
pendat din profesie ca urmare a neachi-
tãrii taxelor profesionale, prin Decizia nr.
68 a Consiliului Baroului Olt, este cerce-
tat acum de Parchetul de pe lângã Curtea
de Apel Craiova pentru continuarea exer-
citãrii profesiei, ceea ce, conform art. 26
din Legea nr. 51/1995 cu modificãrile ul-
terioare, constituie infracþiune. Avocatul
menþionat a apãrut la Secþia 4 Poliþie Cra-
iova ca apãrãtor al lui Vasile Viorel Cer-
cel, arestat preventiv ºi trimis în judeca-
tã la sfârºitul sãptãmânii trecute, de Par-
chetul de pe lângã Judecãtoria Craiova,
pentru vãtãmare corporalã, violare de do-
miciliu ºi ameninþare.

Un avocat suspendat
a apãrat un inculpat

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj,
din cercetãrile efectuate de poliþiºtii de
investigaþii criminale din cadrul Poliþiei
Gura Humorului, judeþul Suceava, a
reieºit faptul cã un craiovean, prin
intermediul unui site de vânzãri, a reuºit
sã înºele un tânãr din Gura Humorului
în urma unei tranzacþii fãcute de cei
doi. Craioveanul a postat un anunþ în
care explica faptul cã are de vânzare un
telefon marca Samsung, la un preþ

foarte bun. Tânãrul din Gura
Humorului a fost interesat sã
achiziþioneze telefonul, cei doi s-
au înþeles pentru 1.050 de lei,
rãmânând ca, în momentul când
primeºte coletul, cumpãrãtorul sã-
i dea banii curierului. Craioveanul
a trimis coletul, suceveanul i-a dat
banii curierului, însã, când a
deschis cutia, a gãsit o pereche de
ciorapi în locul telefonului de

ultimã generaþie,
aºa cã a sunat la
Poliþie ºi a poves-
tit ce pãþise.

Poliþiºtii Secþiei
3 Craiova au fost
contactaþi de
colegii din Gura Humo-
rului ºi au reuºit sã-l
identifice pe fãptuitor,
în persoana lui Vasile
Breazu, de 23 de ani din
Craiova. Acesta a fost
prins în flagrant, de
poliþiºtii craioveni, când
a încasat suma de 1.050
lei, provenitã din
sãvârºirea infracþiunii
de înºelãciune, prejudi-

ciul fiind recuperat în totalitate ºi
urmând a fi restituit pãrþii vãtãmate.

„În cauzã se efectueazã cercetãri sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
înºelãciune, suspectul fiind cercetat în
stare de libertate. Suma de bani a fost
trimisã de partea vãtãmatã, din localita-
tea Gura Humorului, în schimbul unui
telefon mobil pe care trebuia sã-l
primeascã”, a declarat inspector
principal Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Un tânãr de 23 de ani, din Craiova, este cercetat penal
pentru înºelãciune, dupã ce, în cursul zilei de ieri, a fost
prins în flagrant în timp ce încasa suma de 1.050 de lei,
reprezentând contravaloarea unui telefon pe care ar fi tre-

buit sã-l trimitã unei persoane din Gura Humorului, în urma
unei tranzacþii pe Internet. Numai cã, în loc sã-i trimitã
cumpãrãtorului telefonul Samsung pentru care se înþele-
seserã, craioveanul a pus în colet... ciorapi.

Cercetat pentru înºelãciune dupã ce a încasat
1.050 de lei pentru... ciorapi

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, marþi seara, poliþiºti
din cadrul Biroului Rutier Craiova
l-au identificat ºi au reuºit sã-l
prindã pe autorul unui accident de
circulaþie care a pãrãsit locul fap-
tei dupã incident. Accidentul s-a
petrecut luni seara, în jurul orei
21.00, poliþiºtii fiind anunþaþi prin
112, de un participant la trafic, cu
privire la faptul cã pe DJ 606, în
localitatea Breasta, pe marginea
drumului este un bãrbat rãnit, ce
pare a fi victima unui accident de
circulaþie. Echipa ajunsã la faþa
locului a stabilit, din primele cer-
cetãri, cã Ion Vãduva, de 61 de
ani, din comuna Breasta, în timp
ce se deplasa pe o bicicletã a fost
accidentat de un autoturism care
a pãrãsit locul evenimentului ru-
tier, fãrã încuviinþarea organelor
judiciare. Din accident a rezultat
rãnirea gravã a biciclistului, care
a fost transportat la Spitalul Cli-

nic Judeþean de Urgenþã Craiova,
unde a fost operat, rãmânând in-
ternat sub supraveghere.

Echipa de cercetare constituitã
la nivelul Biroului Rutier Craiova a
demarat cercetãrile, iar în urma
activitãþilor specifice întreprinse,
oamenii legii au reuºit, marþi, sã-l
identifice pe autorul accidentului:
Cãtãlin Laurenþiu Tudor, de 24 de
ani, din Craiova. S-a stabilit cã, în
timp conducea autoturismul Cielo
al tatãlui sãu, dinspre comuna Pre-
deºti cãtre Craiova, pe fondul ne-
pãstrãrii unei distanþe de siguranþã
în mers faþã de biciclistul care se
deplasa în faþa sa, în aceeaºi di-
recþie, l-a acroºat ºi rãnit pe aces-
ta, dupã care a pãrãsit locul faptei.
A doua zi, tânãrul ºi-a cumpãrat un
semnalizator ºi un bandou, înlo-
cuindu-le pe cele avariate pe par-
tea dreaptã a maºinii cu care a pro-
vocat accidentul. Nu a fost sufi-
cient însã, pentru cã poliþiºtii i-au

dat de urmã.
“Poliþiºtii au întocmit în cauzã

acte premergãtore începerii urmã-
ririi penale ºi efectueazã cercetãri
sub aspectul sãvârºirii infracþiu-
nilor de vãtãmare corporalã din
culpã, repararea autoturismului
având urma de accident fãrã au-
torizaþie eliberatã de poliþie ºi pã-
rãsirea locului accidentului fãrã în-
cuviinþarea organelor judiciare.
Craioveanul a fost reþinut pentru
24 de ore, pe bazã de ordonanþã
de reþinere fiind introdus în Cen-
trul de Reþinere ºi Arest Preventiv
Dolj”, ne-a declarat inspector
principal Alin Apostol, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj.

Ieri, tânãrul a fost audiat la Par-
chetul de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova, procurorii luând decizia de
a-l prezenta instanþei cu propune-
re de arestare preventivã. Jude-
cãtoria Craiova a respins însã pro-
punerea procurorilor, dispunând
continuarea cercetãrilor cu tânã-
rul în stare de libertate. Procuro-
rii pot face recurs împotriva de-
ciziei Judecãtoriei Craiova.

11 ºoferi fugari arestaþi
de la începutul anului

Reprezentanþii IPJ Dolj atrag
atenþia tuturor conducãtorilor auto
cu privire la consecinþele la care
se expun în situaþia în care sunt

implicaþi într-un accident de cir-
culaþie ºi pãrãsesc locul faptei fãrã
încuviinþarea organelor de cerce-
tare penalã, întrucât prin acest lu-
cru nu fac altceva decât sã îºi
agraveze situaþia. Pãrãsirea locu-
lui accidentului constituie infrac-
þiune de sine stãtãtoare ºi este in-
criminatã de OUG 195/2002 pri-
vind circulaþia pe drumurile publi-
ce, care prevede o pedeapsã cu
închisoarea de la 2 la 7 ani.

“Menþionãm faptul cã de la în-
ceputul anului ºi pânã în prezent,
în judeþul Dolj, au fost înregistrate
34 de accidente de circulaþie co-
mise de conducãtori auto care au
pãrãsit locul faptei, în toate aceste
cazuri poliþiºtii rutieri reuºind iden-
tificarea autorilor la scurt timp de
la producerea acestora. Ca urma-
re a documentãrii activitãþii infrac-
þionale ºi în baza probatoriului ad-
ministrat în cauzele penale instru-
mentate de poliþiºtii rutieri, magis-
traþii au emis mandate de arestare
preventivã împotriva a 11 persoa-
ne învinuite de comiterea de infrac-
þiuni la regimul circulaþiei pe dru-
murile publice”, a mai precizat in-
spector principal Alin Apostol.

Un craiovean de 24 de ani a fost reþinut,
marþi seara, dupã ce s-a stabilit cã a acciden-
tat grav un biciclist, în comuna Breasta, ºi a
pãrãsit locul faptei, abandonând victima pe
marginea drumului. Mai mult, ca sã ºteargã
urmele faptei, tânãrul ºi-a înlocuit piesele ava-

riate ale autoturismului. Ieri dupã-amiazã,
magistraþii Judecãtoriei Craiova au respins
însã arestarea preventivã a ºoferului fugar,
dispunând punerea sa în libertate. Procurorii
mai au însã o ºansã, la recurs, care se va ju-
deca la Tribunalul Dolj.

Craiovean reþinut dupã ce a accidentatCraiovean reþinut dupã ce a accidentatCraiovean reþinut dupã ce a accidentatCraiovean reþinut dupã ce a accidentatCraiovean reþinut dupã ce a accidentat
grav un biciclist ºi a fugitgrav un biciclist ºi a fugitgrav un biciclist ºi a fugitgrav un biciclist ºi a fugitgrav un biciclist ºi a fugit
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S-a discutat, ieri, în şedinţa lu-
nară a Autorităţii Teritoriale de Or-
dine Publică (ATOP) despre o pro-
blemă realmente importantă: asigu-
rarea climatului de siguranţă civi-
că în zonele unităţilor de învăţă-
mânt. Detaliile au fost dezvoltate
de şeful Inspectoratului de Poliţie
al Judeţului Dolj, comisar-şef de
poliţie Cons tantin Nicolescu, de
şeful Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Dolj, Constantin Florea,
şi şeful Poliţiei Loc ale Craiova,
Octavian Mateescu. Şi nu s-a bă-
tut deloc apa în piuă, din moment
ce efective notabile de poliţişti şi
jandarmi au fost mobilizate, în zona

MIRCEA CANŢĂR

Şcoala: Chestiuni despre
care se vorbeşte mai puţin

unităţilor de învăţământ preuniver-
sitar  doljean, în ziua deschiderii
noului an şcolar. S-a vorbit despre
protocolul de cooperare privind
prevenirea şi combaterea delicven-
ţei juvenile, încheiat între MEN şi
MAI – Inspectoratul General al
Poliţiei Române, de planul naţional
comun de acţiune pentru creşte-
rea gradului de siguranţă a elevilor
şi a personalului didactic şi preve-
nirea delicvenţei juvenile în incinta
şi zonele adiacente unităţilor  de
învăţământ şi, inclusiv, planul te-
ritorial comun de acţiune, aprobat
la nivelul Instituţiei Prefec tului
Dolj. Toate această enumerare de

„protocoale”, subsumată unei ade-
vărate strategii la nivelul Doljului,
nu este deloc gratuită. Ea atestă
responsabilităţi asumate de instituţii
ale statului pentru apărarea ordinii
şi liniştii publice în zonele înveci-
nate unităţilor de învăţământ. Gri-
ja este maximă, veghea este conti-
nuă. Chiar şi acolo unde nu sunt la
vedere, poliţiştii sau jandarmii se
află... prezenţi. De la această mar-
gine a lucrurilor începe o altă dis-
cuţie: ce întreprinde fiecare unita-
te de învăţământ în scopul asigu-
rării depline a procesului instruc-
tiv-educativ, inclusiv pentru pre-
venirea şi combaterea fermă a de-

rapajelor de la disciplina şcolară, a
normelor de conduită şi aşa mai
departe. Ajungând aici, lucrurile stau
realmente diferit. Doar 192 de uni-
tăţi de învăţământ sunt dotate cu
sisteme de supraveghere şi echipa-
mente antiefracţie şi doar 95 din 272
de şcoli gimnaziale, 55 de licee şi
şcoli profesionale sunt asigurate cu
pază. Oricum am întoarce discu-
ţia, până la urmă „nu paza bună tre-
ce primejdia rea”, ci respectarea
disciplinei şcolare fără nici un ra-
bat, obligativitatea ataşării la vesti-
mentaţie a însemnului distinctiv al
unităţii de învăţământ, mai ales că
destule semnale sugerează prolife-

rarea delicvenţei în mediul şcolar.
Orice cooperare inter-instituţională
la nivel local nu poate fi considera-
tă eficientă fără aportul consecvent
al conducătorilor unităţilor de în-
văţământ, al cadrelor didactice şi,
bineînţeles, al elevilor. Sună anacro-
nic astfel de evaluări pentru domnii
elevi, însă eforturile care se fac
pentru protecţia unităţilor şcolare,
siguranţa elevilor şi a personalului
didactic sunt realmente de luat în
seamă. Am spune, poate ca nicio-
dată, amplitudinea măsurilor luate
este una de excepţie, totul din do-
rinţa evitării oricărei perturbări a
cadrului optim educaţional.

