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Olteniei

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

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

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

 CU PLATA PE LOC

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

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- A venit toamna şi o să înceapă ploi-
le şi o să vină iarna cu ninsorile... Şi
mă gândesc cu groază, Popescule,
că o să se umfle preţurile şi o să ne
intre salariile la apă...

actualitate / 5

Autorităţile locale au semnat, ieri, contractul de execuţie pen-
tru amenajarea şi revitalizarea centrului istoric al Craiovei. Lu-
crarea se ridică la suma de 11,67 milioane de euro, fonduri euro-
pene, şi va fi realizată în termen de un an şi 9 luni. În contul
acestor bani se va interveni la infrastructura publică din zona Lip-
scanilor, începând cu schimbarea reţelelor de apă şi canalizare şi
terminând cu pavarea străzilor şi amenjarea adecvată a centrului
vechi, cu fântâni arteziene, statui, băncuţe şi lampadare de epocă.
Pentru ca zona istorică a Băniei să nu fie reabilitată doar pe jumă-
tate, autorităţile îi obligă pe locuitorii de aici să-şi refacă faţadele
caselor şi să aibă în vedere că nu vor mai putea să le folosească
pentru locuit, destinaţia tuturor imobilelor din centrul vechi ur-
mând să fie aceea de terase, restaurante şi magazine.
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De ce ar putea
fi supărată
o profesoară
de limba română

Cacofonia, ne povăţuiesc pro-
fesoarele Narcisa Forăscu şi Mi-
haela Popa, în utila lor  lucrare
„Dicţionar de cuvinte bucluca-
şe” (Ed. BIC ALL, 2005), desem-
neazã o „întâlnire de sunete dis-
cordante, supărătoare auzului sau
o asociere de cuvinte, care redau
imagini, fapte neplăcute”. Indife-
rent de categoria morfologică din
care face parte (prepoziţie, con-
juncţie, adverb de comparaţie), prin
vecinătatea nepotrivită cu anumite
cuvinte, „ca” poate genera caco-
fonii, adică sonorităţi supărătoare.

Centrul istoric al Craiovei
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
(CSM) a avizat favorabil, ieri, în ºedinþã, proiec-
tul de lege iniþiat de Ministerul Justiþiei (ºi lansat
luni în dezbatere publicã) privind plata unor des-
pãgubiri de cãtre foºtii torþionari, pentru faptele

comise în perioada regimului comunist. Potrivit
acestui text de lege, torþionarii condamnaþi defi-
nitiv pentru faptele comise în perioada 6 martie
1945 - 22 decembrie 1989 vor fi obligaþi sã plã-
teascã despãgubiri reprezentând minimum 25%

ºi maximum 70% din venitul lor lu-
nar net, iar durata plãþii va fi stabilitã
la cinci ani. Prin venit lunar net, în
sensul proiectului, se înþelege veni-
tul net provenit din pensii, salarii,
chirii, drepturi de autor ºi alte veni-
turi lunare periodice. Raþiunea insti-
tuirii unor limite (minimã ºi maximã)
este justificatã pe de o parte de elimi-
narea posibilitãþii stabilirii unor des-
pãgubiri simbolice ºi, pe de altã par-
te, de necesitatea asigurãrii unui mi-
nim de venituri pentru persoana con-
damnatã. Banii urmeazã sã intre într-
un fond special gestionat de Minis-
terul Muncii, destinat plãþii drepturi-
lor cuvenite, potrivit legii, persoane-
lor persecutate din motive politice de

dictatura instauratã la data de 6 martie 1945. Pro-
iectul a fost aprobat miercuri de Guvern ºi ur-
meazã sã fie trimis Parlamentului pentru dezba-
tere. În forma iniþialã, acesta prevedea cã torþio-
narii condamnaþi definitiv vor fi obligaþi sã plã-
teascã victimelor despãgubiri între 25% ºi 50%
din venitul lor lunar, durata plãþii acestora ur-
mând sã nu fie mai micã de doi ani. Prin hotãrâ-
rea de condamnare instanþa de judecatã stabileº-
te durata pentru care se dispune plata despãgu-
birii, precum ºi cuantumul lunar al despãgubirii.
„În legãturã cu pensiile torþionarilor, sã trimitem
astãzi legea spre Parlament. Sunt douã cazuri,
poate cã o sã fie mai multe, e târziu, dar e im-
portant, mai bine mai târziu ºi vreau sã luãm
aceastã mãsurã”, le-a spus premierul Victor Ponta
miniºtrilor în ºedinþa de Guvern de miercuri. În
urmã cu o sãptãmânã, acesta i-a cerut ministru-
lui Justiþiei sã pregãteascã adoptarea în Guvern
a legii pentru eliminarea pensiilor speciale ale tor-
þionarilor comuniºti, precizând cã pensiile vor fi
puse într-un fond special ºi doar cei achitaþi de
instanþã le vor putea primi înapoi.
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Membrii Academiei
Române, AOSR ºi
academiilor de ramurã,
exceptaþi de la pensionare

Camera Deputaþilor a adoptat tacit
o iniþiativã legislativã a ºase deputaþi
PSD care prevede cã membrii Acade-
miei Române, ai Academiei Oamenilor
de ªtiinþã din România ºi ai academii-
lor de ramurã vor fi exceptaþi de la pen-
sionare la împlinirea vârstei de 65 ani.
Proiectul, care modificã Legea educa-
þiei naþionale, prevede cã personalul
didactic ºi de cercetare se pensioneazã
la împlinirea vârstei de 65 de ani, cu
excepþia membrilor Academiei Româ-
ne, Academiei Oamenilor de ªtiinþã din
România ºi academiilor de ramurã, în-
fiinþate prin lege, care lucreazã în cen-
tre de excelenþã, institute de cercetare,
precum ºi în unitãþi din învãþãmântul
superior. Camera Deputaþilor este pri-
ma sesizatã cu acest proiect, Senatul
fiind Camerã decizionalã.

Blaga crede cã Macovei
s-a grãbit când a cerut
demisia lui Oltean

Preºedintele PDL, Vasile Blaga, cre-
de cã europarlamentarul democrat-li-
beral Monica Macovei „s-a grãbit”
atunci când a cerut demisia lui Ion Ol-
tean, anchetat de DNA, din funcþia de
vicepreºedinte al partidului. Blaga a
declarat, ieri, la Târgu Jiu, într-o con-
ferinþã de presã, cã „Monica ar fi tre-
buit sã aibã aceste discuþii în interio-
rul partidului ºi am fi citit împreunã
Statutul ºi Codul nostru Deontologic,
care aratã clar cã în momentul trimi-
terii în judecatã cineva este suspendat
din partid ºi în momentul în care este
condamnat definitiv este exclus”. Di-
recþia Naþionalã Anticorupþie a anun-
þat, joia trecutã, cã a început urmãri-
rea penalã faþã de Ioan Oltean, preºe-
dinte al organizaþiei judeþene Bistri-
þa-Nãsãud a PDL, vicepreºedinte ºi fost
secretar general al partidului, pentru
folosirea influenþei sau autoritãþii func-
þiei, în scopul obþinerii pentru sine sau
pentru altul de bani, bunuri sau alte
foloase necuvenite, în formã continua-
tã ºi pentru favorizarea infractorului.

Preþul gazelor va creºte la 1 oc-
tombrie cu 1% pentru populaþie ºi
cu 2% pentru firme, mai puþin decât
este stabilit prin calendarul de libera-
lizare asumat faþã de FMI, întrucât
România a reuºit sã înmagazineze în
depozite mai multe gaze produse in-
tern, de douã ori mai ieftine decât
cele importate. „În depozite, 95% din
gaz este din intern, faþã de alþi ani
când procentul era de doar 25%. Din
acest motiv, ANRE nu va
creºte mult preþurile fina-
le. La 1 octombrie trebu-
ia, conform calendarului
de liberalizare, sã creºtem
preþul cu 3% pentru in-
dustrie ºi cu 2% pentru
casnici. Dar, pentru cã
avem gaze interne stoca-
te, creºterea va fi de 2%
pentru industrie ºi de 1%
pentru casnici”, a decla-
rat ieri preºedintele Auto-

ANRE: Preþul gazelor va creºte la 1
octombrie cu 1% pentru populaþie

ºi cu 2% pentru firme
Senatorul social-democrat Mir-

cea Geoanã a declarat, ieri, cã la baza
PSD existã nevoia unui candidat pro-
priu la prezidenþiale ºi cã inclusiv el
vede cu dificultate absenþa unui can-
didat de stânga într-o „mare” de can-
didaþi de dreapta, arãtând cã aceasta
este o problemã care trebuie sã dea
de gândit. „În mod evident existã la
baza partidului - ºi este firesc sã fie
aºa - o nevoie pentru un candidat
propriu. Nu este nimica ºi nu cred
cã trebuie sã fie consideratã de cã-
tre colegii noºtri liberali ca fiind nici
o ameninþare ºi nici o formã de deza-
vuare a actualului protocol. În mod
firesc, fiecare partid doreºte sã vadã
un candidat din propriile rânduri”, a
spus Geoanã. Întrebat dacã PSD ar
trebui sã mai meargã pe mâna lui Crin
Antonescu la prezidenþiale, Geoanã
a arãtat cã acest lucru þine de decizia
partidului. „E decizia partidului, care
are în acest moment o înþelegere

Geoanã: La baza PSD existã o nevoie
pentru un candidat propriu la

prezidenþiale

Ministrul francez de Interne,
Manuel Valls, a declarat, ieri, pentru
postul de radio France Inter, cã des-
chiderea spaþiului Schengen pentru
România ºi Bulgaria „nu este pe or-
dinea de zi”, arãtându-se „mai mult
decât rezervat” în legãturã cu aceastã
posibilitate ºi îngrijorat de „o explo-
zie” a infracþionalitãþii în Franþa, ca-
uzatã de grupuri din zona Balcanilor.
Acesta a arãtat cã nu au fost luate
încã mãsuri pentru garantarea secu-
ritãþii cetãþenilor francezi în cazul ex-
tinderii spaþiului Schengen. Întrebat
în legãturã cu afirmaþia preºedintei
Frontului Naþional, care asigurã cã
decizia privind intrarea României ºi
Bulgariei în Schengen este deja lua-

politicã cu liberalii. Cred cã stabilita-
tea majoritãþii este importantã în acest
moment. Greul ieºirii din crizã încã
nu a trecut. Sunt probleme compli-
cate pe agenda publicã (...) Bãnu-
iesc cã la începutul anului viitor sub-
iectul prezidenþialelor va reveni în
forþã pe agenda publicã, dar pânã
atunci cred cã mãcar 2013 ar trebui
sã fie dedicat guvernãrii ºi nu unei
competiþii prezedenþiale, care ar în-
cepe mult prea devreme”, a spus se-
natorul. Referitor la disponibilitatea
de a mai candida la prezidenþiale în
2014 în situaþia în care PSD decide
sã aibã un candidat propriu, Geoanã
a spus cã „sunt prea hârºit în politi-
cã ca sã mai lucrez cu ipoteze de
acest gen. Dacã PSD va rãmâne pe
înþelegera aceasta, va rãmâne pe
aceastã înþelegere. Dacã PSD va
decide altceva, vom vedea atunci.
Nu-mi place sã lucrez pe ipoteze ºi
pe speculaþii”.

ritãþii Naþionale pentru Reglementa-
rea Energiei, Niculae Havrileþ, la con-
ferinþa Mediafax Talks about Ener-
gy. El a precizat cã la 1 ianuarie 2014
„probabil va fi fel”. Guvernul s-a an-
gajat faþã de FMI sã renunþe la pre-
þurile reglementate la electricitate ºi
gaze, termenul final fiind 2018. Con-
form acestui calendar, consumatorii
vor cumpãra anual, în mai multe tran-
ºe, energie ºi gaze de pe piaþa liberã.

tã, Valls a declarat cã „Marine Le Pen
este incompetentã”. „În prezent nu
existã o decizie în privinþa intrãrii Ro-
mâniei ºi Bulgariei în spaþiul Schen-
gen ºi ca ministru de Interne, care
participã la Consiliul miniºtrilor de
Interne din UE, sunt, evident, mai
mult decât rezervat în legãturã cu
deschiderea, astãzi, a acestor fron-
tiere, atât timp cât România ºi Bul-
garia nu îndeplinesc anumite efor-
turi”, a declarat el. „Nu este astãzi
pe ordinea de zi ºi vã spun acest lu-
cru foarte clar. Nu la 1 ianuarie, atât
timp cât nu vor fi luate mãsuri pen-
tru garantarea securitãþii celorlalte þãri
ºi celorlalþi cetãþeni”, a explicat Valls.