Sindicaliştii de la Hiprocat au pre-
cizat că au purtat negocieri cu ofi-
cialii din Ministerul Sănătăţii, astfel
încât propunerea lor, ca personalul
medical să fie salarizat în funcţie
de Legea 284/2010, să devină rea-
litate. „Au fost negocieri cu cei de
la Ministerul Sănătăţii. Aceştia fac
deja demersuri şi au cerut o simu-
lare la unităţile sanitare pentru a
vedea cum se poate aplica această
lege. Ar fi o creş tere a salariilor
importantă”, a explicat Ion Cotoj-
man, preşedintele Hipocrat.

Reprezentanţii sindicatului vor-
besc de o creştere a salariului de
bază pentru un medic primar, cu
vechime de 20 de ani, de la 3.250
de lei la 4.800 de lei. Şi pentru re-
zidenţi creşterea ar fi una impor-
tantă. Astfel, un rezident de anul I
ar urma să primească 2.600 de lei

Medicii cer buget mai mare
pentru Sănătate şi majorarea salariilor
Reprezentanţi i  Federaţiei  Hiprocrat  au

solici tat  ca personalul  medical  să fie plă-
t i t  în baza Legii  nr. 284/2010, care ar
aduce creşteri salariale substanţiale atât
pentru doctori , cât  şi  pentru asistenţi i

medicali. Pe de altă parte, peste 150 de
angajaţi din sistemul sanitar, reprezen-
tând Coali ţia Profesionişt i lor din Siste-
mul de Sănătate, au protestat , ieri, la Mi-
nisterul  Sănătăţi i .

faţă de 1.000 de lei cât câştigă în
momentul de faţă. Pe de altă par-
te, un asistent medical, cu o ve-
chime în sistem de cel puţin de 20
de ani, ar urma să ajungă la un sa-
lariu de bază de 2.800 de lei.

Protest pentru 6% din PIB
la Sănătate

Pe de altă parte, mai mulţi me-
dici, stomatologi, asistente medi-
cale şi infirmiere ce fac parte din
organizaţii şi sindicate afiliate la
Coaliţia Profesioniştilor din Siste-
mul de Sănătate au protestat, ieri,
la Ministerul Sănătăţii. Aceştia au
solicitat un minimum de 6% din
PIB pentru Sănătate, o legislaţie
care să garanteze independenţa
profesională a celor care lucrează
în sistemul public şi privat, o lege
a salarizării specifice sistemului de

sănătate, apărarea demnităţii şi re-
nunţarea la denigrarea profesioniş-
tilor de autorităţi, organizarea uni-
tăţilor medicale cu paturi în sistem
public pentru asigurarea unor ser-
vicii prompte şi de calitate pentru
pacienţi, prec um şi c onsultarea
reală a Coaliţiei Profesioniştilor din
Sănătate cu privire la orice măsu-
ră ce poate afecta funcţionarea sis-
temului de sănătate.

Doctorii ameninţă
cu greva generală

Coaliţia profesioniştilor din siste-
mul de sănătate a stabilit şi un ca-
lendar al protestelor. Astfel, până pe
27 septembrie sunt programate pi-
chete zilnice în faţa Ministerului Să-
nătăţii şi Ministerului de Finanţe, iar
în octombrie, un miting în faţa Gu-
vernului. Luna noiembrie este rezer-

vată unei greve generale în sistemul
de sănătate, în acest caz, urmând să
se asigure minimum de personal sa-
nitar prevăzut de lege astfel încât
spitalele să poată funcţiona.

Membrii fondatori ai Coaliţiei pro-
fesioniştilor din sistemul de sănătate
sunt Colegiul Medicilor din Româ-
nia, Colegiul Medicilor Dentişti din
România, Colegiul Farmaciştilor din
România, Colegiul Psihologilor din
România, Ordinul Biologilor, Biochi-
miştilor şi Chimiştilor din Sistemul
Sanitar din România, Federaţia Sa-

nitas, Camera Federativă a Sindica-
telor Medicilor şi Federaţia Sindica-
telor Medicilor „Dr. Ion Cantacuzi-
no”. Până la finele lunii septembrie
reprezentanţii Ministerului Sănătăţii
susţin că vor avea loc alte noi runde
de discuţii cu Colegiul Medicilor, Co-
legiul Farmaciştilor, societăţile şi pa-
tronatele medicilor de familie, aso-
ciaţii ale medicilor de ambulatoriu,
asociaţiile de pacienţi, sindicatele, re-
prezentanţii producătorilor de medi-
camente şi alte organizaţii.

RADU ILICEANU

Camera de Comer şi Industrie (CCI)
Dolj a organizat,  ier i,  seminarul cu te-
ma „Importanţa componentelor inov ati-
ve pentru acces la fondurile europene”,
în c adrul c ăreia au avut loc mai multe
prezentări.  Gabrie l Vlăduţ, Comisia Na-
ţională pentru Inovare,  vicepreşedinte
CCI Dolj,  a desc his  evenimentul, oferind
detalii despre tema seminarului, fiind ur-
mat de Augustin Corneanu ,  Unitatea
Implementare Fonduri Structurale Axa 2,
Cerc etare-Inovare, ANCS, c are a expus
Programele dedicate f irmelor inov ativ e.
Ana-Maria Mogoşan, expert Consultantă
Fonduri Structurale Axa 2, Cercetare-Ino-
vare, a explic at în c e constau „Condiţii-
le ce trebuie îndeplinite de f irmele ino-
vative”, iar înaintea ses iunii de întrebări
şi răspunsuri Gabrie la Cănureci,  Ro-
4Europe,  partener Enterprise Europe
Netw ork,  a vorbit despre „Serviciile de
internalizare a afacerilor”.

„Importanţa componentelor inovative
pentru acces la fondurile europene”

Seminar adresat firmelor inovative
şi societăţilor comerciale

În cadrul acestor discuţii au  fost prezen-
tate aspecte practice legate de accesarea fon-
durilor structurale cu componentă de ino-
vare. De asemenea, au fost precizate şi con-
diţiile ce trebuie îndeplinite de firme, unităţi
de cercetare, universităţi, pentru a atrage
surse de finanţare, cerinţe legislative şi fi-
nanciar-contabile, modalităţi prin care fir-
me cu activitate de cercetare-dezvoltare şi
inovare pot să recupereze o parte din inves-
tiţiile făcute în cercetare prin reducerea de
impozite şi taxe, precum şi serviciile de in-
ternaţionalizare a afacerilor. Seminarul  a fost
organizat împreună cu IPA CIFATT Craio-
va, Ro4Europe, partener Enterprise Europe
Network şi Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică ANCS şi s-a adresat fir-
melor inovative, precum şi societăţilor co-
merciale, universităţilor ce doresc să acce-
seze fonduri pentru inovare.

Gabrie l
Vlăduţ
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GEORGE POPESCU

Captivi ai unei zarve incandescente mi-
tografiatã în exces de cãtre un sistem me-
diatic din care s-a ºters orice urmã de
graniþã între informare ºi dezinformare,
acþionãm, cu o frenezie din care spuzeº-
te insinuant ºi periculos o bunã dozã de
neºtiinþã, ca niºte agenþi turburaþi ºi tur-
bulenþi ai unui program a cãrei motivaþie
se devalorizeazã în vaierul asurzitor al
strãzii inflamate. Simt, pe zi ce trece, cã,
fãrã a minimaliza întru nimic legitimita-
tea miºcãrilor de proteste, din diverse ºi
nu mai puþin îndreptãþite motive, am rein-
trat într-un ciclu al istoriei, mai recente
decât se crede, din care nu este exclus
sã ieºim la fel de desvrãjiþi ca de atâtea
ori în trecut.

Într-o epocã fãrã profeþi „acreditaþi”,
suntem sub un permanent bombardament
de „profeþii” proferate ameþitor de tot fe-
lul de ageamii beneficiari ai liberalizãrii
totale, excesive ºi, deci, de o permisivi-

Spectrul nemântuirii: ordin de ziSpectrul nemântuirii: ordin de ziSpectrul nemântuirii: ordin de ziSpectrul nemântuirii: ordin de ziSpectrul nemântuirii: ordin de zi
tate agravantã, a dreptului la opinie.
Drept, fireºte, sacrosanct, a cãrui atin-
gere ar genera daune mult mai mari ºi,
de fapt, inacceptabile. Numai cã, în con-
textul devãlmãºiei unui sistem media de-
validat de reguli chemate sã instituie ºi
sã întreþinã un cod al bunei profesiuni, o
opinie, ornatã ºi condimentatã cu preten-
þia unei judecãþi axiomatice, face dintr-
un opinionist un fel de profet, cu simbrie
cotidianã, iar bâiguielile sale revendicã
statutul unui adevãr absolut, ba chiar a
unei urgenþe de adoptat de cãtre guvern,
parlament, justiþie, pânã la a fi introduse,
imperativ, în textul Constituþiei.

Un lucru e limpede: lumea în care trãim
cunoaºte un ritm al schimbãrii care bul-
verseazã orizontul nostru de aºteptare.
Mitul iluminist al progresului salvator s-
a pulverizat prin hãurile unei istorii, cea
a ultimului veac, care a experimentat toa-
tã gama rãului sãdit în destinul omenesc.

Industria, cu ºtiinþa ºi tehnologia inves-
tite cu atribute demiurgice, au generat o
stare din care cu greu se mai poate dis-
tinge binele de rãu, beneficiile de impu-
nitãþi, fericirea de suferinþã.

ªi nu pot, în aceastã bezmeticã per-
spectivã, sã nu evoc o profeþie, una din-
tre cele mai intuitive ºi nu mai puþin alar-
mante, datorate unui gânditor cãruia un
statut de… profet i-a fost mai strãin de-
cât orice altceva. Este vorba de Walter
Benjamin, evreul fugit din Germania na-
zistã la Paris ºi care, de teama de a nu fi
capturat, a ales, în 1940, sinuciderea. El
a sintetizat, într-o metaforã-concept de
o acuitate exactã atunci, în Europa pre-
holocaust, ºi de o actualitate nu mai pu-
þin simptomaticã acum, maladia unei
epoci ºi poate a unui ev în miezul cãruia
ne aflãm noi, prea puþin dispuºi sã mai
fim atenþi la ascunse pericole. Metafora
era cea a acelui Angelus Novus, împru-

mutatã de Benjamin de la un celebru ta-
blou al lui Paul Klee: un înger cu privirile
îngrozite întoarse spre un trecut al rui-
nelor ºi al ororii, dar ºi cu aripile învol-
burate blocându-i înaintarea în zbor de o
furtunã bezmeticã care vine din Paradis.

Sub semnul acestei imagini, a înge-
rului mântuitor, blocat însã în tentativa
sa divinã, mi se pare cã hãlãduim as-
tãzi, furioºi pe un trecut al ororilor ºi
vânturaþi de furtuna unui viitor la care
nu vedem nici un acces. Iar singurul
rãspuns se dilueazã în praful unor pro-
teste fãrã program. Ori, mai exact, cu
programe al cãror resort este pretutin-
deni ºi nicãieri.

Prizonieri ai clipei, seduºi de jocul unui
elan al rãzmeriþelor, în plin proces de glo-
balizare, oripilaþi de cenuºa ororilor din
trecut, pierdem abilitatea – ºi ºansa – de
a mai anticipa viitorul.