Purtãtorul de cuvânt al PSD, eu-

roparlamentarul Cãtãlin Ivan, a asi-
gurat ieri cã afirmaþiile ministrului de
Interne francez sunt „politice”, pe un
subiect tehnic, iar Franþa va spune
„mai degrabã da decât nu” aderãrii.
„Existã o corespondenþã ºi o cola-
borare permanentã, continuã, între
Guvernul României ºi cel francez ºi
pe tema Schengen vã pot spune cã
la Consiliu, când va fi pe ordinea de
zi subiectul aderãrii României, pozi-
þia francezã va fi mai degrabã «da»
decât «nu». Domnul ministru (n.r. -
Manuel Valls) a rãspuns mai degra-
bã politic pe un subiect care este mai
degrabã tehnic. Atâta timp cât sunt
îndeplinite toate condiþiile de aderare
la spaþiul Schengen, alte argumente

nu pot fi decât unele naþionaliste ºi
nu cred cã domnul ministru se poa-
te pune în aceeaºi linie cu extremis-
tul olandez care a fãcut acel miting
împotriva României, în faþa amba-
sadei din Olanda”, a declarat Ivan.
Marþi, într-un interviu video acor-
dat Agerpres, ministrul de Externe,
Titus Corlãþean, preciza cã Româ-
nia face toate demersurile fireºti pe
lângã statele membre ale Uniunii Eu-
ropene pentru adoptarea unei deci-
zii pozitive, în luna decembrie, pri-
vind aderarea þãrii noastre la spaþiul
Schengen, cel mai probabil în „doi
paºi, în douã trepte”, mai întâi cu
frontierele aerianã ºi maritimã ºi ul-
terior cu cele terestre.

Ministrul francez de Interne, „mai mult decât rezervat”
în privinþa intrãrii României ºi Bulgariei în Schengen
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Lucrãrile încep pe data de 1
octombrie ºi vor dura un an ºi 9
luni, timp în care se va acþiona
în perimetrul delimitat de 10
strãzi, dispuse de jur-împrejurul
Lipscaniului, fostul centru
istoric al Craiovei: „Nicolães-
cu-Plopºor”, „Theodor Aman”,
”Panait Moºoiu”, ”Olteþ”,
„Dreptãþii”, „Lipscani”, ”Ro-
mânia Muncitoare”, „Romain
Rolland”, „Traian Demetrescu”
ºi „Fraþii Buzeºti”. Potrivit
autoritãþilor, intervenþii se vor
face doar asupra domeniului
public, unde se vor schimba
reþelele de apã ºi cele termice
existente. Se va moderniza
apoi iluminatul public ºi se va
monta un sistem de suprave-
ghere video stradal. Grupul
sanitar din English Park va fi ºi
el reabilitat, apoi dotat cu
sistem de ventilaþie. Tot aici,
vor fi construite douã fântâni
arteziene ºi vor fi montate
jardiniere, bãnci, coºuri de
gunoi, echipamente de informa-
re, console ornamentale cu
plãcuþe indicând numele actual
ºi numele istorice ale strãzilor,
precum „Uliþa Preceste” sau
„Capul Podului”. În centrul
istoric al Craiovei, vor fi
amplasate ºi cinci statui din
bronz, reprezentând personaje
din lumea lui I.L.Caragiale.
„Statuile din bronz nu fac
obiectul prezentului contract ºi
ele urmeazã sã fie achiziþionate
dupã aceea de cãtre Primãrie.
Este în desfãºurare procedura
de achiziþie publicã ºi va fi un
juriu de specialitate, la care
aºteptãm sã participe, ca
invitat, inclusiv doamna Oana
Pellea, pentru cã vrem ca una
dintre aceste statui sã îl repre-
zinte pe marele actor Amza
Pellea”, a precizat primarul Lia
Olguþa Vasilescu.

O licitaþie cu cântec
Lucrarea va fi executatã de

firma Recon, care a câºtigat
licitaþia în asociere cu alte douã
firme din Craiova, printre care
ºi TCIF. „Sã câºtigi o astfel de
licitaþie nu este o întâmplare
sau o jucãrie, trebuie sã ai o
echipã tehnicã foarte compe-
tentã care sã ºtie sã lucreze
foarte precis, exact ºi cu simþ
de rãspundere. A durat mulþi
ani ca sã ne adunãm ingineri cu
aceastã competenþã ºi ne
bucurãm cã avem un astfel de

contract. Oferta noastrã este
extrem de bine pusã la punct,
extrem de exactã ºi vom dori
sã facem ºi execuþia la fel de
bunã ca sã mândrim cu lucra-
rea aceasta, sã fie o cinste
pentru oraºul nostru”, a decla-
rat Marian Petcu, directorul
firmei Recon. Contractul a fost
contestat de douã firme, dar,
potrivit autoritãþilor, cele
invocate de aceste firme au
fost respinse de Curtea de
Apel Craiova. „Eu nu pot decât
sã mã declar fericitã cã este o
firmã din Craiova care câºtigã
o astfel de licitaþie. Ea a fost
contestatã, ca toate celelalte
licitaþii, dar de fiecare datã
câºtigãm în instanþã, ca dovadã
cã nu este nimic trucat”, a
declarat Lia Olguþa Vasilescu,
care a precizat cã Primãria
Craiova a primit opt oferte în
acest sens, fiecare venind cu o
documentaþie serioasã, de
peste 150 de pagini. „Vã daþi
seama câtã muncã a fost pe
angajaþii noºtri ca sã poatã sã
analizeze aceste oferte”, a
concluzionat edilul-ºef al
Craiovei. Firmele care au
depus contestaþie sunt douã
asocieri, SC Construct CO
Group SRL ºi SC Gaero
Solution SRL; respectiv SC
Acomin SA, SC Coasar
Industry SRL ºi SC Elcompet
SRL, acestora oprindu-li-se o
garanþie de participare de
11.870 de lei.

Proprietarii sunt obligaþi
sã-ºi refacã faþadele

Pentru cã reabilitarea
centrului istoric se referã doar
la domeniul public, autoritãþile
locale îi obligã pe proprietarii de
case sã-ºi refacã singuri

faþadele. Primarul Lia Olguþa
Vasilescu a declarat cã a avut o
întâlnire cu aceºtia ºi le-a pus în
vedere sã facã reparaþiile pe
cheltuialã proprie ºi nici unul
dintre cei 100 de proprietari nu
a avut nimic împotrivã. „Eu am
avut o întâlnire cu proprietarii, în
urmã cu douã sãptãmâni, ºi le-
am explicat cã vom începe
lucrãri în aceastã zonã. I-am
rugat ca, pânã la finalizarea lor,
sã îºi consolideze ºi sã refacã ºi
ei faþadele clãdirilor. Dupã ce se
va finaliza aceastã lucrare, nu
va mai putea nimeni sã efectue-
ze acolo vreo lucrare având în
vedere cã este pe bani europeni,
deci timp de cinci ani partea de
domeniu public nu mai poate sã
mai fie afectatã în nici un fel”.
O singurã persoanã a recunos-
cut cã nu are posibilitãþi materi-
ale ca sã-ºi reabiliteze casa,
autoritãþile oferindu-se atunci sã
execute lucrarea ºi sã recupere-
ze banii investiþi pânã la recepþia
lucrãrii. „Va trebuie sã bugetãm,
pânã la sfârºitul anului acesta ºi
începutul anului viitor, ºi partea
noastrã de proprietãþi, care
acum se aflã în administrarea
RAADPFL-ului”, a menþionat
Olguþa Vasilescu, referindu-se
la casele în care stau cu chirie
mai multe familii de craioveni,
care trebuie sã fie mutate.
Autoritãþile discutã cu aceºtia ºi
posibilitatea ca aceºtia sã facã
reparaþiile faþadelor pe cheltuia-
lã proprie ºi sã se recupereze
partea de investiþie din chiria
pe care ar urma sã o plãteascã
RAADPFL-ului. „Dar pânã
nu avem o hotãrâre a CA-ului
regiei vizavi de aceastã chestiu-
ne nu pot sã vã ofer mai
multe detalii”, a mai spus
primarul Craiovei.

Cu ce îi sprijinã
Primãria Craiova

Proprietarilor li s-a fãcut
promisiunea de cãtre Primãria

Craiova cã vor obþine autori-
zaþiile de construcþie necesare
într-un timp rapid. „Noi
urmeazã sã le autorizãm
partea de lucrãri, urmând ca
ei, pe parcurs, sã îºi ia avizele
necesare ca sã nu þinem
blocat proiectul încã un an cât
dureazã, de regulã, astfel de
autorizaþii”. Acestora li s-a
dat asigurarea cã nu trebuie
sã meargã fiecare în parte la
ministere pentru a obþine
aprobãrile în cazul clãdirilor
de patrimoniu. „Vor þine
legãtura cu serviciul nostru de
urbanism, care urmeazã sã

strângã pentru fiecare clãdire
în parte aceastã documenta-
þie. Eu, personal, poate
însoþitã ºi de un reprezentat-
doi al lor, vom merge la
minister sã ne ocupãm de
aceastã parte de documenta-
þie. Este destul de dificil ca
100 de proprietari sã meargã
acolo ºi fiecare sã depunã un
dosar”, a mai spus primarul
Lia Olguþa Vasilescu, care a
amintit inclusiv faptul cã, în
Bucureºti, existã o asociaþie a
proprietarilor din centrul
vechi, al cãrui preºedinte este
actorul Mugur Mihãescu.
„Sper sã facã ºi cei din
Craiova acelaºi lucru, dar eu
pot doar sã le sugerez”.

Lipscaniul se transformã
în zonã comercialã

În schimb, municipalitatea
le-a stabilit proprietarilor niºte
criterii stricte, ºi anume
geamurile pot sã fie ºi din
termopan, dar din lemn triplus-
tratificat sau din tâmplãrie
PVC furniruitã cu geam
termopan de culoarea lemnu-
lui. S-a recomandat, de
asemenea, refacerea finisaju-
lui iniþial. „Când nu se pot
obþine informaþii despre
finisajul iniþial, sã se adopte

culori alb, bej pastel sau ocru
pastel. Cu alte cuvinte, vrem
sã se meargã pe culoarea pe
care a avut-o iniþial clãdirea,
dacã nu se mai cunoaºte acest
lucru, ei trebuie sã foloseascã
aceste trei culori”, a menþionat
Olguþa Vasilescu. O altã
condiþie impusã de Primãria
Craiova proprietarilor de case
este aceea cã, dupã reabilita-
re, imobilele nu vor mai avea
destinaþia de locuinþã, ci aceea
de terase, restaurante sau
magazine. „Se schimbã PUZ-
ul zonei ºi nu va mai fi zonã de
locuit, ci zonã cu caracter

strict comercial. Eu i-am
asigurat cã nu vine nimeni sã
le ia zona de domeniu public
din faþa proprietãþilor ºi ei vor
fi cei care vor avea aceste
terase în gestiune pentru cã
aºa este ºi normal, trebuie sã
ai o toaletã ºi un punct de
lucru în interior. Deci nimeni
nu trebuie sã fie deranjat de
zgomotul care s-ar putea
produce. Nu am vrut sã facem
acea greºealã pe care a fãcut-o
municipalitatea din Bucureºti
care a amenajat centrul vechi.
Lumea s-a obiºnuit sã vinã
acolo ºi dupã li s-a spus cã la
ora 23.00 trebuie închise toate
terasele, restaurantele pentru
cã deranjeazã vecinii. Ori, în
momentul în care ai PUZ-ul
stabilit deja aºa ºi locuitorii au
fost de acord - au înþeles
fiecare care e potenþialul zonei
având în vedere cã acolo va fi
partea turisticã a Craiovei”.
Pe de altã parte, primarul
Craiovei a recunoscut ºi faptul
cã zona istoricã va avea ºi
micile ei puncte negre, în
sensul cã sunt câteva case
care se aflã în litigiu ºi care nu
vor fi reabilitate acum, autori-
tãþile declarând însã cã sperã
ca ºi aceste imobile sã fie
reabilitate pe parcurs.

Autoritãþile locale au semnat, ieri, con-
tractul de execuþie pentru amenajarea ºi
revitalizarea centrului istoric al Craio-
vei. Lucrarea se ridicã la suma de 11,67
milioane de euro, fonduri europene, ºi va
fi realizatã în termen de un an ºi 9 luni.
În contul acestor bani, se va interveni la
infrastructura publicã din zona Lipsca-
nilor, începând cu schimbarea reþelelor
de apã ºi canalizare ºi terminând cu pa-

varea strãzilor ºi mobilarea cu fântâni ar-
teziene, statui, bãncuþe ºi lampadare de
epocã. Pentru ca zona istoricã a Bãniei
sã nu fie reabilitatã doar pe jumãtate,
autoritãþile îi obligã pe locuitorii de aici
sã-ºi refacã faþadele caselor ºi sã aibã în
vedere cã nu vor mai putea sã le foloseas-
cã pentru locuit, destinaþia tuturor imo-
bilelor din centrul vechi urmând sã fie
aceea de terase, restaurante ºi magazine.