Spectrul nemântuirii e ordin de zi.

„Trebuie sã fim sinceri ºi
sã recunoaºtem cã obstaco-
lele sunt de naturã politicã ºi
socialã ºi nu tehnicã”, a
transmis Marian-Jean Mari-
nescu din rolul de raportor al
Parlamentului European
pentru iniþiativa „Cerul Unic
European”, vorbind despre
ritmul lent de implementare a
legislaþiei europene în dome-
niul aviatic. Deputatul PDL
ºi-a exprimat susþinerea faþã
de propunerea Comisiei

Europarlamentarul Marian-Jean Marinescu:

„Statele membre care se împotrivesc Cerului Unic
European împovãreazã cãlãtorii ºi industria aviaticã”
Vicepreºedintele Grupului Partidu-

lui Popular European (PPE), deputa-
tul european Marian-Jean Marines-
cu, a participat la începutul acestei

sãptãmâni la întâlnirea informalã a
miniºtrilor de transport din statele UE
pe tema „Cerului Unic European”
desfãºuratã la Vilnius, Lituania.

Europene pentru „Cerul Unic
European” ºi dezamãgirea
faþã de atitudinea anumitor
state membre, care în luãrile
lor de poziþie nu reprezintã
interesul cetãþeanului euro-
pean.

«Comisia Europeanã a
propus o serie de mãsuri prin
care sã contribuie la imple-
mentarea „Cerului Unic
European”, mãsuri care se
traduc în economii de timp ºi
de combustibil, în emisii mai

puþine, în scãderea costurilor
operatorilor ºi, astfel, în
cãlãtorii mai ieftine pentru
cetãþeni. Din pãcate, anumite
state membre, dupã cum
reiese din luãrile lor de
poziþie, preferã sã pãstreze
statu-quo-ul, administraþia
actualã, iar acest lucru
împovãreazã ºi cãlãtorii, ºi
industria», a spus Marian-
Jean Marinescu.

Siguranþã sporitã
a traficului aerian

Vicepreºedintele PPE a
remarcat ºi iniþiativa miniºtri-
lor reuniþi la Vilnius pentru a-
ºi lua un angajament ferm.
«Este încurajator totuºi faptul
cã miniºtrii reuniþi la Vilnius
ºi-au luat angajamentul de a
contribui la realizarea princi-
palelor obiective ale „Cerului
Unic European”: o siguranþã
sporitã a traficului aerian,
creºterea capacitãþii spaþiului
aerian, reducerea costurilor ºi
scãderea emisiilor, ºi cã ºi
transportatorii ºi-au exprimat
ºi ei susþinerea», a adãugat
Marian-Jean Marinescu. Din
partea instituþiilor europene
au mai participat la întâlnire
comisarul european pentru
Mobilitate ºi Transport, Siim
Kallas, preºedintele Grupului
Angajatori al Comitetului
Economic ºi Social European,
Jacek Krawczyk, precum ºi
reprezentanþi ai agenþiilor
europene din domeniu:
Eurocontrol ºi EASA.

MARGA BULUGEAN

Eurodeputatul
PSD Victor Boºti-
naru, coordonato-
rul Grupului S&D
în Comisia pentru
Petiþii a Parlamen-
tului European, a
salutat, sãptãmâna
aceasta, decizia de
respingere a iniþia-
tivei cetãþeneºti
„Minority Safe-
Pack-one million
signatures for di-
versity in Europe”
de cãtre Comisia
Europeanã.

Conform analizei
Comisiei, iniþiativa
cetãþeneascã se aflã
în afara cadrului ºi
competenþelor Co-
misiei Europene ºi nu existã o
bazã legalã prevãzutã în Trata-
tele Uniunii Europene prin care
sã se înainteze propunerile for-
mulate în iniþiativã. „Aceastã ini-
þiativã, nãscutã în laboratoarele
de la Budapesta ºi coordonatã din
spate de cei mai importanþi lideri
FIDESZ, îºi propunea, dincolo
de cuvintele frumoase, sã re-
configureze politica europeanã
referitoare la minoritãþi în sen-
sul dorit de guvernul lui Viktor
Orban ºi de radicalii de toate cu-
lorile din Ungaria. În analiza sa
profundã ºi pertinentã, Comisia
Europeanã a þinut cont, în mod
corect, de legislaþia europeanã ºi
de competenþele statelor mem-
bre. În acelaºi timp, Comisia Eu-
ropeanã a fost conºtientã cã
aceastã iniþiativã cetãþeneascã ar
fi urmãrit deturnarea campaniei
pentru alegerile europene de la
problemele reale ale Uniunii, pen-
tru a permite colectarea de vo-
turi prin miºcãrile naþionaliste
sau extremiste. În acelaºi timp,
iniþiativa ar fi putut contribui la
destabilizarea situaþiei din Euro-

Victor Boºtinaru: „Comisia Europeanã
a respins ultimul proiect al lui Viktor Orban”

pa Centralã ºi nu numai”, a pre-
cizat eurodeputatul PSD Victor
Boºtinaru.

Conform prevederilor din
Tratat, prin introducerea unei ini-
þiative cetãþeneºti din partea a cel
puþin un milion de cetãþeni euro-
peni, dintr-un numãr semnifica-
tiv de state membre, se poate
solicita Comisiei Europene sã
prezinte propuneri legislative. În
decizia sa anunþatã luni, 16 sep-
tembrie, Comisia Europeanã
subliniazã faptul cã, deºi pãrþi
din iniþiativa cetãþeneascã depu-
sã ar putea în mod individual sã
fie sub competenþa executivului
comunitar, regulamentele nu per-
mit validarea anumitor pãrþi dintr-
o iniþiativã propusã.

„Ca pro-european ºi ca ro-
mân, adresez mulþumirile mele
Comisiei ºi îi felicit pe toþi cei
care, cu luciditate ºi responsa-
bilitate faþã de viitorul Uniunii
noastre au contribuit la respin-
gerea acestui ultim proiect al lui
Viktor Orban”, a mai spus eu-
rodeputatul Victor Boºtinaru.

RADU ILICEANU
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Deschis cântăreţilor de operă
din toate categoriile vocale

Concursul Internaţional de
Canto „Elena Teodorini” va avea
loc în cadrul ediţiei a XIII-a a Fes-
tivalului Internaţional „Elena
Teodorini” şi este organizat de
Teatrul Liric „Elena Teodorini”, în
colaborare cu Ministerul Culturii
şi Patrimoniului Naţional, Consi-
liul Local şi Primăria Muni-
cipiului Craiova ş i în parte-
neriat cu S.C. L&N Promo-
tion S.R.L. Braşov. Compe-
tiţia este deschisă cântăreţi-
lor de operă de orice naţio-
nalitate,  aparţinând tuturor
categoriilor vocale. Sunt ad-
mise voci feminine cu vâr-
sta de maximum 36 de ani şi
voci masculine de maximum
38 de ani ( împliniţi până la
data de 1 septembrie a.c.).
Candidaţii trebuie să pregă-
tească cinc i arii din reperto-
riul liric universal al sec ole-
lor al XVIII-lea – al XX-lea,
la libera lor alegere şi să achi-
te o taxă de participare de 80
de euro. De asemenea, îşi
vor asigura pe propria c hel-
tuială transportul,  cazarea şi
întreţinerea pe toată perioa-
da desfăşurării c oncursului.

Directori de teatre şi opere din Italia, Germania şi
România, în juriul Concursului Internaţional de Canto
„Elena Teodorini” de la Craiova

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Teatrul Liric „Elena Teodorini” a stabilit,
recent, componenţa juriului celei dintâi ediţii
a Concursului Internaţional de Canto „Elena
Teodorini”, care va fi organizat la Craiova în
perioada 6-9 noiembrie a.c. Cinci directori
generali şi artistici ai unor teatre, opere şi in-
stituţii de învăţământ cu profil muzical din Ita-
lia, Germania şi România, cărora li se alătură

un regizor şi un tenor din ţara noastră, vor acor-
da celor mai buni solişti premii în bani, dar şi
în roluri pe scenele instituţiilor pe care le re-
prezintă. Deocamdată, nu există competitori,
însă – spune managerul Liricului craiovean,
Antoniu Zamfir –, ţinând cont de experienţa
altor instituţii, aceştia se vor înscrie cu două-
trei săptămâni înainte de concurs.

Festivalul Internaţional „Elena Teodorini” va deschide noua stagiune
a Teatrului Liric „Elena Teodorini” şi va fi dedicat aproape în exclusivitate
operei lui Giuseppe Verdi, anul acesta aniversându-se bicentenarul naşterii
compozitorului. Astfel, spectatorii vor putea (re)vedea celebrele opere „Tru-
badurul”, „Nabucco” şi „Bal mascat”, dar se vor bucura şi de o premieră
absolută pentru Craiova, pe data de 10 octombrie: „Otello”.

Cei şapte membri ai juriului,
aleşi „pe sprânceană”

De curând, a fost stabilit şi ju-
riul competiţiei, însă „structura lui
mai poate suferi modificări, în si-
tuaţia în care unii membri nu mai
pot veni, dar avem variante de re-
zervă”, spune managerul Liricului
craiovean, Antoniu Zamfir. În com-
ponenţa acestuia se regăsesc re-

prezentaţii unor importante teatre
din Europa: Alberto Triola – di-
rector general Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino (Italia), Giam-
piero Sobrino – director artistic
Arena di Verona (Italia) şi Karen
Stone – director Opera din Alten-
burg (Germania). Li se alătură Ma-
rius Budoiu – directorul Operei
Naţionale Române din Cluj-Napo-
ca, şi Gian Paolo Mazzoli – di-
rectorul Institutului Superior de
Studii Muzicale „L. Boccherini” din
Lucca-Toscana (Italia). De aseme-
nea, din juriu mai fac parte regizo-
rul Kurthy Andras – care va pune
în scenă, la Teatrul Liric din Cra-
iova, opereta „Silvia” de Emmerich
Kalman, cu premiera pe 15 mai
2014 – şi tenorul Virgil Profeanu
– solist al Operei din Bucureşti, dar
şi al Liricului craiovean, în perioa-
da 1998-2002.
Câştigătorii vor primi
premii în bani, dar şi în roluri

Cei mai buni concurenţi vor fi
premiaţi în cadrul Galei Laureaţilor,
din 9 noiembrie, care va închide atât
concursul, cât şi Festivalul Inter-
naţional „Elena Teodorini”. Vor fi
acordate Premiul I, în valoare de
2.000 de euro, Premiul al II-lea
(1.000 de euro) şi Premiul al III-
lea (500 de euro), dar şi premii spe-

ciale, care – spune conducerea Te-
atrului Liric din Craiova – le vor
oferi unora dintre finalişti şansa de
a apărea pe scene prestigioase. „Pe
lângă premiile în bani cu siguranţă
vor mai exista şi altele. Instituţia
noastră va oferi un premiu sau
două în roluri, în spectacole din
stagiunea următoare. Probabil şi
ceilalţi membri ai juriului vor acor-
da asemenea premii, pentru că este
o practică obişnuită la astfel de con-
cursuri”, a declarat Antoniu Zam-
fir, adăugând că biletele pentru
spectacolul de gală, în care soliştii
vor evolua cu acompaniament de
orchestră, vor fi puse în vânzare la
Agenţia teatrului.
Competitorii, aşteptaţi
până pe 31 octombrie

Acum,  c ă aproape toate de-
taliile privind organizarea au

fost c larif icate,  Teatrul Lir ic
„Elena Teodorini” aş teaptă…
c ompetitori.  Deoc amdată,  nic i
un solist nu s -a însc ris la c on-
c urs,  însă c onduc erea teatrului
sus ţine c ă, ţinând c ont de ex-
perienţa altor  ins tituţii, ac eş tia
o vor fac e c u două-trei săptă-
mâni înainte de data-limită – 31
octombrie a.c.  „Până ac um au
fos t foarte multe c ontac te c u
secretarii c oncursului, foarte
multe întrebări şi telefoane pen-
tru lămuriri.  Majoritatea conc u-
renţilor – pentru a afla mai în-
tâi c ine e în juriu,  c âţi c ompeti-
tori sunt – se va înscrie c am în
ultimele două-trei săptămâni.
Noi mai avem mai bine de o
lună şi jumătate până la debutul
evenimentului ş i mizăm pe cel
puţin 30-40 de însc rişi”, a de-
c larat Antoniu Zamfir.