Centrul istoric al Craiovei va intra în ºantier!Centrul istoric al Craiovei va intra în ºantier!Centrul istoric al Craiovei va intra în ºantier!Centrul istoric al Craiovei va intra în ºantier!Centrul istoric al Craiovei va intra în ºantier!
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Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în cursul zilei de miercuri,
în urma extinderii cercetãrilor în
dosarul prejudicierii firmei Car-
gill, a fost prins ºi introdus în
arestul unitãþii, pe bazã de ordo-
nanþã de reþinere, Daniel Mihai
Chereji zis Ungurul, de 37 de ani,
din Bucureºti cercetat pentru sã-
vârºirea infracþiunii de înºelãciu-
ne în formã continuatã. Prin ex-
tinderea cercetãrilor efectuate de
poliþiºtii Serviciului de Investiga-
rea Fraudelor într-un dosar pe-
nal aflat în lucru, sub coordona-
rea Parchetului de pe lângã Cur-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Administratorul unei firme din Bucu-
reºti, acuzat cã a fost implicat în preju-
dicierea cu peste 2 milioane de lei a
firmei Cargill, cu punct de lucru în Po-
dari, a fost reþinut de poliþiºtii craio-
veni în cursul zilei de miercuri. Bãrba-

tul ar fi complicele altor trei persoane
care au fost arestate în acest dosar, în
care cercetãrile sunt coordonate de
Parchetul de pe lângã Curtea de Apel
Craiova, cu toþii fiind acuzaþi de înºe-
lãciune în formã continuatã.

tea de Apel Craiova, vizând pre-
judicierea SC Cargill Oils SA ºi
SC Cargill Agricultura SRL cu
punct de lucru în comuna dol-
jeanã Podari, s-a stabilit faptul cã,
în perioada iulie 2012 – februarie
2013, învinuitul, în calitate de
administrator al SC Keda Servi-
cii SRL Bucureºti, împreunã cu
Ramona ªtefania Toader (conta-
bilã la SC Cargill Podari), Marius
Cristian Þînþu ºi Ionel Laurenþiu
Sima (toþi trei arestaþi în acelaºi
dosar) au realizat un circuit do-
cumentar complex de achiziþii ºi
livrãri fictive de seminþe de floa-

rea soarelui. „Prin acest mod de
operare au prejudiciat cu suma de
2.579.048 lei douã societãþi co-
merciale ambele cu sediul în Bu-
cureºti ºi puncte de lucru în Po-
dari, judeþul Dolj. Învinuitul va fi
prezentat procurorilor din cadrul
Parchetului de pe lângã Curtea de
Apel Craiova cu propunere de
arestare preventivã, în sarcina sa
fiind reþinutã comiterea infracþi-
unii de înºelãciune în formã con-
tinuatã”, a precizat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, inspector prin-
cipal Alin Apostol. Reprezentan-
þii IPJ Dolj spun cã a fost prins

ºi introdus în arestul IPJ Dolj ºi
Ionel Laurenþiu Sima, pe numele
cãruia magistraþii Tribunalului

Dolj au emis pe 13 septembrie
mandat de arestare preventivã în
lipsã în acest dosar.

Forþe impresionante au „sunat deºtep-
tarea”, ieri dimineaþã, la patru locuinþe din
Craiova, în cadrul unei acþiuni demarate
ca urmare a cercetãrilor fãcute într-o
cauzã penalã de poliþiºtii Secþiei 3 Craio-
va, privindu-l pe Ionuþ Dovlecioaica,
arestat preventiv pentru furt calificat pe
13 septembrie a.c. În baza autorizaþiilor
emise de magistraþii Judecãtoriei Craio-
va, poliþiºti din cadrul Secþiilor 1, 2, 3 ºi
4 Craiova împreunã cu „mascaþi” din
cadrul Serviciului de Acþiuni Speciale ºi
poliþiºti din cadrul BCCO Craiova au descins
la locuinþele Elenei Mihai, de 38 de ani, lui
Suraj Vãduva, de 37 de ani, Cãtãlin Mihai, de
26 de ani ºi Marin Fota, de 23 de ani, din
municipiu. În urma percheziþiilor, poliþiºtii au
descoperit ºi ridicat în vederea cercetãrilor
10 biciclete, 2 radiocasetofoane, o combinã
audio, o drujbã, 35 kg cupru, douã baterii

Bunuri în valoare de 8.000 de lei ºi þigarete
ce ar putea conþine substanþe interzise

ridicate în urma unor percheziþi i  în Craiova
Poliþiºtii Secþiei 3 Craiova împreunã cu poliþiºti ai Brigãzii de Combatere a Crimi-

nalitãþii Organizate (BCCO) Craiova, însoþiþi de „mascaþi” au descins, ieri dimineaþã,
la patru locuinþe din municipiu, aparþinând unor persoane suspectate de comiterea de

furturi. Oamenii legii au gãsit o mulþime de bunuri suspectate cã ar proveni din
comiterea de furturi, dar ºi 66 de þigarete confecþionate artizanal, care au fost trmise
la Bucureºti pentru anallize, întrucât existã date cã ar conþine substanþe etnobotanice.

Patru persoane au fost audiate de oamenii legii, iar cercetãrile continuã.

auto, un recipient din inox, piese auto, bu-
nuri cu privire la care existã suspiciunea cã
ar proveni din sãvârºirea mai multor furturi,
în valoare totalã de aproximativ 8.000 lei. De
asemenea, poliþiºtii au gãsit ºi 66 de þigarete
confecþionate artizanal, conþinând un ames-
tec de fragmente vegetale uscate, care au fost
preluate de cãtre poliþiºtii Brigãzii de Comba-

tere a Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova care le-au trimis la laboratorul de
profil din Bucureºti, pentru analize, întru-
cât se pare cã ar conþine substanþe interzi-
se. La sediul Secþiei 3 Poliþie au fost con-
duºi pentru audieri Cosmin Cãlinescu, de
29 de ani, Ana Maria Vãduva, de 25 de ani,
Cãtãlin Mihai, de 27 de ani ºi Elena Mihai,
de 38 de ani, din Craiova. „Poliþiºtii Secþiei
3 Craiova i-au audiat pe suspecþi ºi conti-
nuã cercetãrile în cauzã, în vederea clarifi-
cãrii provenienþei bunurilor gãsite cu oca-
zia percheziþiilor”, ne-a declarat inspector
principal Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Primul accident s-a petrecut în jurul orei
06.30, pe raza localitãþii Iºalniþa. Din cerce-
tãrile poliþiºtilor Serviciului Rutier Dolj a reie-
ºit cã Gheorghe Vãduva, de 43 de ani, din
Craiova, în timp ce conducea un autoturism
Peugeot pe DE 70, dinspre Filiaºi cãtre Cra-
iova,ý în zona CET Iºalniþa, l-a accidentat pe
Constantin Lungoci, de 43 de ani, din locali-
tatea Tâmna, judeþul Mehedinþi. Pietonul a
fost preluat de un echipaj SMURD din cadrul
ISU Dolj ºi transportat, în stare gravã, la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova,
poliþiºtii stabilind, în urma cercetãrilor cã vic-
tima bãuse, având o concentraþie de 0,51 mg/
l alcool pur în aerul expirat ºi cã a încercat sã
traverseze drumul prin loc nepermis ºi fãrã
sã se asigure. Din nefericire, în jurul orei
10.00, ca urmare a leziunilor suferite, Con-
stantin Lungoci a decedat la Unitatea de Pri-
miri Urgenþe a spitalului din Craiova, în ciuda

Un bãrbat de 43 de ani a decedat ºi
alte trei persoane au ajuns la Spitalul

Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, în
urma a douã accidente de circulaþie

petrecute în cursul zilei de ieri. Bãrba-
tul a fost accidentat în cursul dimineþii,

în timp ce încerca sã traverseze neregu-
lamentar drumul european 70, în zona
CET Iºalniþa, decedând câteva ore mai

târziu la spital, iar celelalte trei persoa-
ne au fost rãnite dupã o ciocnire
violentã între douã autoturisme,

petrecutã la intersecþia strãzilor „G-ral
Magheru” ºi „Rovinari” din Craiova.

eforturilor depuse de medici pentru a-l stabi-
liza. „În cauzã a fost întocmit dosar penal,
iniþial sub aspectul comiterii infracþiunii de vã-
rãmare corporalã din culpã. Ulterior, ca ur-
mare a decesului victimei, încadrarea juridi-
cã a faptei s-a schimbat, conducãtorul auto
fiind cercetat pentru ucidere din culpã”, ne-a
explicat inspector principal Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Cel de-al doilea eveniment s-a petrecut în
jurul orei 13.00, la intersecþia strãzilor „G-
ral Magheru” ºi „Rovinari” din Craiova. La
faþa locului au ajuns poliþiºti ai Biroului Ru-
tier Craiova care, în urma cercetãrilor efec-
tuate, au stabilit cã Iliescu Cristina, de 29 de
ani, din Craiova, în timp ce conducea un
autoturism Renault pe strada Rovinari, nu a
respectat semnificaþia indicatorului „Oprire”
ºi a pãtruns în intersecþie fãrã sã acorde prio-
ritate de trecere, ciocnindu-se violent cu un
Daewoo Espero condus, pe strada G-ral

Magheru, de Laurenþiu Sandu, de 20
de ani, din comuna Valea Stanciului. În
urma accidentului, cei doi conducãtori
auto ºi Lucian C., de 17 ani, pasager în
Espero, au fost transportaþi cu ambu-
lanþele SMURD la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova pentru investi-
gaþii ºi îngrijri medicale. Se pare cã au
scãpat cu leziuni care nu le pun viaþa în
pericol, iar poliþiºtii au întocmit pe nu-
mele ºoferiþei dosar de cercetare pena-
lã pentru vãtãmare corporalã din culpã,
dupã cum mai precizat reprezentanþii
IPJ Dolj.
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Cacofonia, ne povăţuiesc pro-
fesoarele Narcisa Forăscu şi Mi-
haela Popa,  în utila lor  lucrare
„Dicţionar de cuvinte bucluca-
şe” (Ed. BIC ALL, 2005), desem-
nează o „întâlnire de sunete dis-
cordante, supărătoare auzului sau
o asociere de cuvinte, care redau
imagini, fapte neplăcute”. Indife-
rent de categoria morfologică din
care face parte (prepoziţie, con-
juncţie, adverb de comparaţie), prin
vecinătatea nepotrivită cu anumite
cuvinte, „ca” poate genera caco-
fonii, adică sonorităţi supărătoare.
În limba greacă, cuvântul kakos,
de unde vine cacofonia, înseamnă
„rău”, deci cacofonia = sunet rău.
Tot distinsele profesoare ne mai
povăţuiesc, ca vorbitori de limbă
română, să evităm folosirea lui