„Dragi mi-s cântecele mele” –
spectacol la centenarul naşterii Mariei Tănase

Chiar în ziua în care se împlinesc  100
de ani de la naşterea Doamnei Cântec ului
Popular Românesc – miercuri, 25
septembrie –, Ansamblul Folc loric „Maria
Tănase” vă invită la spectacolul „Dragi

mi-s cântecele mele”. Evenimentul se va
desfăşura în Piaţa „Mihai Viteazul”, cu
începere de la ora 19.00, şi va fi dedicat
în exclusivitate memoriei Mariei Tănase,
al c ărei nume instituţia îl poartă încă de la
înfiinţare,  în 1992. Îşi vor da concursul

artiş tii Matilda Pasc al Cojoc ări-
ţa ş i Ştefan Cigu, Maria Buză şi
George Pătraşcu, Niculina
Stoican, Mariana Căpitănescu,
Marius Măgureanu, Liliana
Popa, Marcu Nicolici, Lavinia
Bîrsoghe, Manuela Motocu,
Aneta Şişu, Cristian Bănăţeanu,
Răzvan Măgureanu şi Amalia
Capruci (nai). Ac ompaniamen-
tul spectacolului va fi susţinut
de orchestra ansamblului,  sub
conducerea muzicală a maes-
trului Nicu Creţu, iar coregrafia
este realizată de Ionel Garoafă.
Spec tacolul va fi prezentat de
Nataşa Raab,  actriţă a Naţiona-
lului craiovean ş i, pentru o
scurtă perioadă, în anul 2003,
chiar directoare interimară a
Ansamblului Folcloric „Maria
Tănase”.

 „Caramitru – Mălăele,
câte-n lună şi în stele”, pe scena TNC

Spectacolul „Caramitru – Mălăele,
câte-n lună şi în stele”, un seducător

duel de poezie, fabule, vorbe de duh,
povestiri şi amintiri, va porni, luna

viitoare, într-un nou turneu naţio-
nal. Acesta va debuta pe 24 octom-
brie la Bucureşti, apoi spectacolul va
fi prezentat la Casa de Cultură a
Sindicatelor din Constanţa (25
octombrie), Casa de Cultură a
Studenţilor din Iaşi (27 octombrie),
Teatrul Naţional „Marin Sorescu”
din Craiova (7 noiembrie) şi la Casa
de Cultură a Sindicatelor din Râm-
nicu Vâlcea (9 noiembrie). În
perioada 26-30 septembrie, repre-
zentaţii vor putea fi văzute şi de
românii din Canada, cei doi artişti
urmând să-şi dea replica pe 27
septembrie la Montreal şi pe 29
septembrie la Toronto. Mereu
surprinzător, diferit, „Caramitru –
Mălăele, câte-n lună şi în stele” este
un spectacol de improvizaţie, „pen-
tru că improvizaţia este, de fapt,
starea de graţie a actorului”, potri-
vit actorului Horaţiu Mălăele.
Dialogul celor doi mari actori este
completat de replicile muzicale ale
violoncelistului Adrian Naidin.
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Directorul CCS Craiova, Ionuþ
Dumitrache, a declarat ieri, în ca-
drul conferinþei de lansarea a stu-
dioului de înregistrãri URBAN
SOUND, cã grupul-þintã este for-
mat din elevii din anii terminali de
liceu ºi studenþii cu veleitãþi mu-
zicale consistente, din care CCS
va selecta cel puþin opt noi for-
maþii ºi soliºti. “Student Studio
este un proiect ce îºi doreºte sã
sprijine tinerele talente din rândul
studenþilor. În cadrul lui am reu-
ºit sã amenajãm ºi sã dotãm un
studio de înregistrãri – URBAN
SOUND – destinat studenþilor
craioveni. Pânã în acest moment
ºapte trupe ne-au tri-
mis demo-uri, dar cei
care doresc sã ajun-
gã în studioul nostru
mai au timp încã zece
zile sã trimitã un
demo. Aici îºi vor des-
fãºura activitatea ar-
tiºtii Casei de Culturã
a Studenþilor, precum
ºi viitorii noºtri artiºti
– cei pe care îi vom
selecta în urma pre-
selecþiei. Pe lângã
asta, studioul va ge-
nera ºi venituri pro-
prii pentru Casa de
Culturã a Studenþilor,

Casa de Culturã a Studenþilor (CCS)
Craiova a lansat, ieri, propriul studio
de înregistrãri – URBAN SOUND –,
amenajat ºi dotat în cadrul proiectului
“Student Studio”. Trupe studenþeºti,

soliºti, cât ºi noi talente vor beneficia
aici de cele mai bune tehnologii din
domeniu, astfel încât sã pãtrundã mai
uºor la posturile de radio, televiziuni
sau case de discuri.

pentru cã artiºtilor ce nu fac parte
din cercurile noastre le vom per-
cepe o taxã pe care încã nu am
stabilit-o, dar cu siguranþã va fi
la jumãtate din preþul pieþei, pen-
tru cã acest studio nu a apãrut
din dorinþa de a face bani cu el”,
a afirmat Ionuþ Dumitrache, di-
rectorul CCS Craiova.

“Abia aºtept
sã selectãm artiºtii
ºi sã începem
treaba!”

La rândul sãu, Cristi Udrea,
coordonatorul studioului de în-
registrãri URBAN SOUND, a

spus cã proiectul Student Studio
înseamnã o rampã de lansare pen-
tru tinerii artiºti: “În luna februarie
a acestui an, conducere CCS Cra-
iova mi-a fãcut propunerea de a
mã alãtura proiectului Student
Studio ºi mi s-a pãrut o idee foar-
te interesantã, cu atât mai mult
cu cât la momentul acela nu se
gãsea în Craiova un studio de în-
registrãri cu astfel de dotãri. Mi-
am dorit foarte mult sã mã im-
plic în acest proiect, care în-
seamnã, de fapt, o mânã de aju-
tor întinsã tinerilor artiºti. Eu ºtiu
ce înseamnã sã fii la început, am
trecut prin asta ºi a fost foarte

greu. Vrem sã creãm
un mediu propice
pentru performanþã.
ªtiu cã este un ter-
men folosit în mod
normal în sport, dar
eu îl folosesc ºi în
muzicã. Dacã nu te
antrenezi, nu perfor-
mezi. Urmeazã sã ale-
gem artiºtii, finalita-
tea acestui proiect fi-
ind un CD care va re-
prezenta tinerele ta-
lente. Nu o sã ne
oprim aici, am venit
cu propunerea ca o
compilaþie de acest

gen sã aparã anual. Primul CD
va fi Urban Sound – volumul 1.
Abia aºtept sã selectãm artiºtii ºi
sã începem treaba!”.

“Sper cã tinerii
artiºti vor investi
pasiune”

La conferinþa de lansare a stu-
dioului de înregistrãri a participat
ºi artistul craiovean Kraftu, care
a oferit presei o demonstraþie
chiar la “locul de muncã”. Acesta
a apreciat cã URBAN STUDIO
este singurul din Craiova dotat cu
cele mai bune tehnologii în dome-
niu. “Mã bucur cã am fac parte
din proiectul Student Studio care
s-a pus pe picioare destul de re-
pede. Studioul este unul foarte

performant, nu cred cã la ora ac-
tualã mai existã unul la fel de do-
tat în Craiova. S-au investit bani,
dar ºi timp, ºi sper cã tinerii ar-
tiºti vor investi la rândul lor pasi-
une ºi într-un final vom vedea ve-
dem rezultatele acestui proiect”,
a afirmat Kraftu.

Audierea ºi selectarea noilor ti-
nere talente ale CCS Craiova se
va face în perioada 20-30 sep-
tembrie, urmând ca de la 1 oc-
tombrie aceºtia sã lucreze efec-
tiv în studio. În luna noiembrie,
soliºtii ºi formaþiile CCS vor sus-
þine concerte, urmând ca în de-
cembrie sã realizeze prima com-
pilaþie înregistratã ºi montatã în
studioul CCS.

ALINA DRÃGHICI

Ministerul Educaþiei a anunþat in-
spectoratele ºcolare din þarã cã s-a dat
startul pentru dascãlii care doresc sã
facã parte din comisia care va elabora
subiectele examenelor. Astfel, profeso-
rii doljeni care doresc sã facã parte din
aceste echipe trebuie sã intre pe site-ul
Centrului Naþional de Evaluare ºi Exa-
minare, pânã la data de 29 septembrie,
ºi sã completeze un chestionar de în-
scriere online (CV în format european
ºi anexe ale CV-ului: copii ale diplome-

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” organizeazã astãzi, ora
13.00, în Sala „Nicolae Romanescu”,
lansarea unui numãr semnificativ de
opere literare, în colecþia „Opera
Omnia” a Editurii „Tipo Moldova” Iaºi,
ale unor renumiþi scriitori olteni. În
prezenþa directorului editurii, poetul
Aurel ªtefanachi, dar ºi a scriitorilor
olteni, vor fi lansate volumele de
publicisticã ºi eseu contemporan  „Mit
ºi filosofie în India” ºi „Lacrima
memoriei” de Aurel Perea, „Tudor
Arghezi, treptele devenirii” de Florea
Firan, „Confesiuni spirituale” de
Tudor Nedelcea, „Fata ºi cortina” de
Horia Dulvac, „Eseuri” de Ionel Buºe
ºi volumul de prozã scurtã „Antologie
de prozã” de Ioan Lascu.

MAGDA BRATU

Scriitori olteni în colecþia
„Opera Omnia” a Editurii

„Tipo Moldova” Iaºi
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lor de studii alte documente jus-
tificative, relevante pentru pro-
cedura de selecþie), semnate ºi
scanate într-un singur docu-
ment, în format pdf; un test
original corespunzãtor tipului
de examen/concurs/evaluare ºi
disciplinei pentru care candi-
deazã, însoþit de barem.

Existã, aºa cum este firesc,
ºi anumite criterii: sã fi desfã-
ºurat, în ultimii trei ani ºcolari,

activitãþi de pre-
da re - învã þa re -
evaluare, cores-
punzãtoare  ci -
clului de învãþã-
mânt pentru care
candideazã (pentru Exa-
mene Naþionale sau Baca-
laureat), respectiv în în-
vãþãmântul liceal (pentru
DEF ºi TIT), sã aibã abi-
litãþi practice de operare
pe calculator ºi experien-
þã în activitãþi de evalua-
re educaþionalã, altele de-
cât cele de evaluare cu-
rentã la clasã (membru în
comisii naþionale/zonale/
locale de corectare/eva-
luare, membru în proiec-
te axate pe evaluarea di-
dacticã, absolvent al unor

cursuri/stagii specifice de formare în
evaluare etc.). Vor avea prioritate ca-
drele didactice care au absolvit cursuri
sau module ce vizeazã problematica
specificã activitãþilor de evaluare a ma-
nualelor ºcolare, de abilitare curricula-
rã; deþin titlul ºtiinþific de doctor sau
au absolvit un masterat sau un curs
postuniversitar în domeniul ºtiinþelor
educaþiei; au titlul ºtiinþific de doctor
în domeniul disciplinei sau în domenii
conexe celui pentru care aplicã ºi au
gradele didactice I sau II.

Selecþia candidaþilor se va face în pe-
rioada 30 septembrie – 3 octombrie.

ALINA DRÃGHICI
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Rusia i-a acuzat, ieri, „de
pãrtinire” pe inspectorii ONU
care au efectuat o anchetã cu
privire la un atac chimic pro-
dus în Siria, anunþând cã a pri-
mit din partea Damascului
elemente ce susþin teza unei
provocãri din partea rebelilor,
relateazã AFP. „Nu putem
considera concluziile la care
au ajuns inspectorii ONU de-
cât concluzii politizate, pãrti-
nitoare ºi unilaterale”, a de-
clarat ministrul adjunct rus de
Externe,  Serghei  Riabkov
(foto), citat de agenþii de pre-
sã din Damasc. În schimb,
organizaþia Human Rights
Watch (HRW), care investi-
gheazã cazurile de încãlcare
a drepturilor omului în lume,
analizând raportul inspectori-
lor ONU, a ajuns la concluzia
cã rachetele cu gaz neuroto-

Siria: Rusia acuzã inspectoriiSiria: Rusia acuzã inspectoriiSiria: Rusia acuzã inspectoriiSiria: Rusia acuzã inspectoriiSiria: Rusia acuzã inspectorii
ONU de „pãrtinire”ONU de „pãrtinire”ONU de „pãrtinire”ONU de „pãrtinire”ONU de „pãrtinire”

Douã treimi din germani sunt dezamã-
giþi de campania electoralã pentru alege-

rile legislative de la 22 septembrie, potri-
vit unui sondaj publicat ieri, relateazã AFP.

Conform sondajului
realizat de institutul
Forsa, 67% din ale-
gãtor i  se  declarã
dezamãgiþi, iar 47%
gãsesc  campania
„puþin interesantã”.
Un procent de 20%
considerã campania
electoralã „deloc in-
teresantã” .  Doar
3% din participanþi
gãsesc  campania
„foarte interesan-
tã”, iar 25% - „inte-
resantã”, relevã an-
cheta, realizatã în
perioada 11-12 sep-
tembrie, pe un eºan-

tion de 1.000 de persoane. Germanii sunt
mai divizaþi în privinþa temelor abordate
în cadrul campaniei de cãtre diferitele par-
tide: 48% apreciazã cã formaþiunile poli-
tice s-au exprimat în legãturã cu subiecte
bune, în timp de 46% considerã cã sub-
iectele abordate nu au corespuns preocu-
pãrilor cetãþenilor. Toate sondajele de
opinie îi plaseazã pe primul loc pe con-
servatori (CDU-CSU), ajutaþi de popula-
ri tatea cancelarului  Angela Merkel ,
urmaþi de departe de principalul partid din
opoziþie, social-democraþii (SPD), care au
fãcut campanie pentru mai multã justiþie
socialã în Germania. Principalul semn
de întrebare al scrutinului este cu cine
va guverna Angela Merkel, micul sãu
partener liberal aflându-se în dificultate,
conform sondajelor. Merkel ar putea
fi constrânsã sã formeze o coaliþie cu
social-democraþii.

Douã treimi din germani sunt dezamãgiþi de campania electoralã

Comisia Europeanã (CE)
lanseazã procedura prevãzutã la
articolul 39 din Tratatul de ade-
rare al Croaþiei, activând clau-
za de salvgardare pentru justi-
þie ºi afaceri interne din cauza
nerespectãrii de cãtre Croaþia a
deciziei privind implementarea
mandatului european de aresta-
re, informeazã un comunicat dat
publicitãþii ieri la Bruxelles.
Mãsurile presupuse de activa-
rea clauzei de salvgardare ar
putea include creºterea monito-
rizãrii sau suspendarea fonduri-
lor alocate deja pentru realiza-
rea acquis-ului Schengen, pen-
tru a ajuta þara sã se pregãteas-
cã de aderare la zona liberã de
circulaþie, prevãzute la articolul
31 din Tratatul de aderare al
Croaþiei. CE a început ieri con-
sultãrile cu statele membre pri-
vind mãsurile propuse, iar aces-
tea au zece zile pentru a furni-

za comentarii. Decizia executi-
vului comunitar a fost luatã dupã
mai multe avertismente ºi con-
tacte cu autoritãþile croate în
timpul verii, se noteazã în comu-
nicat. CE a cerut corectarea
promptã ºi necondiþionatã a le-
gislaþiei privind mandatul euro-
pean de arestare, pentru a-l rea-
duce în linie cu acquis-ul UE, în
timp ce Croaþia s-a oferit sã
modifice textul de lege cu con-
diþia ca schimbarea sã se aplice
de la 15 iulie 2014. „Acest lung
termen este nejustificat. În iu-
nie 2013, Croaþiei i-au fost ne-
cesare doar câteva zile pentru
a-ºi schimba legislaþia într-o ma-
nierã care contrazice mandatul
european de arestare. Reveni-
rea la respectarea legii nu ar
trebui sã dureze mai mult”, se
menþioneazã în comunicatul
CE. Cu numai trei zile înainte
de aderarea Croaþiei la UE, la

1 iulie a.c., parlamentul croat a
exclus din aplicabilitatea man-
datelor europene delictele pro-
duse anterior datei de 7 august
2002, punând la adãpost fapte-
le comise în timpul rãzboiului
sârbo-croat. Derogarea a mo-
tivat respingerea de cãtre au-

toritãþile croate a unei solicitãri
de extrãdare a unui fost
responsabil al serviciilor secre-
te iugoslave, Josip Perkovic,
suspectat de implicare în uci-
derea unui disident croat ,
Stjepan Djurekovic, în 1983, în
apropiere de Munchen.

CE activeazã clauza de salvgardare pentru
justiþie ºi afaceri interne în cazul Croaþiei

SUA vor confisca un zgârie-nori
deþinut în secret de Iran

Statele Unite vor confisca un
zgârie-nori de 36 de etaje din
New York, care este deþinut în
secret de Iran, potrivit procura-
turii, a anunþat Departamentul
Justiþiei. Confiscarea ºi vânza-
rea acestui imobil, situat pe 5th
Avenue, în plin Manhattan, ar fi
„cea mai importantã confiscare
legatã de terorism”, potrivit
ministerului. Un judecãtor
federal a dat curs, în aceastã
sãptãmânã, unei plângeri a
administraþiei americane
potrivit cãreia proprietarii
imobilului au încãlcat sancþiuni-
le împotriva Iranului ºi legisla-
þia privind spãlarea de bani.
Procurorul federal din Manhat-
tan, Preet Bharara, a declarat
cã decizia confirmã acuzaþiile
departamentului, potrivit cãrora
proprietarul imobilului „era (ºi
este în continuare) o faþadã
pentru Banca Melli ºi, în
consecinþã, o faþadã pentru
Guvernul Iranului”. Bharara a
declarat cã fructul vânzãrii
turnului ar procura „mijloace
pentru indemnizarea victimelor
terorismului finanþat de Iran”.
Procurorii americani considerã
cã proprietarii imobilului,
fundaþia Alavi ºi grupul Assa,
au transferat venitul din chirii
ºi alte fonduri cãtre banca
publicã iranianã Melli. Funda-
þia Alavi administreazã o
organizaþie umanitarã pentru
Iran, precum ºi acest imobil în
numele Guvernului iranian,
potrivit comunicatului.
Human Rights Watch criticã
Ungaria pentru noile
modificãri aduse Constituþiei

Noile modificãri aduse recent
de Ungaria Constituþiei sale
controversate sunt „esenþialmente
cosmetice”, a denunþat ieri
Human Rights Watch (HRW).
Parlamentul a adoptat anterior,
sãptãmâna aceasta, un nou
amendament la noua Constituþie
ungarã, intratã în vigoare pe 1
ianuarie 2012 ºi vizatã de
numeroase critici atât din partea
comunitãþii internaþionale, cât ºi
din partea opoziþiei ungare faþã
de premierul conservator Viktor
Orban. Aceastã a cincea modifi-
care a textului operatã din 2012 ºi
pânã în prezent ar urma, în opinia
Guvernului conservator ungar, sã
punã capãt criticilor potrivit
cãrora Constituþia slãbeºte
democraþia în Ungaria. Însã, în
opinia ONG-ului care activeazã
în domeniul drepturilor omului,
este vorba doar despre un
amendament „în mare parte
cosmetic”. Schimbãrile aduse
„menþin mãsurile care subminea-
zã statul de drept ºi slãbesc
protecþia drepturilor omului”, a
apreciat ONG-ul cu sediul la New
York, într-un comunicat dat
publicitãþii ieri la Budapesta.
ONG-ul insistã asupra faptului cã
Ungaria nu a dat curs recoman-
dãrilor CoE, îndemnând Uniunea
Europeanã sã sporeascã presiunea
asupra Ungariei, inclusiv printr-o
eventualã suspendare a dreptului
de vot în cadrul UE.

xic au fost lansate la sfârºitul
lunii august de la o bazã mili-
tarã controlatã de armata pre-
ºedintelui sirian Bashar al-
Assad, afirmând cã au apãrut
mai multe dovezi ce implicã
regimul de la Damasc, scrie
„The Telegraph”. Inspectori-
lor ONU, care au prezentat
luni rezultatele anchetei lor,
le-a fost interzis sã-i numeas-
cã pe cei culpabili de atacul
cu arme chimice la o perife-
rie a Damascului în data de
21 august, dar ei au fãcut dez-
vãluiri privind traiectoriile
parcurse de cãtre douã dintre
rachete. Experþi HRW, folo-
sind datele furnizate de ONU,
au fost în mãsurã sã localize-
ze baza militarã de unde au
fost lansate rachetele, notea-
zã „The Telegraph”. HRW a
menþionat cã, „la comparare,

traiectoriile de zbor converg
în presupusul punct de lansa-
re, binecunoscuta Brigadã a
104-a a Gãrzii Republicate”,

situatã nu departe de palatul
prezidenþial din nordul Da-
mascului, aparþinând forþelor
proguvernamentale siriene.
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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)

06:45 Pastila de râs (R)

07:00 Lumina blândã a dimineþii

09:30 Trãsniþi din NATO (R)

10:30 Soþia perfectã (R)

12:00 Poveºti din jurul lumii

14:00 Dragul de Raymond

15:00 Focus

15:30 Focus Monden (R)

16:00 Cireaºa de pe tort (R)

17:00 Fii pe fazã! (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Mãrul discordiei

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Fii pe fazã!

00:30 Soþia perfectã

01:30 Focus (R)

03:00 Dragul de Raymond (R)

04:00 Lumina blândã a dimineþii

(R)

06:30 Poveºti din jurul lumii (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 Ora exactã în sport
12:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV Night

of Champions
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
09:00 Pe urmele antichitãþilor
10:00 Oamenii cu topoare
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Pe urmele antichitãþilor
21:00 Premierã Colecþia de la

Count's Kustoms

TVR 1

VINERI - 20 septembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Telejurnal
09:00 Ora de business (R)
09:45 Legendele palatului: Kim

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Europa mea
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
17:00 Finanþe ºi afaceri
17:35 Legendele palatului -

Gyebaek
18:55 Clubul celor care

muncesc în România
19:00 Pregãtind viitorul
19:30 Oameni care au schimbat

Lumea (R)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:10 Mereu puternici
23:10 Frumoasa împãrãteasã
01:10 Mereu puternici (R)

07:00 Agenda Festivalului
George Enescu (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 Omul cu vidrele (R)
12:00 Remix
13:00 Mari familii româneºti (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 Leacuri, hapuri ºi bucate
18:00 Telejurnal
19:00 Mari familii româneºti
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
20:50 Agenda Festivalului

George Enescu
21:00 Fierarii din Chicago
22:00 Telejurnal
22:30 Festivalul Internaþional

"George Enescu"
00:20 Remix (R)

08:10 Talismanul norocos
09:50 O relaþie dulce ºi picantã
11:40 Roman Polansky: Un

cineast incomod
13:10 Viaþa stranie a lui Timothy

Green
14:55 La nebunie!
16:25 Extrem de tare ºi incredibil

de aproape
18:30 Filme ºi vedete
19:00 În derivã
20:00 Sherlock Holmes: Jocul

Umbrelor
22:05 True Blood
23:00 Anchetã în interesul familiei
00:30 Mãria Ta

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Tinereþe, tinereþe! (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 O mireasã momealã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Maruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Nemuritorii 3D: Rãzboiul

Zeilor
22:45 Prada fiarelor
00:45 Nemuritorii 3D: Rãzboiul

Zeilor (R)
02:30 Prada fiarelor (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 (R)
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Suflet de gheaþã
22:30 Îþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Suflet de gheaþã (R)
03:00 Îþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
04:30 Reþeta de Acasã (R)
05:00 Doamne de poveste (R)
06:00 Iubiri vinovate (R)

08:00 Pas în doi (R)
10:30 Daune ºi interese (R)
11:30 Descoperã România (R)
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 Filip cel bun
19:00 Daune ºi interese
20:00 William ºi Kate
00:15 Breaking Bad
01:15 Pepe ºi Fifi
03:00 Operaþiunea de salvare
04:30 Salvamontiºtii
05:15 Lumea Pro Cinema
05:45 Cine A.M.

06:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
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 Icomedy
22:00 Bean - O comedie

dezastru
00:00 Afaceri necurate
02:00 Mireasã pentru fiul meu

(R)
03:45 Acces direct (R)

07:00 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 Roata norocului

22:15 Pe banii pãrinþilor

23:45 Faci faþã, faci bani (R)

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:00 Pe banii pãrinþilor (R)

03:15 Te vreau lângã mine (R)

04:30 Cu capul în nori (R)

06:45 Pastila de râs (R)

07:00 Walter si Henry
09:30 Trãsniþi din NATO (R)
10:30 Soþia perfectã (R)
12:00 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)
13:00 Dragostea trece prin

stomac
14:00 Dragul de Raymond
15:00 Focus
15:30 Focus Monden (R)
16:00 Cireaºa de pe tort
17:00 Fii pe fazã!
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Killer Karaoke
21:30 Podul dragonilor
23:30 Fii pe fazã! (R)
00:30 Soþia perfectã
01:30 Focus (R)
03:00 Dragul de Raymond (R)
03:30 Dragul de Raymond (R)
04:00 Walter si Henry (R)
06:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Fotbal: Rezumate Europa

League
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 Boxbuster "Mari meciuri":

Valuev - Holyfield, Valuev - Ruiz
22:00 Mafioþi
23:00 Wrestling RAW
01:00 Faceþi jocurile - European

Poker Tour
02:00 ªtiri Sport.ro
02:10 Wrestling SMACK

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
09:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
10:00 Camionagiii gheþurilor
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Rãzboiul transportatorilor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
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Anunþul tãu!
S.C. YUKO GROUP SRL solici-
ta aviz de amplasament pentru
investitia: “Instalatie descarca-
re, incarcare, distributie produ-
se petroliere, lucrari hidroteh-
nice aferente cheului si platfor-
mei, cu imprejmuire in Port Be-
chet, jud. Dolj”. Persoanele in-
teresate se pot adresa la sediul
Primaria Bechet, sau la telefon
contact: 0732707099.
1. INFORMAÞII generale privind
concedentul: comuna Valea
Stanciului, prin Consiliul Local
al comunei Valea Stanciului, cu
sediul în localitatea Valea Stan-
ciului, str. Arh. Cezar Lãzãres-
cu, nr. 120, judeþul Dolj, tel.
0251.352.025, e-mail: valea_-
stanciului@cjdolj.ro. 2. Infor-
maþii generale privind obiectul
concesiunii: teren în suprafaþã
de 2.50ha, situat în extravila-
nul ºi domeniul privat al comu-
nei Valea Stanciului având ve-
cinãtãþile: - nord-T23, sud-intra-
vilan, vest - DE22/1, est-con-
strucþii. Terenul este neproduc-
tiv, fiind un teren mlãºtinos,
acoperit cu buruieni ºi arbuºti
sãlbatici. Forma terenului este
neregulatã. Drumul de acces
este asfaltat ºi existã energie
electricã la limita proprietãþii.
Terenul respectiv este liber de
orice sarcini. Investiþiile ce se
vor realiza pe terenul în cauzã
vor avea destinaþia de activi-
tãþi piscicole. 3. Informaþii pri-
vind documentaþia de atribui-
re: Documentaþia de atribuire
se poate procura de la sediul
Primãriei comunei Valea

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Stanciului ºi conþine: Caietul
de Sarcini, Regulamentul de
desfãºurare a licitaþiei ºi Mo-
del al Contractului de Conce-
siune. 4. Modalitatea prin care
persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al do-
cumentaþiei de atribuire: Se
poate intra în posesia docu-
mentaþiei de participare la ne-
gociere directã prin solicitarea
acesteia de la secretariatul Pri-
mãriei Comunei Valea Stanciu-
lui. 5. Data-limitã pentru solici-
tarea clarificãrilor: 7.10.2013,
ora 10.00. 6. Data limitã pentru
depunerea ofertelor: 8.10.2013,
ora 10.00. 7. Adresa la care se
depun ofertele: Registratura
Primãriei comunei Valea Stan-
ciului, cu sediul în localitatea
Valea Stanciului, str. Arh. Ce-
zar Lãzãrescu, nr. 120, judeþul
Dolj. 8. Numãr de exemplare în
care trebuie depusã fiecare
ofertã: 1 exemplar. 9. Data si
locul la care este programatã
începerea procedurii de nego-
ciere directã: 9.10.2013, ora
12.00. 10. Denumirea instituþiei
competente în soluþionarea li-
tigiilor apãrute ºi termenele
pentru sesizarea instanþei: Ju-
decãtoria Craiova, strada Ale-
xandru Ioan Cuza, nr. 20, jud.
Dolj. 11. Garanþia de participa-
re la negocierea directa=300
Lei; Taxa de participare la ne-
gocierea directa=300 Lei. În
cazul adjudecãrii negocierii di-
recte, taxa de participare la ne-
gociere directã nu se mai re-
stituie ofertantului.

INFORMARE. Aceasta informare
este efectuata de: SC KML Con-
sultanta SRL, cu sediul in locali-
tatea Bucuresti, str Plutasilor, nr.
49, ap 1, Sector 1, ce intentionea-
za sa solicite la ABA Jiu,  aviz de
gospodarirea apelor pentru reali-
zarea lucrarilor la “Exploatare ca-
riera de piatra”, comuna Cetate,
jud. Dolj. Aceasta investitie este
noua. Ca rezultat al investitiei nu
vor rezulta (temporar/permanent)
ape uzate menajere. Aceasta so-
licitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr. 107/
1996, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare. Persoanele care
doresc sa obtina informatii supli-
mentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodarire a apelor
pot contacta solicitantul de aviz
la adresa mentionata. Persoane-
le care doresc sa transmita ob-
servatii, sugestii si recomandari
se pot adresa solicitantului, dupa
data de  19.09.2013.
KML Consultanta srl anunta pu-
blicul interesat asupra depune-
rii solicitarii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul
Exploatare cariera piatra  propus
a fi amplasat in comuna Cetate,
T16, P33, jud. Dolj. Informatiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rares nr. 1 si la se-
diul KML Consultanta srl, din
Municipiul Bucuresti, sector 1,
strada Plutasilor, nr. 49, ap. 1, in
zilele de luni pina joi, intre orele
8.00-14.00. Observatiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1.
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Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM MAªI-
NISTE MAROCHI-
NÃRIE. Telefon:
0722 /943 .220;
0755/139.772.
Angajãm tehni-
cian/inginer cu
cunoºtinþe în
sisteme de alar-
mã, supraveghe-
re video, reþele
calculatoare. CV-
ul se depune la
adresa de e-mail:
angajari_craio-
va@yahoo.com.

MEDITAÞII
Meditez matemati-
cã pentru Evalua-
re Naþionalã, baca-
laureat, alte con-
cursuri ºcolare ºi
examene. Telefon.
0724 /088 .745 ;
0351/416.101.
Pregãtesc contabili-
tate – studenþi,
ºomeri etc. Telefon:
0722 /943 .220 ;
0755/139.772.
Profesoarã meditez
matematicã. Tele-
fon. 0761/329.958.

PRESTÃRI SERVICII
S.C. ATLANTYS,
Clubul Oamenilor
de  Afaceri, orga-
nizeazã mese fes-
tive, nunþi, bote-
zuri, agape. Sun-
tem serioºi ºi exi-
genþi. Vã aºteptãm
în str. Romul bl.
T3A parter. Tele-
fon: 0251/411.712:
0723/ 868.723.
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Filmez ºi fotogra-
fiez la preþuri
avantajoase + al-
bumuri foto. Tele-
fon: 0766/359.513.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon:
0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând camerã cã-
min (lângã Liceul
Pedagogic) baie,
bucãtãrie. Telefon:
0740/892.690.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere transformat
în 3, ultramodern cu
centralã, mobilier ºi
garaj, (în spate la
Billa). Preþ 65.000
Euro negociabil. Te-
lefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3
camere decoman-
date, superb, preþ
negociabil, zona
Ciupercã. Telefon:
0742 /872 .319 ,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0721/218.871.

CASE
Vând casã la 15 km
de Craiova, mobilã,
aragaz. Telefon:
0752/ 410.378.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.

Vând casã în Bãi-
leºti ºi curte 2000
mp zona I, sau
schimb cu garso-
nierã Craiova, +
diferenþa. Telefon:
0742/097.486.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere,
anexe, pomi fruc-
tiferi, vie, fântânã,
localitatea Ciutu-
ra, preþ negocia-
bil. Telefon: 0763/
305.850.
Vând gospodãrie
formatã din 2 case,
anexe ºi 38 ari cur-
te în sat Þugureºti,
comuna Valea
Stanciului. Telefon:
0251 /352 .239 .
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucã-
tãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã
termic, eventual
schimb 2 aparta-
mente, 2 camere
sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren in-
travilan în satul
Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând teren intravilan
Brãdeºti, deschidere
la Drum European
54 m, toate utilitãþile.
Relaþii la telefon
0749/230.636.
Vând parcele Câr-
cea, la asfalt, alãtu-
rat cu Hanul cu po-
nei, 450 mp ºi 650
mp. Telefon: 0767/
263.391.
Vând intravilan vis-
a-vis de târgul Leu,
1174 mp, 2 deschi-
deri 17 m ºi reþele
apã, electricitate,
cadastru, carte
funciarã. Telefon:
0724 /572 .434 ;
0351/179.436.
Vând teren 400 mp
intravilan situat în Se-
garcea str. Unirii, nr.
29F (în spatele Li-
ceului), cadastru. Te-
lefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 800 mp, co-
muna Predeºti ideal
pentru casã, zonã
pitoreascã. Telefon:
0762/ 109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intravilan
ºi extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/170.504.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil,
600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent teren
intravilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posi-
bilitate de construi-
re lângã reþea
gaze, cu dublã ieºi-
re, dechidere 34 m,
paralel cu drumul
european. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, satul
Predeºti la 16 km
de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744 /563 .640 ;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Te-
renurile fiind la
stradã betonatã
având toate faci-
litãþile preþ con-
venabil. Telefon.
0746 /467 .922;
0744/220.492.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

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.

SCHIMBURI
Vând sau schimb
apartament 4 came-
re Lãpuº, cu casã 2-
3 camere. Telefon:
0766/ 483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Matiz galben
rulat taxi unic proprie-
tar, fabricaþie 2002,
echipat GPL. Preþ 500
euro negociabil. Tele-
fon: 0732/162.302;
0786/099.228.
Vând Matiz Econo-
mic 10.000 Km, preþ
10.000 Ron, an fa-
bricaþie 2007, culoa-
re roºu. Telefon.
0770/906.030.
Vând maºinã auto
Peugeot 806, ben-
zinã, an 1995 ne-
înmatriculatã. Ba-
riera Vâlcii nr. 63.
Craiova. Telefon:
0766/ 466.171.

Vând Audi A6, fabri-
caþie 2006, full-op-
tions, bleu-marin,
piele, xenon, motor
de 2000 cm3. Tele-
fon. 0762/109.595.
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008. Te-
lefon: 0728/031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatricu-
lat. Telefon: 0745/
043.152.

Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000
km, nerulat în Ro-
mânia, motor 3500,
dublã axã, capacita-
te 6,5 tone, preþ ne-
gociabil sau alte va-
riante. Telefon: 0748/
995.594.
Vând KIA SPORTA-
GE, an fabricaþie
2005, preþ negocia-
bil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993,
înmatriculat 1800 E,
negociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cârlige jghea-
buri acoperiº, arzã-
toare Ø 600 gaze
sobã, polizor (flex) D
125/850W, cauciu-
curi 155/13 cu jantã,
polizor voiaj cu douã
butelii nou, ceas
Atlantic. Telefon:
0771/385.734.
Vând 345 mp –
18,60, tarlaua 80
preþ negociabil,
zona Daewoo cãp-
ºunãrie. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Vând struguri ana-
nas, blanc ºi zai-
bãr. Telefon: 0785/
447.615.
Vând presã pentru
struguri capacitate
mare. Telefon: 0251/
531.294.
Vând struguri Resling
de calitate. Telefon:
0770/897.476.
Vând 2 gropi, Cimiti-
rul Romaneºti, cu lu-
crare fãcutã. Tele-
fon: 0771/758.019.

Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc,
frasin, salcâm ºi di-
verºi puieþi pomi
fructiferi ºi sãlbatici
pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon:
0762 /278 .639 ;
0351 /430 .880 ;
0253/285.145.
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi
hormonii ºi antibioti-
cele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã
40 ml, robineþi, ven-
tile fontã noi diverse
mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de
bere, tub CO2, apa-
rat fax, aspirator, ba-
lanþã Berkel, cuier
panou, maºinã de
cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând struguri ieftin
maxim  1000 kg. Te-
lefon: 0729/175.918.
Vând uºi cu toc, de
interior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2,
dozator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electro-
nic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei ne-
gociabil. Telefon:
0766/355.375.

Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon:
0748/057.590.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon:
0761/355.869.
Vând presã de balo-
tat, sticle plastic, cutii
de bere, putinã 50
vedre nouã salcâm, 2
uºi cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3
bare cornier de 60
mm lungi de 3 m, 3
foi de tablã zincatã
2,5/1 m. Telefon:
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 frigider 320 litri,
combinã muzicalã
stereo, piei de bovinã
tratate, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii, flex mare,
aparat sudurã. Tele-
fon: 0735/445.339.

Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fon-
tã folosit, un calorifer
tablã 120/0,60 foarte
puþin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, ara-
gaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
(flex) D125/850W
nou, canistrã 20 litri
aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, ma-
ºinã de cusut, lustrã,
canapea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând chiuvetã bucã-
tãrie din fontã 20 lei,
jaluzele diferite mã-
rimi, lustre 2 ºi 3 bra-
þe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
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Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groa-
sã pentru pui, curcani
ºi animale mici. Tele-
fon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe
o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã.
Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã
noi, burtierã fãrã pi-
cior nouã 25 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.

VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MAR-
MURÃ. TELEFON:
0731 /989 .215 ;
0251/425.651.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/3
ºi lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând convector pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Te-
lefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100
scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor
20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2 m
X 2 m, tãblii nou –
nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46
bãrbat – fermoar –
nasturi - tineret, ex-
cepþional. Telefon:
0725/533.042.

Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
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. Tele-
fon: 0720/231.610.
Cumpãr maºinã de
tricotat fineþea 6-7 ºi
ace fineþea 8. Tele-
fon: 0745/589.825.
Cumpãr 100 litri must
Feteascã alb. Tele-
fon: 0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de
apartament. Tele-
fon: 0761/438.807.
Închiriez teren pe ter-
men lung pentru am-
plasare de magazi-
ne sau piaþã Lãpuº.
Vad foarte bun. Te-
lefon: 0763/616.711;
0351/425.744.
Închiriez garsonierã
mobilatã Craioviþa
Nouã. Telefon: 0765/
291.628.
Proprietar închiriez
pe termen lung apar-
tament 3 camere
mobilat parter Dez-
robirii,  300 euro. Te-
lefon: 0744/396.354.
Gazdã - bãiat. Tele-
fon: 0746/274.204.
Primesc fatã în gaz-
dã, central. Telefon:
0769/680.597.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.

Închiriez teren pen-
tru parcare maºini
sau centru vânzãri
sau G.P.L. Telefon:
0722 /943 .220 ;
0755/139.772.
Închiriez teren pen-
tru amplasare chioº-
curi sau magazine
pe perioadã nede-
terminatã, zonã cu
vad. Telefon: 0761/
665.763.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251 /429 .943 ;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.

Închiriez apartament
2 camere, utilitãþi. Te-
lefon: 0748/105.609.
Închiriez apartament
2 camere, mobilat ºi
utilat. Recent reno-
vat, Rovine, pizzeria
Ibizza. Telefon: 0769/
846.192.

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

DIVERSE
Caut persoanã autori-
zatã ptr. cadastru în Cra-
iova. Telefon: 0770/
333.559: 0351/401.251.
Confecþionez ºi
montez curea cane-
latã pentru maºinã
de cusut. Telefon:
0251/531.294.
CREDITE ÎN LEI CU
DOBÂNDÃ FIXÃ.
TELEFON: 0725/
401.174.

Caut donator rinichi
grupa O1 Telefon:
0766/683.126.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897.
0751/ 911.417.
Pensionar singur
caut familie pentru
întreþinere la þarã. Te-
lefon: 0762/603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în
Valea Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
Pierdut Nr. Fiscal
DJ0027031301. Se
declarã nul.
Pierdut Nr. Fiscal DJ
0027018561. Se de-
clarã nul.
Pierdut contract de
studii ºi legitimaþie de
cãlãtorie student pe
numele Turcitu Ma-
rin. Se declarã nule.
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Cu excepþia lui Juve,Cu excepþia lui Juve,Cu excepþia lui Juve,Cu excepþia lui Juve,Cu excepþia lui Juve,
granzii  au mãturat totgranzii  au mãturat totgranzii  au mãturat totgranzii  au mãturat totgranzii  au mãturat tot

Faza grupelor celei mai tari
competiþii continentale inter-
cluburi a debutat furtunos,
marþi searã, înscriindu-se de
nu mai puþin de 30 de ori în
cele 8 partide jucate. Adicã o
medie fabuloasã de 3,75 goluri
pe meci! “Vinovate” pentru
asta se fac marile favorite,
care, cu excepþia lui Juventus,
au cãlcat totul în picioare.
Performera s-a numit Real
Madrid, formaþia pregãtitã de
Carlo Ancelotti administrând
un “set” la unu lui Galatasa-
ray, chiar în infernul de la
Istanbul. Cu un “hattrick” ºi
o pasã decisivã, Cristiano
Ronaldo (foto) a pus mâna
pe cele mai multe dintre
superlative. O evoluþie
excelentã a avut ºi Wayne
Rooney, “dubla” din jocul lui
Leverkusen prilejuindu-i
atacantului sã atingã borna
de 200 de goluri în tricoul lui
United

Visul urât numit “Parken”:
“N-am apãrat niciodatã atât
de multe ºuturi într-un meci”

Vizitele pe “Parken”, din
capitala danezã Copenhaga,

nu le priesc deloc celor de la
Juventus. Dupã acel 1-1 de
sezonul trecut, contra lui
Nordsjaelland, campioana Italiei
a repetat “isprava” ºi de aceastã
datã, într-un meci în care
portarul fostei adversare a
Stelei din precedenta ediþie a
Europa League, suedezul Johan
Wiland, a fãcut adevãrate
miracole.

“N-am apãrat niciodatã atât
de multe ºuturi într-un meci.
Am avut douã intervenþii
importante în prima reprizã, în
care i-am þinut la distanþã pe
cei de la Juventus. Dar în
repriza a doua noi am obosit ºi
Juventus a preluat controlul.
Intervenþia de care sunt

mândru a fost la ºutul
lui Paul Pogba din
prima reprizã. Am fost
norocos cã mingea a
lovit piciorul meu. Una
peste alta, un punct
obþinut în faþa unei
echipe mari ca Juven-
tus reprezintã un
rezultat excelent”, a
spus suedezul site-ul
oficial al UEFA.

Lucescu: “Am câºtigat
datoritã experienþei”

ªahtior s-a impus
cu 2-0 pe terenul celor de la
Sociedad, meci la finele
cãruia, tehnicianul “mineri-
lor”, Mircea Lucescu, a

declarat cã victoria
echipei sale s-a datorat
experienþei superioare
cumulatã în principala
competiþie europeanã.
“Victoria a fost impor-
tantã deoarece nu
cunoaºteam nivelul la
care suntem. De aceea,
în prima reprizã am
încercat sã þinem ritmul
meciului sub control ºi
astfel nu am fost foarte
ofensivi. Am venit aici
dupã trei rezultate
negative (n.r. o remizã
ºi douã eºecuri în
campionat), ceea ce ne-
a fãcut sã fim mai
precauþi. La pauzã, le-
am spus jucãtorilor cã

putem câºtiga, iar în repriza a
doua am devenit mai activi.
Scorul putea fi chiar mai
mare. Vreau sã subliniez
disciplina tacticã de care a dat
dovadã echipa noastrã, care
nu le-a oferit gazdelor posibi-
litatea de a crea pericol. În
repriza a doua, tehnica jucãto-
rilor noºtri ºi-a spus cuvântul.
Cred cã am câºtigat mai ales
datoritã experienþei noastre în
Liga Campionilor. Din ultimele
ºapte partide de debut în Liga
Campionilor am câºtigat ºase.
Este un start bun în aceastã
grupã. Cred cã jucãtorilor de la
Real Sociedad le-a fost un pic
teamã de noi. Nu ne-au pus
sub o presiune constantã,
astfel cã am putut sã transmite
balonul din apãrare în atac”, a
declarat Lucescu, potrivit site-
ului oficial al clubului din
Doneþk.

Rezultate
consemnate marþi

Grupa A
Man. United – Le-

verkusen 4-2
(Rooney 22, 70,

Van Persie 59, Va-
lencia 79 / Rolfes 54, Toprak 88)

Sociedad – ªahtior Doneþk 0-2
(Alex Teixeira 65, 87)

Grupa B
Galatasaray – Real Madrid 1-6
(Bulut 84 / Isco 33, Benzema 54, 81, Ro-

naldo 63, 66, 90+1)
FC Copenhaga – Juventus 1-1
(N. Jorgensen 14 / Quagliarella 54)

Grupa C
Benfica – Anderlecht 2-0
(Duricici 4, Luisao 30)
Olympiakos – Paris SG 1-4
(Weiss 25 / Cavani 19, Motta 68, 73,

Marquinhos 86)
Grupa D

Bayern – ÞSKA Moscova 3-0
(Alaba 4, Mandzukici 41, Robben 68)
Viktoria Plzen – Man. City 0-3
(Dzeko 48, Y. Toure 53, Aguero 58)

Asearã, dupã închiderea ediþiei
Grupa E: Schalke – STEAUA, Chelsea

– FC Basel;
Grupa F: Marseille – Arsenal, Napoli –

Dortmund;
Grupa G: Austria Viena – FC Porto, Atl.

Madrid – Zenit;
Grupa H: AC Milan – Celtic, Barcelona

– Ajax.

Calificatã contrar tuturor calcu-
lelor hârtiei, în dauna lui Hapoel Tel
Aviv ºi Braga, de fiecare datã în
urma unor victorii în deplasare,
Pandurii intrã în aceastã searã în
febra grupelor Europa League, ur-
mând a înfrunta, pe Cluj Arena,
formaþia ucraineanã Dnepr Dne-
propetrovsk. Un nou examen teri-
bil pentru oamenii pregãtiþi de
Cristi Pustai (foto), aflaþi în pre-

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 1
20:00 – FOTBAL – Liga Europa:

Pandurii – Dnepr.
Digi Sport 2
16:00, 17:15, 18:30 – POLO – Su-

perliga Naþionalã: Poli Cluj – Dinamo,
AMEFA Arad – Sportul Studenþesc,
Rapid – CSM Digi Oradea / 20:00,
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Fio-
rentina – Pacos, Tottenham – Tromso.

Digi Sport 3
19:00 – HANDBAL (M) – Liga

Campionilor: St. Petersburg – Ves-
zprem / 20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga
Europa: Valencia – Swansea, Lazio –
Legia Varºovia;

Dolce Sport 1
20:00 – FOTBAL – Liga Europa:

Pandurii – Dnepr.
Dolce Sport 2
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga

Europa: Valencia – Swansea, Totten-
ham – Tromso.