MIRCEA CANŢĂR

De ce ar putea fi supărată
o profesoară de limba română

„ca” – frecvent utilizat ca adverb
de comparaţie – atunci când este
precedat sau precede cuvinte care
se termină şi, respectiv, încep cu
grupuri de sunete cum ar fi: (...)
ca, ce (...) că. Când afirmi, de pil-
dă, „eu sunt mai tânăr în politică
ca Crin Antonescu (...)”, expri-
marea nu este doar nefericită, dar
şi realmente neîngrijită. Şi sună ai-
doma unei tingire bătute cu baro-
sul. Deputatul de Dolj, Valeriu Zgo-
nea, preşedintele Camerei Deputa-
ţilor, căruia îi aparţine „capodopera
lexicală” de mai sus, nu este sin-
gurul parlamentar care utilizează o
limbă de uz propriu, dincolo de
gramatică şi lexic, româna sudată.
Fiindcă tot domnia sa, în aceeaşi
declaraţie de presă, din 17 septem-
brie a.c., mai spunea: „nu trebuie

să transformăm anumite opinii
personale şi anumite reacţii per-
sonale în motto-uri pe care trebu-
ie să le îmbrăcăm”. Dacă mai tră-
ieşte profesoara de limba română
de la Colegiul Naţional „Fraţii Bu-
zeşti” a preşedintelui Camerei De-
putaţilor, mă tem că ar fi lăcrimat.
La un atac de cord nu vreau să mă
gândesc. Nu îi vânăm acum gre-
şelile de exprimare distinsului ales,
fiindcă, în opinia noastră, deţine un
calic fond de cuvinte şi în somn,
şi la Parlament. Domnia sa,  cu
numai o zi înainte, la Brazi (Pra-
hova), unde a participat la deschi-
derea anului şcolar, îndemna ast-
fel elevii, potrivit Mediafax: „(...)
să aveţi aspiraţia de a avea o cul-
tură generală solidă”. Nimic nu
ar mai fi de spus. Şi, pentru mo-

ment, inclusiv Valeriu Zgonea ar
trebui să înveţe să tacă. Nu pro-
movăm o bârfă fără milă. Şi ni-
meni nu pretinde un discurs elitist,
de valoare, cu o stilistică impeca-
bilă, dar preferăm unei „îmbucări”
de cuvinte fără nici un simţ al lim-
bii române, nu mai vorbim de fră-
gezimea acesteia, o retorică mai
atentă. Nu de alta, dar, lecturân-
du-i CV-ul de pe site-ul Camerei
Deputaţilor,  am descoperit un
morman de mas terate şi tot felul
de c ursuri absolvite de domnia sa
după alegerea ca deputat, în 2000.
Când naiba o fi avut timp pentru
atâta „studiu”, în afara ac tivităţii
de parlamentar,  c are,  oric um,
după c um se vede,  prea mult nu
îl ajută,  nu înţelegem.  De vreme
ce ordinea comunitară, implic it

ac urateţea legilor,  depind şi de
c orec titudinea limbajului,  în-
seamnă că prima îndatorire, sau
una dintre ele, a oricărui parla-
mentar este folos irea adecvată a
cuvintelor. Şi nu poţi pretinde
respec t ş i legitimitate când ra-
porturile tale cu limba pe care o
vorbeş ti sunt cele ale unui vio-
lator în rec idivă. şi ac um o fra-
ză doar din testamentul nescris
al povestitorului fără de perec he
Fănuş  Neagu, bijutierul limbii
române, grănicerul acesteia, na-
babul metaforei, ca nimeni altul:
„A vorbi ş i a sc rie gramatic al
înseamnă a avea punc te cardi-
nale. Gramatica e lumina limbii
române. Fără ea,  c uvintele ar fi
cu ochii arşi de uitare şi ş i-ar
pierde potecile”.

 „Numărul solicitărilor de a
zbura pe această rută ne-a
depăş it aşteptările. De la lansa-
rea cursei Craiova – Milano am
primit foarte multe cereri, as tfel
încât cele două zboruri, operate
de Wizz Air  în fiec are luni şi
vineri, nu acoperă toate ac este
solic itări. Practic, se zboară cu
casa închisă. Am hotărât, de
comun acord cu managementul
Aeroportului Craiova, să venim
în întâmpinarea pasagerilor ş i să
mărim frecvenţa zborurilor de la
două la patru curse săptămânal.
Luăm această decizie cu toată
convingerea, dar şi cu buc uria
că atingem unul dintre obiective-
le pe care ni le-am propus atunci
când am demarat proiectul
reabilitării şi modernizării
Aeroportului, anume creşterea
conexiunilor directe între
Craiova şi principalele oraşe ale

Cursele aeriene operate pe ruta
Craiova – Milano se dublează

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa a anunţăt ieri lansarea pro-
cedurilor legale pentru mărirea numărului de curse aeriene operate pe ruta Craio-
va – Milano, frecvenţa acestora urmând să crească astfel de la două zboruri în fieca-
re săptămână, atâtea câte sunt în prezent, la patru.

spaţiului comunitar”,  a subliniat
preşedintele CJ Dolj,  Ion
Prioteasa.
„Avem aproape
600 de călători într-o singură zi”

Şeful administraţiei doljene a
spus că în 2005, când adminis-
traţia începea să gândească cum
să pună în valoare această
investiţie, Aeroportul număra
doar 250 de clienţi. „Numai cine
nu a fost într-o zi de luni sau de
vineri în Aeroportul Craiova nu
poate realiza dimensiunea pe care
a căpătat-o astăzi aeroportul. În
2005, atunci când practic am
început să gândim serios un
proiect de punere în valoare a
acestui obiectiv, Aeroportul
Craiova număra puţin peste 250
de pasageri într-un singur an.
Acum, avem aproape 600 de
călători într-o singură zi în care

sunt programate zboruri. În
decembrie 2012, alături de
premierul Victor Ponta şi de
membrii Cabinetului pe care îl
conduce, inauguram Aeroportul
Craiova, obiectiv care, în ultimii
ani, a fost în atenţia noastră, a
Consiliului Judeţean Dolj. Iată că,
în mai puţin de un an, am reuşit
să lansăm rute noi către destinaţii
precum Milano şi Londra, dar şi
să reluăm zborurile directe către
Roma”, a mai spus Ion Priotea-
sa. Preşedintele Consiliului
Judeţean Dolj a mai spus că la
sfârşitul acestui an, se vor
executa săptămânal nouă curse
către aceste trei metropole
europene. La acestea se adaugă
alte trei noi rute către destinaţii
europene de top – Barcelona,
Dortmund şi Bologna, care vor fi
operaţionale din 2014.

„Legăm Craiova, capitală
a regiunii Oltenia, de Europa”

La rândul său, vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Dolj Cristinel
Iovan a declarat: „Suntem

încrezători în posibilităţile Aero-
portului Craiova de a-şi continua
planul de dezvoltare a capacităţii
de operare de curse aeriene către
destinaţii noi. Ne aşteptăm ca, în
vara anului viitor, de pe Aeropor-
tul Craiova să opereze 16 curse
săptămânal. Este un angajament
pe care managementul Aeroportu-
lui şi Consiliul Judeţean Dolj şi l-
au asumat şi prin care, iată, legăm
Craiova, capitală a regiunii
Oltenia, de Europa”. În urmă cu o
săptămână, preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Dolj, Ion Prioteasa,
anunţa lansarea la licitaţie a trei
noi rute aeriene care urmează a fi
operate de pe Aeroportul Craiova
spre Barcelona (Spania), Bologna
(Italia) şi Dortmund (Germania),
cursele urmând a fi subvenţionate
în baza schemei de ajutor la
înfiinţare, aprobată de către
Comisia Europeană.

MARGA BULUGEAN
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Sãptãmâna aceasta, echipa
naþionalã a României, din cadrul
Expediþiei comune pentru su-
praveghere a Dunãrii (JDS3), a
prelevat probe fizico-chimice din
aval Zimnicea - Giurgiu, de pe
Dunãre. Timp de 10 zile, de
când echipa naþionalã a început
sã-ºi desfãºoare activitatea, pa-
ralel cu cea internaþionalã a JDS
3, s-au prelevat probe chimice,
biologice ºi de peºti, din secþiu-
nile Baziaº, Koronin ºi ªimian
(doar peºti), Gruia, Pristol, aval
Kozlodui (doar peºti) ºi aval
Zimnicea. Ancorarea navelor
pe Dunãre s-a fãcut cu dificul-
tate, datoritã nivelului scãzut al
apelor fluviului.

Începând de miercuri alþi doi
specialiºti din cadrul Adminis-
traþiei Bazinale de Apã Jiu, chi-

miºtii Daniela Marcu ºi ªtefan
Stãnculescu s-au alãturat echi-
pei naþionale care mai are în
componenþã, încã de la intrarea
în þarã a Expediþiei JDS3, un
specialist în peºti, biologul
Cristian Dumitraºcu, iar în echi-
pa internaþionalã pe chimistul
Mary Crãciun.

Programul de lucru al echipei
naþionale începe la 6 dimineaþa,
însã au fost ºi situaþii în care spe-
cialiºtii au lucrat 24 de ore, în-
trucât anumite specii de peºti
sunt active doar pe timpul nopþii.

Echipele de specialiºti
au prelevat probe
din apele fluviului

În secþiunile care au fost mo-
nitorizate pânã în prezent, pe
Dunãre, indicatorii fizico-chi-

mici in situ (adicã luaþi la faþa
locului - ph, oxigen, temperatu-
rã, conductivitate) se situeazã în
limitele normale. Fauna piscicolã
este relativ diversã. În secþiuni-
le Koronin ºi ªimian, biologii din
cadrul A.N. Apele Române au
remarcat prezenþa mai multor
specii de guvizi. În secþiunile
aval Kozlodui ºi aval Zimnicea,
specialiºtii au identificat ºi câ-
teva specii de peºti care se gã-
sesc mai rar în apele Dunãrii,
întrucât trãiesc pe fundul apei

ºi sunt active în special pe tim-
pul nopþii. Astfel, au fost gãsite
specii de peºti bentonice, Ben-
tophilus Stellatus, ºi Zingel zin-
gel, zis popular „pietrar”. Pânã
la finalul expediþiei vor fi prele-
vate probe ºi din râul Argeº,
aval Argeº, Chiciu, aval Brãila,
râul Siret ºi râul Prut, Isaccea,
ºi pe braþele Dunãrii (Chilia, Su-
lina ºi Sf. Gheorghe). La sfâr-
ºitul expediþiei, fiecare þarã va
realiza un raport care va inclu-
de rezultatele probelor obþinute

de echipa naþionalã. Expediþia
propriu-zisã se va încheia pe 25
septembrie, la Tulcea. Toate
costurile legate de deplasarea ºi
dotarea echipei, transportul ºi
echiparea navelor, precum ºi
analizele care se vor efectua la
nivelul laboratoarelor ANAR
sunt suportate din sursele pro-
prii ale instituþiei ºi, pânã în acest
moment, eforturile financiare
sunt cuantificate la un nivel de
peste 50.000 de euro.

Expediþia a început în urmã
cu mai bine de o lunã,

în Germania
Expediþia Dunãrii a început pe

13 august a.c., când 18 experþi
ºi oameni de ºtiinþã din Europa
au pornit de la Regensburg, de
la izvoarele Dunãrii, cãlãtoria ur-
mând sã se încheie sãptãmâna
viitoare. Aceasta este cea mai
mare expediþie din lume care se
desfãºoarã de-a lungul unui curs
de apã, ca ºi la celelalte douã
ediþii (din anii 2001 ºi 2007), ob-
iectivul JDS3 fiind acela de a
strânge noi informaþii cu privire
la parametrii de calitate ai Du-
nãrii care nu sunt acoperiþi de
monitorizarea desfãºuratã per-
manent de cãtre toate þãrile ri-
verane Dunãrii. În acelaºi timp,
expediþia are ca scop colectarea
unor date uºor comparabile pen-
tru tot cursul de apã.

RADU ILICEANU

În doar o sãptãmânã, „Expediþia Dunãrii”, un proiect ambiþios ce a
reunit specialiºtii din þãrile riverane fluviului, se va încheia dupã ce nave-
le echipei internaþionale de cercetare vor ajunge în Deltã.

Expediþia Dunãrii se apropie de finalExpediþia Dunãrii se apropie de finalExpediþia Dunãrii se apropie de finalExpediþia Dunãrii se apropie de finalExpediþia Dunãrii se apropie de final

Pentru a veni în întâmpinarea copiilor
talentaþi ai Craiovei, dornici de a-ºi petre-
ce timpul liber într-un mod util ºi plãcut,
Casa de Culturã „Traian Demetrescu”, în
parteneriat cu Consiliul Local Municipal
Craiova, Cercul de Picturã „Junior Art”,
Club ARTI, Liceul de Arte „Marin Sores-
cu”, Grãdiniþa nr. 43 „Cãsuþa cu Poveºti”
ºi ªcoala cu clasele I-VII Izvoare, organi-
zeazã o serie de activitãþi interactive de
picturã ºi dans, cu prilejul Zilei Internaþi-
onale a Pãcii (21 septembrie). O zi care
a fost sãrbãtoritã pentru prima oarã în 1982
ºi în care oamenii din mai multe þãri sunt
invitaþi sã se gândeascã la pace, la o so-
cietate lipsitã de urã ºi violenþã.

Intitulate generic „Pacea – mesaj uni-

versal”, manifes-
tãrile debuteazã
astãzi, ora 11.00,
la Galeria „Vol-
lard” a Casei de
Culturã, cu verni-
sajul unei expozi-
þii de picturã, ºi
vor continua mâi-
ne, 21 septembrie,
cu începere de la
ora 12.30, în Pia-
þa „Mihai Vitea-
zul”, cu un spec-
tacol de dansuri, o
expoziþie de pic-
turã, activitãþi de
creaþie interacti-
vã pentru micii

artiºti ai oraºului.
«Aceastã zi a fost înfiinþatã pentru a 

promova pacea în lume ºi în casele noas-
tre, pentru a pune capãt violenþei din co-
munitãþile în care trãim ºi din ºcoli. Ea se
adreseazã fiecãrui om de pe Pãmânt, din
toate sectoarele societãþii – autoritãþi, in-
stituþii internaþionale, organizaþii regiona-
le, organizaþii neguvernamentale nonpro-
fit ºi cetãþenilor. Este o zi în care oamenii
reflecteazã ºi viseazã la un viitor al pãcii
într-o societate lipsitã de urã ºi violenþã ºi
îºi exprimã gândurile ºi sentimentele prin
creaþii artistice sau manifestãri pentru a
promova pacea», spun reprezentanþii Ca-
sei de Culturã.