PRO TV
20:00 – FOTBAL – Liga Europa:

Pandurii – Dnepr.
Eurosport 1
10:15, 12:30, 14:30 – SNOOKER

– Masters-ul de la Shanghai (China).
Eurosport 2
8:00, 9:30 – FOTBAL PE PLAJÃ –

CM Tahiti: Rusia – Japonia, Brazilia –
Iran / 10:30 – SNOOKER – Masters-ul
de la Shanghai / 16:00 – CICLISM –
Turul Marii Britanii: etapa a 5-a.

Gorjenii lui Pustai încep goana dupã un alt miracol
Pandurii – Dnepr, astãzi, ora 20:00, PRO TV, Digi 1, Dolce 1

Astãzi, ora 20:00
Grupa A: Valencia – Swansea, St. Gallen – Kuban

Krasnodar;
Grupa B: Dinamo Zagreb – Cern. Odesa, Eindhoven –

Ludogoreþ;
Grupa C: Salzburg – Elfsborg, Standard Liege –

Esbjerg;
Grupa D: Waragem – Wigan, Maribor – Rubin Kazan;
Grupa E: Fiorentina – Pacos, PANDURII – Dnepr;
Grupa F: Frankfurt – Bordeaux, Maccabi T.A. – Apoel

Nicosia;
Astãzi, ora 22:05

Grupa G: Dinamo Kiev – Genk, Thun – Rapid Viena;
Grupa H: Freiburg – Slovan Liberec, Estoril Praia – Sevilla;
Grupa I: Betis – Lyon, Guimaraes – Rijeka;
Grupa J: Apollon Limassol – Trabzonspor, Lazio – Legia Varºovia;
Grupa K: Sheriff – Anji, Tottenham – Tromso;
Grupa L: PAOK Salonic – ªahtior Karagandy, Maccabi Haifa – Alkmaar.

mierã în acest se-
zon în cupele euro-
pene.

Dnepr, formaþie
pregãtitã de Juan-
de Ramos, a înce-
put în forþã cam-
pionatul, clasându-
se pe locul secund
dupã 9 etape, la 3
“lungimi” de sur-
prinzãtorul lider
Metalist Harkov
(20, faþã de 23 de

puncte). În aceste runde a fãcut ºi
o victimã de top, este vorba de-
spre ªahtior-ul lui Lucescu, 3-1 la
Dnepropetrovsk. Nici celãlalt
nume mare din Ucraina n-a învins-
o, Dinamo Kiev obþinând numai un
1-1 pe propria arenã.

Dnepr are în lot o serie de in-
ternaþionali ucraineni, cum ar fi
Konoplianka, Fedeþki, Zozulya,
Rotan ºi Selezniov, plus brazilienii

Douglas ºi Matheus sau portughe-
zul Bruna Gama. Alãturi de aceºtia
se aflã ºi românul Alexandru Vlad,
cumpãrat în aceastã varã chiar de
la Pandurii.

La fluierul elveþianului Sascha
Kever, cele douã echipe ar putea
arãta astfel:

Pandurii: Mingote – Unguruºan,
Erico, Christou, Momcilovici –
Anton, Breeveld – Buleicã, Eric,
Ciucur – Matulevicius.

Dnepr: Boyko – Fedeþki, Che-
beryachko, Mazuch, Strinici –
Mateus, Kankava, Rotan, Kono-
plianka – Selezniov – Zozulya.

LIGA EUROPA – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃLIGA EUROPA – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃLIGA EUROPA – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃLIGA EUROPA – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃLIGA EUROPA – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃLIGA EUROPA – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃLIGA EUROPA – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃLIGA EUROPA – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃLIGA EUROPA – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃ

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃLIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃLIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃLIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃLIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃLIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃLIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃLIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃLIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃ
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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)

Pagină realizată de COSMIN STAICU

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Astra 6 5 0 1 20-6 15
Petrolul 7 4 3 0 9-4 15
Botoşani 7 4 3 0 7-3 15
Steaua 5 4 1 0 14-4 13
Pandurii 7 4 1 2 14-9 13
Ceahlăul 7 3 3 1 10-5 12
FC Vaslui 6 3 1 2 7-4 10
ACS Poli 7 3 1 3 9-8 10
Oţelul 7 3 0 4 6-11 9
CFR Cluj 7 2 3 2 5-10 9
Dinamo 7 2 2 3 11-7 8
Săgeata 7 2 2 3 7-11 8
Mediaş 7 1 3 3 7-9 6
Chiajna 4 2 0 2 5-7 6
Braşov 7 1 3 3 6-9 6
Viitorul 6 0 3 3 2-9 3
„U” Cluj 7 0 2 5 3-16 2
Corona 7 0 1 6 4-14 1

6

5

4

LIGA I

Etapa a VIII-a
Săgeata – Corona – vineri, ora 19, Dolce 1
Gaz Metan – „U” Cluj – vineri, ora 19, Digi 1
ACS Poli – Viitorul – vineri, ora 21.30, Digi 1
FC Braşov – FC Vaslui – sâmbătă, ora 19, Digi 1
Dinamo – Petrolul – sâmbătă, ora 21.30, Digi 1
FC Botoşani – Steaua – duminică, ora 17, Digi 1
CFR Cluj – Pandurii – duminică, ora 20.30, Digi 1
Concordia – Oţelul – luni, ora 19.30, Dolce 1
Astra – Ceahlăul – luni, ora 20.30, Digi 1

Următorul adversar al Craiovei în Liga a II-a, CS
Metalul Reşiţa, are un alt ant renor începând de ieri,
după ce Alexandru Pelici (foto ) a decis, după o  d iscu-

Cei mai importanţi jucători care
au ajuns la CS Universitatea Cra-
iova,  Pleşan şi Izvoranu, au fost
prezentaţi ieri de preşedintele de
onoare al clubului, Corneliu An-
drei Stroe.  „Nu sunt ultimele
transferuri,  vom mai aduce jucă-
tori pentru a întări lotul şi să ne
atingem obiec tivul şi 90 la sută
cred că ni-l vom atinge.  Pleşan s-
a format la Craiova ca fotbalis t şi
tot aici şi-a desăvârşit ş i studiile,
inclusiv masterul, la FEFS. Izvo-
ranu este şi el un jucător cu mare
experienţă, având aproape 200 de
meciuri în prima ligă. Cei doi au
fost aduşi datorită eforturilor  lui
Pavel Badea, fără el nu ar fi ajuns
la echipă” a spus preşedintele Cra-
iovei Maxima. Pleşan a revenit
după 8 ani în Bănie ş i spune că a
acceptat oferta fiindc ă se s imte
dator  oraşului în care s-a format

Pleşan şi Izvoranu au fost prezentaţi
ieri de Universitatea Craiova

Pleşan: „Am revenit
fiindcă aparţin Craiovei”

Corneliul Andrei Stroe a afirmat că gruparea din Bănie
va mai aduce şi alţi jucători în perioada următoare

ca fotbalist. „Oferta de la Craio-
va a fost cea mai slabă din punct
de vedere financiar, dar am ales-
o fiindcă m-am simţit dator faţă
de acest oraş, am ales cu sufle-
tul.  Am mai avut propuneri atât
din fostul spaţiu sovietic, cât şi
din Liga I, însă am venit să pun
umărul la revenirea Craiovei în
Liga I. M-au convins şi oameni
pe care îi cunsoc , Badea, Bundea,
domnul Stroe, iar  eu,  la rândul
meu,  l-am convins pe Silviu,  fi-
nul meu, să mi se alăture. Este
diferenţă între Liga a II-a şi pri-
mul eşalon, dar nu consider că am
făcut un pas înapoi, fiindcă este
vorba de un proiec t serios, în care
cred foarte mult. Chiar dac ă nu
sunt,  fizic, la parametri maximi,
aş putea juca începând de sâm-
bătă,  dacă antrenorul decide ast-
fel.  Nu ar  fi un meci special pen-

tru mine contra Reşiţei,
nu mă leagă nimic de ei,
chiar dacă sunt născut
în Caraş  Severin,  la
Moldova Nouă. Am ju-
cat la mai multe echipe,
unele rivale cu Ştiinţa,
dar aici m-am format şi mă simt
legat doar de Craiova” a declarat
Mihăiţă Pleşan. „Am jucat la Cra-
iova din postura de adversar şi am
fost fascinat de atmosfera de aici,
sper  să aduc em echipa în Liga I,
fiindcă oraşul merită fotbal de cel
mai bun nivel” a adăugat şi Izvo-
ranu. Cunoscători ai fotbalului din
spaţiul ex-sovietic, cei doi au vor-
bit ş i despre meciul pe care Pan-
durii îl va susţine cu Dnepr în
Europa League.  „Nu au nicio
şansă c u Dnepr,  este o ec hipă
foarte bună, care va c âştiga cu
siguranţă la Cluj” a spus Pleşan.

Echipa de handbal SCM Craiova ar
putea pierde punctul obţinut  în prima
etapă, cu HC Zalău, prin omologarea jo-
cului la „masa verde”, cu 10-0 şi ar putea
fi penalizată cu un punct dacă, marţea
viitoare, Comisia de Disciplină a FRH va
decide că gruparea din Bănie se află în
culpă, deoarece a folosit-o neregulame-
tar în partida cu Zalăul pe Anca Amariei.
Jucătoarea a evoluat ultima dată în Fran-
ţa, iar SCM Craiova nu a achitat suma de
transfer internaţional, la fel ca în cazul
Alexandrei Haşegan, aceasta nejucând
însă în partida cu Zalău. Cele două hand-
baliste nu pot fi utilizate şi ar putea primi
şi o suspendare. „Sper să nu rămânem
fără punct şi fără jucătoare. A fost vina
noastră, a clubului, fiindcă nu ne-am pus

S-a schimbat antrenorul
în Valea Domanului Artimon i-a luat locul

lui Pelici la Reşiţa
ţie cu pat ronul Cătălin  Rufă, s ă renunţe la post. Pelici
declarase după part ida cu Olimpia Satu Mare, termi-
nată la  egalitate, 2-2, după ce în minutu l 89 gazdele
conduceau cu  2-0, că „toţ i s un tem nişte p roşti, înce-
pând  cu  mine”. Înain tea respectivei partide, antreno-
ru l de 39 de an i fus es e răsp lătit  pent ru  a doua oară în
carieră de căt re Federaţ ia Română de Fo tbal cu Tro-
feu l Fair-Play  pentru felul în care se comportă pe banca
tehn ică, pen tru  respectul ce-l poartă adversarilo r şi
pent ru atitudinea sa în  general pe terenu l de fotbal.
„Ştim că s -a schimbat ant renorul la  Reşiţa, poate fi şi
un  ş oc pozit iv, dar şi ceva rău, nu ş tim, aş a că ne
priveşte doar ceea ce facem noi şi scopul nos tru  sâm-
bătă es te victo ria” a declarat  Zeno Bundea. Reşiţen ii
au  fost  în d iscuţ ii cu  Alin  Artimon pentru preluarea
echipei, dar aces ta a refuzat oferta, fiind  instalat în
cele din urmă Stelian Gherman. Aces ta a mai întâln it
CS Universitatea Craiova în  vara aceasta, în  primul
amical de la  reun irea juveţilo r, încheiat cu 3-2 la Mo-
goşoaia, Gherman pregătind Fortuna Brazi.

Handbal - SCM Craiova ar putea fi penalizată de FRH

Amariei: „Sper să nu rămân fără punct şi fără jucătoare”
la punct cu regulamentele, dar şi a Fede-
raţiei, care a acordat drept de joc jucă-
toarelor. S-a ajuns aici din necunoaşte-
re, nu am vrut să păcălim pe nimeni” a
declarat Carmen Amariei. SCM Craiova
joacă sâmbătă, de la ora 16.30, împotriva
echipei Cetate Deva, la Sala Polivalentă,
într-un meci contând pentru etapa a tre-
ia a Ligii Naţionale. „Tot ce contează
acum este să câştigăm acest meci, care
ne este la îndemână. Trebuie să uităm
problemele organizatorice din meciul cu
Zalău şi cele legate de joc de la Braşov,
unde am căzut psihic pe final, am cedat
lupta. Va fi alt  meci sâmbătă, sper să
avem sprijin din partea publicului pen-
tru a obţine prima victorie în campionat”
a spus Carmen Amariei.