MAGDA BRATU

Picturã ºi dans, de Ziua Internaþionalã a Pãcii
Autoritãþile sanitare au

început o evaluare a tuturor
secþiilor din spitalele din
România, activitate care se
va finaliza cu o reaºezare a
numãrului de paturi. Practic,
evaluarea va dura douã luni,
iar în urma acesteia este de
aºteptat sã se regleze
deficitul între secþii, în sensul
cã pe anumite specialitãþi
medicale, în funcþie de nevoi,
se va micºora sau, din contrã
va creºte, numãrul de paturi.

Aceastã analizã ar putea
þine cont ºi de prevalenþa
afecþiunilor în rândul populaþiei. Spre
exemplu, în judeþul Dolj, pe primele cinci
locuri în ierarhia bolilor se înregistreazã
hipertensiunea arterialã cu 70.420 de

cazuri, cardiopatia  ischemicã cu
34.852  de cazuri, diabetul zaharat
cu 34.467 de cazuri, tumorile maligne
cu 20.919 de cazuri respectiv ciroza

ºi hepatita cronicã cu
14.828 de cazuri.

De altã parte, cele mai
multe decese sunt provoca-
te, în judeþul Dolj, de boli
ale aparatului cardio-
vascular (3.720 de decese),
urmate la distanþã de
tumorile maligne (730 de
decese), boli ale aparatului
respirator (227 de decese),
boli ale aparatului digestiv
(220 de decese) ºi trauma-
tisme ºi otrãviri (178
de decese).

RADU ILICEANU

Secþiile din spitale ar putea fi reaºezate
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Raportorul Marinescu a insistat
în favoarea dezvoltãrii unor apli-
caþii bazate pe aceastã tehnologie
ºi a defalcãrii bugetului alocat în
mod corespunzãtor diferitelor seg-
mente ale programelor, o mãsurã
esenþialã pentru reducerea costu-
rilor ºi pentru un mai bun mana-
gement financiar. Raportorul a ac-
centuat ºi importanþa informãrii
cetãþenilor cu privire la cele douã
sisteme de navigaþie ºi a stabilirii
unui set de stimulente pentru utili-
zatori, care sã asigure adopþia
acestor noi tehnologii. Raportul
subliniazã ºi rolul esenþial al bunei
guvernanþe în activitatea spaþialã a
UE ºi nevoia stabilirii unor þinte
clare, precum ºi a responsabilizã-
rii tuturor actorilor implicaþi. „În
prezent, sistemele globale de radi-
onavigaþie prin satelit (GNSS) re-
prezintã circa 7% din PIB-ul UE,
dar potenþialul lor este mult mai
mare. Galileo ºi EGNOS oferã
Europei mijloacele pentru exploa-
tarea acestui potenþial, punând ca-
pãt, în acelaºi timp, dependenþei
UE de tehnologia militarã GNSS a
altor þãri. Însã pentru a folosi acest

Raportul Marinescu:

Comisia pentru Industrie, Cercetare ºi Energie a
Parlamentului Europea a adoptat zilele acestea, cu
o largã majoritate, raportul privind „Implementa-
rea ºi operarea sistemelor europene de radionaviga-

þie prin satelit” al deputatului european Marian-
Jean Marinescu (PPE, PDL). Raportul evidenþiazã
mai multe acþiuni importante la nivelul Uniunii
Europene pentru implementarea ºi operarea cu

succes a celor douã sisteme europene de navigaþie
prin satelit, Galileo ºi EGNOS.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

potenþial este nevoie de þinte ºi de
sarcini precise, de informare pu-
blicã, de investiþii în dezvoltarea de
aplicaþii, de politici industriale adec-
vate, precum ºi de o guvernanþã
puternicã, ce trebuie sã asigure
susþinere paneuropeanã pentru re-
alizarea constelaþiei de 30 de sate-
liþi, conform planului. Acestea sunt
principalele concluzii ale acestui
raport”, a declarat Marian-Jean
Marinescu.

Crearea de sinergii
cu programe
europene precum
Orizont 2020

Raportorul a insistat asupra im-
portanþei investiþiilor în realizarea
unor aplicaþii bazate pe tehnologia
GNSS ºi a evidenþiat rolul lor în
creºterea eficienþei în diferite sec-
toare ale economiei, precum ºi po-
tenþialul lor pentru dezvoltarea in-
dustrialã ºi crearea de noi locuri de
muncã în Europa. Raportul mai
evidenþiazã nevoia stimulãrii cerce-
tãrii ºi a inovãrii în segmentul apli-
caþiilor bazate aceste sisteme, prin

crearea de sinergii cu programe
europene precum Orizont 2020.
„Infrastructura spaþialã este ca ºi
invizibilã pentru utilizatori. Aplica-
þiile bazate pe tehnologia GNSS fac
vizibilã aceastã infrastructurã în via-
þa de zi cu zi. Siguranþã rutierã,
colectarea taxelor, gestionarea tra-
ficului ºi a parcãrilor, apeluri de ur-
genþã, monitorizarea bunurilor livra-
te prin curier, rezervãrile online –
acestea sunt doar câteva dintre apli-
caþiile GNSS care pot uºura viaþa
cetãþenilor.” „Europa nu trebuie sã
rateze oportunitatea dezvoltãrii pie-
þelor de aplicaþii din aval. Prin ur-
mare, cerem Agenþiei europene
GNSS un plan cu acþiuni clare pen-
tru dezvoltarea acestor pieþe care
vor deveni cruciale pentru viitorul
economiei UE”, a spus raportorul.

Importanþa bunei
guvernanþe
pentru activitatea
spaþialã a UE

Raportul Marinescu evidenþia-
zã ºi importanþa bunei guvernan-
þe pentru activitatea spaþialã a UE
ºi solicitã stabilirea unor þinte con-
crete ºi a unor responsabilitãþi cla-
re pentru toate pãrþile participan-
te. „În activitatea spaþialã a UE
sunt implicaþi mai mulþi actori.
Pentru ca aceastã activitate sã fie

eficientã, este nevoie de o guver-
nanþã solidã. Avem nevoie de re-
zultate ºi pentru aceasta trebuie
definit în mod clar rolul fiecãrei
entitãþi. Toate aceste mãsuri tre-
buie integrate în viitoare politicã
spaþialã a UE, ce ar trebui definitã
curând. Agenþiile naþionale pot
contribui cu propuneri concrete
în aceastã direcþie, astfel încât
Comisia sã armonizeze contribu-
þia statelor membre într-o viziune
europeanã...”, a mai spus vicepre-
ºedintele EPP.

Votul din comisia ITRE vine dupã confirmarea unui acord din partea
Consiliului, pe 11 septembrie, dupã prima citire. Într-un pas urmãtor,
raportul va fi supus votului Parlamentului European, în cadrul sesiunii
plenare din octombrie, de la Strasbourg, fiind unul dintre primele rapoar-
te completate în legãturã cu bugetul UE 2014-2020.

Galileo ºi EGNOS vor pune la dispoziþia cetãþenilor o alternativã euro-
peanã la semnalele GPS americane sau la cele Glonass ruse, de care
utilizatorii GNSS au depins pânã acum. 4 sateliþi au fost deja lansaþi ºi alþi
18 sunt planificaþi a fi lansaþi pânã la sfârºitul lui 2014. Pânã în 2018,
obiectivul este ca infrastructura Galileo sã numere 30 de sateliþi.

Din punct de vedere al securi-
tãþii, codurile unice pentru semna-
re (DS) generate pe baza unor in-
formaþii din IBAN-ul beneficiaru-
lui ºi pe baza sumei, sunt cele mai
sigure ºi singurele care protejeazã
clienþii chiar ºi de cele mai com-
plexe tipuri de ameninþãri. „eTo-
kenBCR este o aplicaþie care com-
binã confortul cu familiaritatea fo-
losirii propriului smartphone ºi sim-

Ieri a fost lansatã aplicaþia eTokenBCR –
dispozitivul digital de securitate

Banca Comercialã Românã (BCR) a lan-
sat ieri, aplicaþia eTokenBCR – dispozitivul
digital de securitate - aplicaþie cu nivel ridi-
cat de securitate care permite folosirea pro-
priului smartphone cu sistemul de operare
preferat (iOS sau Android) pentru autenti-
ficarea ºi semnarea tranzacþiilor prin plat-

forma Click 24 Banking. Similar dispoziti-
vului fizic de securitate, aplicaþia eTo-
kenBCR generazã atât coduri pentru auten-
tificare (OTP - one time password), cât ºi
coduri de semnare a tranzacþiilor (DS - di-
gital signature) în aplicaþia de internet ban-
king, Click 24 Banking BCR.

plificã viaþa clienþilor BCR fiind un
add-on la telefonul pe care deja îl
poartã cu ei oriunde, eliminând
necesitatea ºi grija deþinerii a încã
unui dispozitiv fizic.

În plus, aplicatia eTokenBCR nu
necesitã acces la internet în utili-
zare, ulterior instalãrii ºi activã-
rii“, a declarat Bogdan Marin, di-
rector executiv Directia Manage-
mentul Canalelor Retail, BCR.

Clienþii Click 24 Banking BCR
existenþi pot înlocui gratuit dispo-
zitivul token cu noua aplicaþie
eTokenBCR. Pentru acest lucru ei
trebuie sã meargã în orice unitate
BCR pentru activarea eTokenBCR
ºi predarea vechiului token. Apli-
caþia poate fi activatã pe un sin-
gur telefon. Aplicaþia eTokenBCR
poartã sigla 24banking în Google
Play ºi AppStore.
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Pãrintele Adrian Stãnulicã,
preºedintele Asociaþiei Vasiliada,
precizeazã cã, pe lângã acest
sprijin pe care aºezãmântul so-
cial îl oferã beneficiarilor, Aso-
ciaþia Vasiliada asigurã o serie de
servicii sociale ºi educaþionale,
menite sã le îmbunãtãþeascã via-
þa ºi sã faciliteze accesul copii-
lor la educaþie. “În cadrul celor
patru centre sociale de zi, spe-
cialiºtii Asociaþiei Vasiliada le
acordã copiilor servicii educaþi-
onale, prin sprijinul acordat în
efectuarea temelor ºcolare, me-
ditaþii ºcolare la limba românã,
matematicã sau limba englezã ºi,
în cazurile care necesitã acest
lucru, educaþie asistatã, specia-
liºtii lucrând individual cu fieca-

Elevii doljeni care provin din
familii cu venituri reduse sunt
aºteptaþi sãºi depunã cererea
pentru solicitarea ajutorului fi-
nanciar acordat prin programul
Bani de liceu.

Ministerul Educaþiei Naþionale
va continua ºi în anul ºcolar 2013-
2014 programul naþional de pro-

Dan Mircea Mirea, elev în cla-
sa a XI- a la  Colegiului Naþional
“Fraþii Buzeºti” din Craiova, a ob-
þinut medalia de argint la Olimpia-
da Internaþionalã de ªtiinþele Pã-
mântului, competiþie care a avut

Elev craiovean, medaliat cu argint
la Olimpiada Internaþionalã

de ªtiinþele Pãmântului
loc în India, la Mysore, potrivit unui
comunicat de presã al Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj.

Elevul craiovean a mai obþinut
anul acesta argintul la olimpiada din
Iran ºi aurul la Luxemburg.

Au început înscrierile pentru solicitarea sumelor
alocate prin programul Bani de liceu

tecþie socialã “Bani de liceu”. Re-
prezentanþii Inspectoratului ªcolar
Judeþean (ISJ) Dolj au afiºat deja,
conform Ordinului MECTS
Nr.4839/2004 Calendarul de des-
fãºurare al programului naþional de
protecþie socialã “Bani de liceu”.
Depunerea cererilor pentru progra-
mul naþional de protecþie socialã va

avea loc în perioada 15 septembrie-
1 octombrie. În perioada 1 octom-
brie-23 octombrie vor fi efectuate
anchetele sociale ºi evaluarea eli-
gibilitãþii cererilor depuse de cãtre
comisii. Centralizarea cererilor, prin
intermediul portalului dedicate se
va face pânã pe 27 octombrie, iar
afiºarea listei beneficiarilor, pe 28
octombrie. Va urma o perioadã în
care cei respinºi vor putea depune
contestaþii.

În anul ºcolar trecut, aproxima-
tiv 5.500 de elevi doljeni au bene-
ficiat de acest program. Liceenii
vor primi suma de 180 de lei pe
întreaga perioadã a cursurilor ºco-
lare, inclusiv în timpul pregãtirii ºi
susþinerii examenului de bacalau-
reat sau de diplomã, respectiv în
perioada practicii în producþie.
Fondurile sunt alocate de cãtre
Ministerul Educaþiei ºi vor fi dis-
tribuite beneficiarilor de cãtre uni-
tãþile ºcolare la care aceºtia ºi-au
depus dosarul. Autoritãþile locale
pot efectua anchete sociale pentru
verificarea veridicitãþii declaraþiilor
de venit ºi a celor referitoare la
bunurile familiei.

Rechizite ºcolare pentru 250 de copii,Rechizite ºcolare pentru 250 de copii,Rechizite ºcolare pentru 250 de copii,Rechizite ºcolare pentru 250 de copii,Rechizite ºcolare pentru 250 de copii,
din partea Asociaþiei Vdin partea Asociaþiei Vdin partea Asociaþiei Vdin partea Asociaþiei Vdin partea Asociaþiei Vasiliadaasiliadaasiliadaasiliadaasiliada

Asociaþia Vasiliada, patronatã de
Mitropolia Olteniei, a început distri-
buirea de rechizite ºcolare pentru
250 de copii pe care îi are în grijã,
beneficiari ai centrelor sociale
“Sfântul Stelian” din Lipovu, “Aripi
de Luminã” din Craiova, “Sfântul
Nicolae” din Filiaºi ºi “Sfântul Vasile
cel Mare” din Târgu Jiu. Cei 250 de
copii sunt ajutaþi atât la începutul
anului ºcolar cât ºi pe parcursul
anului, pentru a putea urma în
condiþii optime cursurile ºcolare.

re copil, pentru a-i ajuta sã-ºi
îmbunãtãþeascã performanþele
ºcolare. Totodatã, acordãm co-
piilor consiliere psihologicã, atât
lor cât ºi pãrinþilor, atunci când
este nevoie. De asemenea, avem
în vedere sprijinirea lor din punct
de vedere material, astfel încât,
pe lângã rechizitele pe care le
oferim, fiecare copil are posibi-
litatea sã serveascã o gustare pe
zi, în cadrul centrului social unde
este beneficiar, iar copiii Centru-
lui “Sfântul Stelian” din Lipovu,
pentru cã au o situaþie materialã
mai precarã, au posibilitatea sã
serveascã în cadrul centrului
masa de prânz”, a declarat pã-
rintele Adrian Stãnulicã, preºe-
dintele Asociaþiei Vasiliada.

Un alt proiect al Asociaþiei Va-
siliada, derulat în sprijinul copii-
lor, este “Caravana cu poveºti”,
care se adreseazã copiilor din
cinci comunitãþi sãrace ale jude-
þului Dolj. În cadrul acestui pro-
iect, voluntari ai Asociaþiei Vasi-

liada ºi Asociaþiei Fapte Bune
pentru Comunitate aduc în aten-
þia copiilor din mediul rural bu-
curia poveºtilor ºi basmelor ro-
mâneºti, încercând sã le dezvolte
acestora interesul pentru lectu-
rã. Pe lângã sesiunile de lectu-

rare, copiii beneficiazã ºi de
cãrþi de poveºti. Proiectul “Ca-
ravana cu poveºti” este imple-
mentat de Asociaþia Vasiliada în
parteneriat cu Asociaþia Fapte
Bune pentru Comunitate ºi este
finanþat de cãtre CEZ România.
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La deschiderea fes tivă a sim-
pozionului vor lua cuvântul prof.
univ. dr. Dan Claudiu Dănişor –
rectorul Universităţii din Craiova,
prof.  univ. dr. Cristiana Te odo-
rescu – prorector cu Relaţiile in-
ternaţionale, prof.  univ. dr. Nicu
Panea – decanul Facultăţii de Li-
tere, prof . Ezio Peraro – direc-
torul Institutului Italian de Cultu-
ră „Vito Grasso” din Bucureşti şi
ataşat cultural al Ambasadei Ita-
liei în România,  dr.  Mar co
Oletti  – vic ec onsulul italian
onorific la Craiova,  conf. univ.
dr.  Gabriel Coşoveanu – pro-
decan al Facultăţii de Litere,
prof.  univ. dr. Ele na Pîrvu –
prodecan al Facultăţii de Litere,
coordonatorul Secţiei de Limba
şi Literatura Italiană a Facultăţii
de Litere. Lucrările simpozionu-
lui se vor desfăşura în limbile
italiană şi română şi sunt grupa-
te în patru secţiuni: literatură, li-
teratură comparată, lingvistică şi
didactica limbii şi a literaturii ita-
liene.

Evenimentul aduce la Craiova
cadre didactice şi cercetători de
la universităţi din Albania, Bulga-
ria, Camerun, Coreea de Sud, Fin-
landa, Italia, Polonia, Serbia, Slo-
vacia, Slovenia, Spania, Ungaria
şi de mai multe instituţii de în-
văţământ din ţară: Universitatea
din Bucureşti, Universitatea „Al.

În Sala Albastră a Univers ităţii din Craiova
are loc astăzi, ora 10.00, deschidere a festivă a
Simpozionului Inte rnaţional „Discurs şi cultură
în limba şi în literatura italiană”, organizat, pe
parcursul a două zile (20-21 se ptembrie) de Sec-
ţia de Limba şi Literatura Italiană a Facultăţii
de Litere, sub patronajul Ambasade i Italie i în
România, Institutului Italian de Cultură „Vito

Personalităţi ale italienisticii, invitate de Universitatea
din Craiova la un simpozion internaţional

Comitetul ştiinţific al simpozionului este format din personali-
tăţi marcante ale italienisticii: prof. Emanuele Banfi (Universitatea
„Bicocca” din Milano, Italia), prof. Nedda Boyadzhieva (Universita-
tea „San Clemente d’Ocrida” din Sofia, Bulgaria), prof. Francesco
Bruni (Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia, Italia), prof. Danilo
Capasso (Universitatea din Banja Luka, Bosnia şi Herţegovina),  prof.
Gonaria Floris (Universitatea din Cagliari, Italia), prof. Barbara
Fraticelli (Universitatea Complutense din Madrid, Spania), prof.
Alfredo Luzi (Universitatea din Macerata, Italia), prof. Carla Mar-
cato (Universitatea din Udine, Italia), prof. Carla Marello (Univer-
sitatea din Torino, Italia), prof. Piera Molinelli (Universitatea din
Bergamo, Italia), prof. Alberto Roncaccia şi prof. Lorenzo Tomasin
(Universitatea din Lausanne, Elveţia), prof. Giampaolo Salvi (Uni-
versitatea Eotvos Lorand din Budapesta, Ungaria), conf. univ. dr.
Monica Fekete (Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca), prof.
univ. dr. Oana Sălişteanu şi conf. univ. dr. Roxana Utale (Universi-
tatea din Bucureşti), prof. univ. dr. Elena Pîrvu (Universitatea din
Craiova).

I.  Cuza” din Iaş i, Univers itatea
„Babeş-Bolyai” şi Institutul de Lin-
gvistică şi Istorie Literară „Sextil
Puşcariu” din Cluj-Napoca, Uni-
versitatea de Vest din Timişoara,
Universitatea „Ovidius” din Con-
stanţa, Universitatea din Piteş ti,
Universitatea Valahia din Târgoviş-
te, Universitatea „Spiru Haret” din
Bucureşti şi Universitatea Tibiscus
din Timişoara. Univers itatea din
Craiova este reprezentată de prof.

univ. dr. Teodor Sâmbrian, prof.
univ. dr. Elena Pîrvu, conf. univ.
dr. Ştefan Vlăduţescu, lector univ.
dr. Geo Cons tantinescu,  lector
univ.  dr.  Ramona Lazea, lector
univ. dr. Lavinia Similaru, lector
univ. dr. Mihaela Popescu, asist.
univ. dr. Oana-Adriana Duţă, asist.
univ. dr. Andreea Iliescu.

Conferinţele plenare vor f i sus-
ţinute de prof. Barbara Fraticelli
–Universitatea Complutense din

Madrid („Italia e Romania:
due voci femminili a con-
f ronto”) , prof .  Smaranda
Bratu Elian – Univers itatea
din Buc ureşti („Dalla cul-
tura al discorso letterario di
Leonardo Sciascia”) şi prof.
Francesc o Bruni –  Univer-
sitatea Ca’ Fosc ari din Ve-
neţia, membru al Ac cade-
miei della Crusc a („Tra im-
peri e leggerezza: un ruolo
per l’italiano”).

În cadrul s impozionului,
mâine,  21 septembrie, vor fi
prezentate volumul de poezii
„Scrisori către Sir Galahad”
(Roma,  2012) de Anna Pao-
la Mundula,  şi volumele „De
la cuvinte la cărţi” (Cluj-
Napoc a, 2012) de Mariana
Is trate,  „Identita femminile
e conflittualitŕ nella relazio-
ne madre-f iglia. Sondaggi
nella letteratura italiana

contemporanea: Duranti,  Sanvi-
tale, Sereni” (Macerata, 2012) de
Carla Carotenuto,  „L’Abissinia:
un posto a l sole?”  (Torino,
2012) de Valerie Joelle Kouam
Ngoc ka, şi „Discorso, identita

e cultura nella lingua e nella let-
teraruta italiana.  Atti del Con-
vegno Internazionale di Studi di
Craiova, 21-22 settembre 2012”
(Craiova,  2013),  c oordonat de
Elena Pîrvu.

Grasso” din Bucureşti, Societăţii „Dante Ali-
ghie ri” – sediul central din Roma şi al Vice con-
sulatului Italian Onorific din Craiova. La eve-
nime nt sunt aşteptate cadre  didactice şi ce rce-
tători de la universităţi din Albania, Bulgaria,
Came run, Coreea de Sud, Finlanda, Italia,  Po-
lonia, Serbia, Slovacia,  Slovenia, Spania, Unga-
ria şi de la principale univers ităţi din România.

Melomanii din trei oraşe ale
României – Ploieşti, Craiova şi
Piteşti – vor avea ocazia să se
bucure de primul turneu susţi-
nut în ţară de „Maxim Quartet”,
în cadrul celei de-a XXI-a ediţii
a Festivalului Internaţional
„George Enescu”. Prezenţa în
festivalul românesc vine ca o
frumoasă continuare a partici-
pării „Maxim Quartet”, la fina-
lul lunii iunie, la una dintre cele
mai longevive manifestări de pe
continent dedicate muzicii: Festiva-
lul „Săptămânile Europene” – Pas-
sau, Germania („Festspiele Euro-
paische Wochen”). Reprezentând
România, artiştii au cântat chiar în
seara desc hiderii festivalului, pe
scena amplasată în faţa Primăriei
Passau, bucurându-se de aprecie-
rea unui public numeros.

Mâine-seară, ora 19.00, pe scena
Filarmonicii „Oltenia”: Recital susţinut de „Maxim Quartet”,

în cadrul Festivalului „George Enescu”

Constituit în anul 2011, Cvartetul „Maxim” reuneşte patru muzicieni
români cu o frumoasă şi bogată carieră individuală în ţară şi în străinătate:
 Horia Maxim (pian) – muzician cu o prezenţă constantă pe

scena sălilor de concerte, abordând un repertoriu vast şi complex,
atât ca solist concertist, colaborator al majorităţii orchestrelor sim-
fonice din România, cât şi ca partener al unor importanţi inter-
preţi români şi străini;
 Mihaela Anica (flaut) – muzician cu o susţinută activitate

artistică, atât în Austria, ţara sa de adopţie, cât şi în Franţa şi Ger-
mania;
 Săndel Smărăndescu (contrabas) – fost membru al Filarmonicii

,,George Enescu” şi al Orchestrei Naţionale Radio din Bucureşti, Or-
chestrei Filarmonicii din Suwon (Coreea de Sud) şi Orchestrei Sympho-
niker din Osaka (Japonia);
 Fernando Mihalache (acordeon) – unul dintre puţinii acor-

deonişti români cu o prezenţă constantă pe multe scene din ţară şi
din străinătate, într-o varietate de genuri artistice, de la spectacole
muzicale sau de jazz la recitaluri camerale.

Aţi ascultat vreodată o piesă interpretată la pian,
flaut, contrabas şi… acordeon? Unică în Europa,
această deosebită asociere de instrumente, care cre-
ează împreună o sonoritate inedită, reprezintă car-
tea de vizită a ansamblului „Maxim Quartet”, care
mâine, 21 septembrie, începând cu ora 19.00, va
susţine un recital pe scena Filarmonicii „Oltenia”.
Evenimentul face parte din turneul naţional „Clas-

sic Remix” şi are loc în cadrul ediţiei a XXI-a a
Festivalului Internaţional „George Enescu” (1-28
septembrie), Seria „Alte evenimente”. Programul
cuprinde transcripţii şi aranjamente după lucrări
de Franz Schubert, Piotr Ilici Ceaikovski, Alexan-
der Glazunov, Igor Stravinski, Franz Liszt şi Dan
Dediu, iar preţul unui bilet pentru recital este de 15
lei (10 lei pentru elevi, studenţi, pensionari).

Sugestiv intitulată „Classic Re-
mix”, seria de evenimente prezen-
tată de cei patru muzicieni propu-
ne publicului un program extrem
de atractiv sub forma unei invitaţii
imaginare la dans. Recitalurile cu-
prind lucrări instrumentale cunos-
cute şi îndrăgite de public, ce ilus-
trează arta dansului în diverse sti-

luri, de la ritmul elegant şi ro-
mantic al valsului până la ac-
centele provocatoare ale tan-
goului şi rafinamentul fragmen-
telor de balet clasic.

Titlul turneului rezultă din re-
pertoriul ales: lucrări celebre,
prezentate într-o sonoritate
modernă, adaptate pentru for-
mula instrumentală a cvartetu-
lui. Mari compozitori vor fi reu-
niţi într-un singur concert: vor
fi interpretate transc ripţii şi

aranjamente după lucrări de Franz
Schubert, Piotr I lici Ceaikovski,
Alexander Glazunov, Igor Stravin-
ski, Dan Dediu ş.a. Recitalul de la
Ploieşti are loc chiar astă-seară, în
sala Filarmonicii „Paul Constanti-
nescu”, iar cel de la Piteşti se va
desfăşura joi, 26 septembrie,  la
Casa de Cultură a Sindicatelor.
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Noul preºedinte iranian, Has-
san Rohani (foto), a declarat cã
þara sa nu va produce nicioda-
tã bomba nuclearã, reiterând
poziþia deja enunþatã de liderul
republicii islamice într-un inter-
viu pentru NBC, difuzat mier-
curi, 18 septembrie, primul în
media americanã, dupã înves-

tirea sa, în luna august. „În nici
o circumstanþã noi nu cãutãm
sã obþinem arme de distrugere
în masã”, a spus el. „Noi n-am
cãutat sã obþinem o bombã nu-
clearã ºi nu o vom face. Vrem
doar o tehnologie nuclearã paº-
nicã”, a promis liderul iranian,
în timp ce Washingtonul conti-

nuã sã agite spectrul unei acþi-
uni militare în Iran în cazul în
care diplomaþia ºi sancþiunile nu
descurajeazã Teheranul în a se
dota cu arma nuclearã. El a
mai spus cã în pofida pronun-
þãrii ayatollahului Ali Khame-
nei asupra sistemului politic ira-
nian, „guvernul sãu deþine toa-
te puterile ºi o autoritate com-
pletã pe chestiunea nuclearã”.
Dar Hassan Rohani a prevenit
deja cã þara sa nu va ceda „o
iotã” privind drepturile sale nu-
cleare. Întrebat despre Siria,
Iranul figurând printre princi-
palii aliaþi ai Damascului în re-
giune, preºedintele Rohani a
repetat opoziþia sa la o inter-
venþie militarã a Occidentului
ºi a asigurat cã Teheranul cere
„pace ºi stabilitate ºi elimina-
rea tuturor armelor de distru-
gere în masã în întreaga regiu-
ne”. Preºedintele iranian, care
îi succede lui Mahmoud Ahma-
dinejad, a adoptat un stil mult
mai conciliant decât predece-

sorul sãu ºi a salutat tonul „po-
zitiv ºi constructiv” al unei scri-
sori care i-a fost trimisã de
omologul sãu american, Barack
Obama, dupã alegere. În rãs-
puns, „eu i-am mulþumit ºi am
exprimat punctul de vedere al
Republicii islamice Iran cu pri-
vire la aspectele pe care pre-
ºedintele Obama le-a exprimat
în scrisoarea sa”, a menþionat
liderul iranian. Marþi, într-un in-
terviu televizat, Obama a decla-
rat cã a testat dispoziþia lui Has-
san Rohani la dialog pe progra-
mul nuclear al Republicii islami-
ce. „Existã o ºansã pentru di-
plomaþie. Eu sper cã iranienii sã
o sesizeze”, a spus preºedintele
SUA, care, precum omologul
sãu iranian, se va afla sãptãmâ-
na viitoare la New York, pentru
Adunarea Generalã a ONU.
Deºi nu este prevãzutã nici o
întâlnire oficialã, nu este exclus
ca cei doi lideri sã se întâlneas-
cã întâmplãtor, în marja reuniu-
nii internaþionale.

Iran: Rohani asigurã cã þara sa nu vaIran: Rohani asigurã cã þara sa nu vaIran: Rohani asigurã cã þara sa nu vaIran: Rohani asigurã cã þara sa nu vaIran: Rohani asigurã cã þara sa nu va
produce niciodatã bomba nuclearãproduce niciodatã bomba nuclearãproduce niciodatã bomba nuclearãproduce niciodatã bomba nuclearãproduce niciodatã bomba nuclearã

Furtuna tropicalã Manuel, care face ravagii în
estul Pacificului, s-a transformat în uragan ºi ame-
ninþã Mexicul, deja pradã unor furtuni puternice
care au provocat moartea a cel puþin 80 de per-
soane începând de sâmbãta trecutã, în timp ce alte
58 sunt date dispãrute într-o alunecare de teren
survenitã miercuri, în sudul þãrii, relata ieri AFP.
Centrul naþional american pentru uragane (NHC)
a anunþat într-un buletin emis ieri cã partea de nord
a uraganului Manuel se aflã în apropiere de coas-
tele mexicane. Potrivit experþilor americani, ura-
ganul se situeazã la circa 30 km sud-vest de Altata

ºi la 165 km sud-est de Los Mochis, douã oraºe
din Mexic. Uraganul se deplaseazã însoþit de vânt
puternic, cu viteze de pânã la 115 km/orã, ºi se
îndreaptã spre nord cu o vitezã de 7 km/orã în medie.
Potrivit NHC, „este posibil sã survinã o uºoarã în-
tãrire înainte ca uraganul sã atingã uscatul”. În timp
ce autoritãþile naþionale ºi locale încearcã sã dega-
jeze ºoselele blocate ºi sã ajute populaþia, previziu-
nile indicau formarea unui nou ciclon pe coasta de
est, iar uraganul Manuel cãpãta intensitate în largul
statului mexican Baja California, pe litoralul Pacifi-
cului. La Acapulco, ale cãrui cãi terestre de acces

sunt blocate cel puþin pânã astãzi, problemele de
aprovizionare au sporit haosul: mii de persoane au
jefuit marþi un centru comercial inundat, scoþând
din el alimente, televizoare sau frigidere. Primarul
oraºului, Luis Walton, a anunþat cã au sosit întãriri
ale armatei ºi marinei ºi a fãcut apel la calm. Circa
40.000 de turiºti mexicani ºi strãini sunt blocaþi la
Acapulco de Manuel. Circa 5.000 dintre ei au reu-
ºit sã pãrãseascã oraºul graþie unui pod aerian, co-
mercial ºi militar, organizat marþi de cãtre autori-
tãþi. Avioanele sosesc încãrcate cu alimente ºi plea-
cã pline cu pasageri.

Mexic: Cel puþin 80 de morþi în intemperii,
58 de dispãruþi într-o alunecare de teren

Cancelarul german Angela Mer-
kel este consideratã „femeia cea mai
puternicã din lume”, dar ea nu a ju-
cat niciodatã pânã în prezent cartea
femininã, în cei 33 de ani de carierã
politicã. La vârsta de 59 de ani,
aceasta a eliminat nenumãraþi oameni
politici, fãrã sã promoveze însã nici-
odatã cauza femeilor. Dar în timpul
campaniei pentru alegerile legislative
de duminicã, 22 septembrie, la în-
cheierea cãrora ar urma sã obþinã
cel de-al treilea mandat de patru ani,
Merkel a surprins, ridicând cortina
asupra unor aspecte mai personale.
„Cancelarul lucreazã la modificarea
imaginii sale, având în mare parte ca
destinatar electoratul feminin, ºi vrea
sã transforme «Merkel maºina care
rezolvã criza din zona euro» într-un
oficial politic cu faþã umanã”, afir-
mã sãptãmânalul „Der Spiegel”. Po-
trivit sondajelor, ea dispune de un
avans confortabil în faþa rivalului
social-democrat Peer Steinbrück,
atât în rândul femeilor, cât ºi al bãr-
baþilor. Dar cu 32 de milioane de ale-
gãtoare ºi 30 de milioane de alegã-
tori, votul femeilor este crucial. De-

semnatã femeia cea mai puternicã
din lume de cãtre revista „Forbes”,
în ºapte din cei opt ani de guverna-
re, acest doctor în fizicã, pe care
militanþii partidului sãu conservator,
CDU, o supranumesc Mutti (mama),
pentru latura sa reconfortantã ºi prag-
maticã, apare foarte machiatã pe site-
ul sãu de campanie, privindu-l cu
dragoste pe soþul sãu, doctor în chi-
mie. S-ar putea crede cã el, Joachim
Sauer, este candidatul. „Acasã, de-
parte de vacarmul politicii, pot sã îmi
eliberez spiritul, sã citesc ºi sã îmi
recapãt forþele în familie”, scrie ea,
ceea ce a determinat mai mulþi co-
mentatori sã spunã cã Merkel „joa-
cã rolul femeii casnice”. „Îmi place
sã gãtesc, iar mâncãrurile mele fa-
vorite sunt «ruladele» ºi supa de car-
tofi”, continuã ea. „Soþul meu se
plânge rar. Numai atunci când nu
este destul aluat pe crumble”. Potri-
vit jurnalistei ºi scriitoarei Bascha
Mika, Merkel a întors în favoarea sa
apelativul sexist „Mutti”. „Ea a pro-
fitat de ceea ce era o insultã ºi a fã-
cut din aceasta o imagine de mamã
a naþiunii, care vã preia grijile, care

are totul sub control”, comenteazã
aceasta pentru AFP. „Cred cã este
ingenios, dar ºi nefast, deoarece ea
îi trateazã pe alegãtori ca pe niºte
copii, le spune «nu vã faceþi griji,
mã ocup eu de tot», este gradul cel
mai înalt al depolitizãrii”, continuã
Mika. Rivalii lui Merkel o acuzã pe-
riodic cã sufocã dezbaterile spinoa-
se despre o eventualã intervenþie mi-

litarã în Siria sau despre o reducere
a datoriei Greciei, spre exemplu, pen-
tru a adormi electoratul. Merkel a
acordat în mai un interviu revistei
pentru femei Brigitte, dezvãluind cã
este atrasã de „ochii frumoºi” ai bãr-
baþilor sau glumind despre „capaci-
tatea sa de cãmilã” de a stoca ener-
gie pentru nopþile lungi nedormite la
Bruxelles.

Angela Merkel joacã pentru prima datã „cartea femininã”,
în cea de-a treia sa campanie electoralã

SUA îºi revizuiesc sistemul
de acces la bazele militare
dupã masacrul din Washington

Masacrul comis la sediul Navy
Yard din Washington, luni, a
obligat la revizuirea sistemului de
autorizaþii care se aplicã pentru a
intra în instalaþiile militare
americane ºi în alte organisme cu
acces restricþionat pentru persona-
lul civil subcontractant, nota ieri
ziarul ABC. Aceste servicii care se
presteazã, în parte, în centrele
oficiale, reprezintã 40% din
bugetul agenþiilor guvernamenta-
le, o cifrã care a crescut în urma
crizei economice ºi a reducerilor de
personal. Faptul cã Aaron Alexis,
autor al masacrului de luni, din
Washington, în care au murit 12
persoane, ºi-a reînnoit automat
permisul în iulie, în pofida indicii-
lor privind problemele sale psihice
ºi trecutului sãu de detenþii ºi
admonestãri ºi a fost angajat fãrã
sã i se verifice în detaliu trecutul, l-
a determinat pe preºedintele
Barack Obama ºi pe ministrul
Apãrãrii, Chuck Hagel, sã cearã o
revizuire completã a standardelor
care se aplicã.
Europa trebuie sã cumpere
mai multe drone,
considerã Rasmussen

Secretarul general al NATO,
Anders Fogh Rasmussen, a fãcut apel,
ieri, la þãrile europene sã achiziþione-
ze mai multe drone ºi sã îºi consolide-
ze industria de apãrare, care este
„prea naþionalã ºi fragmentatã”,
relateazã France Presse. Pentru a
rãmâne „puternicã”, NATO „are
nevoie de o Europã puternicã în
termeni de capacitãþi, industrie a
apãrãrii ºi angajament politic”, a
declarat Rasmussen într-un discurs cu
privire la „viitorul Alianþei Nord-
Atlantice” rostit la Bruxelles. „Mi-ar
plãcea ca europenii sã joace un rol
prin achiziþionarea mai multor drone,
pentru a consolida monitorizarea,
mai multe avioane de mare capacitate
ºi avioane de aprovizionare în zbor,
pentru a-ºi spori capacitãþile de
desfãºurare, mai multe radare pentru
nave”, a detaliat el. În opinia lui
Rasmussen, dacã tendinþa actualã de
reducere a cheltuielilor nu va fi
inversatã, „Europa va pierde
mijloacele” de a interveni, ceea ce
înseamnã „cã îºi va pierde capacita-
tea de influenþã”.
Rusia ar putea participa
cu militari la misiunea
de distrugere a armelor
chimice în Siria

Rusia ar putea trimite militari în
Siria pentru a participa la activitãþi
legate de asigurarea securitãþii
misiunii de distrugere a armelor
chimice, scria în ediþia sa de ieri
cotidianul rus „Kommersant”, citând
responsabili din cadrul Statului Major
al armatei ruse. Aceºtia au indicat cã
numãrul total al participanþilor la
aceastã misiune internaþionalã,
inclusiv cu militarii din alte þãri, s-ar
putea ridica la 10.000 de persoane,
dupã cum relateazã RIA Novosti.
Acordul ruso-american privind
arsenalul chimic al Siriei, încheiat la
14 septembrie la Geneva, face apel
deopotrivã la autoritãþi ºi opoziþia
sirianã, de a asigura securitate
experþilor în eliminarea armelor
chimice. Potrivit unor surse militare
citate de „Kommersant”, Statul Major
al armatei ruse discutã în prezent „cu
privire la numãrul de membri ai
contingentului” care ar putea fi trimis
în Siria ºi este posibil ca „grupul sã
includã experþi în apãrare radioactivã,
chimicã ºi biologicã”.
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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 Mãruþã
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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07:00 Zestrea românilor (R)
07:30 Zestrea românilor (R)
08:00 Minunile naturale ale

Europei
09:00 Ciocãnitoarea Woody
09:35 Dimineaþa Zurli (R)
10:35 Oameni care au schimbat

Lumea (R)
10:45 Going My Way
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:30 Descoperã Europa ta!
15:00 Fericita întristare a lui

Visky Andras
16:00 Moºtenirea clandestinã
17:00 Garantat 100%
18:00 Exclusiv în România
18:45 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Fotbal: Rapid Bucureºti -

SC Bacãu
23:10 Poveste din Bronx
01:15 Fericita întristare a lui

Visky Andras (R)
02:10 Poveste din Bronx (R)

07:00 Agenda Festivalului
George Enescu (R)

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Atlas
08:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
09:00 Zon@ IT
09:30 Motomagia
10:10 Poveºti cu zâne
12:00 Ferma (R)
13:10 Popasuri folclorice
15:00 Cap compas
15:30 Cãlãtor în Orient
16:00 Memorialul durerii
17:00 EUROPAfest Clasic
18:00 Telejurnal
18:30 Moºtenitoarea
20:35 Muzica DP 2
20:45 Mighty Celt
22:15 Agenda Festivalului

George Enescu
22:30 Festivalul Internaþional

"George Enescu"
00:35 Misiunea spaþialã
02:05 Remix (R)

08:15 Profesorul Trãsnit
09:50 Vacanþa de varã
11:35 În miezul întunecat al iernii
13:15 Hop-Þop
14:50 Cinci
16:15 The Three Stooges
17:45 Uimitorul Om-Pãianjen
20:00 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
21:00 Arbitrage
22:50 Phil Spector
00:20 Misionarul rãzboinic
02:25 Ultimele zile disco
04:15 Arbitrage
06:00 Fata

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 O mireasã momealã (R)
12:00 Devoratoarea de bãrbaþi
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Cãlãtoria
15:00 Patru nunþi ºi o provocare

(R)
17:00 Richie Rich
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Killer Elite: Înfruntarea
23:00 88 de minute
01:15 Killer Elite: Înfruntarea (R)
03:30 88 de minute (R)
05:30 Promotor (R)
06:00 Devoratoarea de bãrbaþi

(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 Suflet de gheata (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 Iþi ordon sã mã iubeºti!

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

08:00 Filip cel bun (R)
11:00 Descoperã România
12:00 Acasã în bucãtãrie
13:00 Daune ºi interese (R)
14:00 William ºi Kate (R)
16:00 Memphis Beat – Lege si

rock and roll
17:00 Hanul roºu
19:00 Daune ºi interese
20:00 Pruncul, petrolul ºi

ardelenii
22:15 La Bamba
00:30 Breaking Bad
01:30 Omul zilei (R)
03:15 Operaþiunea de salvare
04:05 Operaþiunea de salvare
04:45 Salvamontiºtii
05:30 Lumea Pro Cinema
06:00 Cine A. M.

06:00 Observator
09:00 Toamna bobocilor
11:00 Bean - O comedie

dezastru (R)
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 Te cunosc de undeva!
00:00 Psihopatul
02:00 FamiliaDA (R)
02:45 Observator (R)
03:15 Toamna bobocilor (R)
05:00 America's Funniest Home

Videos

07:15 Neveste de piloþi
08:30 Prinþesa vampirilor
09:45 Pastila de râs (R)
10:45 Cetatea ascunsã
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
15:45 D-Paparazzi (R)
16:30 Roata norocului (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
19:45 Asta-i România!
21:00 Iffet
23:00 Autobuzul lui Vârciu

(R)
00:45 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Cetatea ascunsã (R)
03:15 WOWBiz (R)
05:00 Prinþesa vampirilor (R)
06:45 Pastila de râs (R)

07:00 Cu lumea-n cap (R)
08:00 Nimeni nu-i perfect
09:00 Flavours, 3 bucãtari
09:30 Secrete de Stil
10:30 Sport, dietã ºi o vedetã
11:00 Kiss Cinema
11:30 Dragul de Raymond
12:00 Dragul de Raymond
12:30 Pãstrãtorul de vise
14:30 Eurobox
15:00 ªi eu m-am nãscut în

România
16:30 Schimb de mame (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Eu ºi Marley
23:00 Killer Karaoke (R)
00:00 Familii la rãscruce
01:30 Soþia perfectã
03:00 Focus 18 (R)
04:30 Pãstrãtorul de vise
06:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Ku Ninja în Atak!
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Liga lu' Miticã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Patrula Balamuc
00:00 Faceþi jocurile - World

Poker Tour
01:00 Wrestling WWE NXT Next

Generation
02:00 Wrestling RAW
04:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Rãzboiul depozitelor
08:00 Aºii amanetului din

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

Louisiana
14:30 Aºii amanetului din

Louisiana
17:00 Colecþia de la Count's

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

Kustoms
00:00 Aºii amanetului din

Louisiana
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OFERTE SERVICIU

ANGAJÃM MAªINISTE
MAROCHINÃRIE. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Angajãm tehnician/ingi-
ner cu cunoºtinþe în sis-
teme de alarmã, supra-
veghere video, reþele
calculatoare. CV-ul se
depune la adresa de e-
mail: angajari_craiova-
@yahoo.com.

MEDITAÞII
Licenþiatã, douã spe-
cializãri ofer medita-
þii complete clasele I-
IV. Telefon. 0751/
239.088.
Meditez matematicã
pentru Evaluare Naþi-
onalã, bacalaureat,
alte concursuri ºcola-
re ºi examene. Telefon.
0724/088.745; 0351/
416.101.
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Profesoarã meditez
matematicã. Telefon.
0761/329.958.

PRESTÃRI SERVICII
S.C. ATLANTYS,
Clubul Oamenilor de
Afaceri, organizea-
zã mese festive,
nunþi, botezuri, aga-
pe. Suntem serioºi ºi
exigenþi. Vã aºtep-
tãm în str. Romul bl.
T3A parter. Telefon:
0 2 5 1 / 4 1 1 . 7 1 2 :
0723/ 868.723.
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/
km. Telefon: 0761/
906.706.

Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând camerã cãmin
(lângã Liceul Pedago-
gic) 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. Tele-
fon: 0755/943.426.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Vând casã la 15 km de
Craiova, mobilã, ara-
gaz. Telefon: 0752/
410.378.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.

Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp
zona I, sau schimb cu
garsonierã Craiova, +
diferenþa. Telefon:
0742/097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Casã, 3 camere,
anexe, pomi fructiferi,
vie, fântânã, localita-
tea Ciutura, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0763/305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la
ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anve-
lopatã termic, eventual
schimb 2 apartamen-
te, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.

Anunþul tãu!
S.C. YUKO GROUP SRL solicita aviz
de amplasament pentru investitia: “In-
stalatie descarcare, incarcare, distri-
butie produse petroliere, lucrari hidro-
tehnice aferente cheului si platformei,
cu imprejmuire in Port Bechet, jud.
Dolj”. Persoanele interesate se pot
adresa la sediul Primaria Bechet, sau
la telefon contact: 0732707099.
Primãria comunei Ostroveni, cu se-
diul în judeþul Dolj, localitatea Ostro-
veni, anunþã elaborarea primei ver-
siuni a “Planului Urbanistic General
comuna Ostroveni” ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru obþine-
rea avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a “Planului Urbanis-
tic General comuna Ostroveni” se
poate realiza la APM Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº nr. 1 zilnic, între ore-
le 8-16. Comentariile ºi sugestiile se
vor transmite în scris la sediul APM
Dolj în termen de 18 zile calendaris-
tice de la data apariþiei anunþului.
SC METRO CASH & CARRY RO-
MANIA SRL titular al proiectului
Construire staþie distribuþie carbu-
ranþi auto - 3 pompe multifuncþio-
nale, semnalisticã, împrejmuire, uti-
litãþi ºi racord la drum public, anun-
þã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cã-
tre APM Dolj- fãra acord de mediu
pentru proiectul menþionat, propus
a fi amplasat în comuna Cârcea,
satul Cârcea, Calea Bucureºti, nr.
2D judeþul Dolj. Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1,
în zilele de L-V, între orele 9-14, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de in-
ternet www.apmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate inainta comen-
tarii/observatii la proiectul deciziei
de incadrare în termen de 5 zile.

Staþiunea de Cer-
cetare – Dezvoltare

Agricolã ªimnic,
cu sediul în Craiova,
ªoseaua Bãlceºti

nr. 54, vinde
sãmânþã de orz,
triticale ºi grâu
soiurile GLOSA,

DROPIA, BOEMA,
ªIMNIC 30.

Telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în sa-
tul Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 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. Re-
laþii la telefon: 0749/
230.636.
Vând parcele Cârcea,
la asfalt, alãturat cu
Hanul cu ponei, 450
mp ºi 650 mp. Telefon:
0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-vis
de târgul Leu, 1174 mp,
2 deschideri 17 m ºi re-
þele apã, electricitate,
cadastru, carte funciarã.
Telefon: 0724/572.434;
0351/179.436.
Vând 800 mp, comuna
Predeºti ideal pentru
casã, zonã pitoreascã.
Telefon: 0762/ 109.595.
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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.

Vând teren 400 mp in-
travilan situat în Segar-
cea str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului), cadas-
tru. Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând 345 mp zona Da-
ewoo între case, vari-
ante. 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 la-
cul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grã-
dinari, nr. 34. Preþ ne-
gociabil, 600 mp. Te-
lefon: 0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti
la 16 km de Craiova.
Telefon: 0251/454.016.

Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Matiz galben ru-
lat taxi unic proprietar,
fabricaþie 2002, echi-
pat GPL. Preþ 500
euro negociabil. Tele-
fon: 0732/162.302;
0786/099.228.
Vând Matiz Economic
10.000 Km, preþ 10.000
Ron, an fabricaþie
2007, culoare roºu.
Telefon. 0770/906.030.
Vând maºinã auto
Peugeot 806, benzinã,
an 1995 neînmatricu-
latã. Bariera Vâlcii nr.
63. Craiova. Telefon:
0766/ 466.171.
Vând Audi A6, fabrica-
þie 2006, full-options,
bleu-marin, piele, xe-
non, motor de 2000
cm3. Telefon. 0762/
109.595.
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta im-
pecabil, înmatriculat.
Telefon: 0745/043.152.

Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând în Iºalniþa 2m³
lemne diferite esenþe
din demolare magazie
125 lei m. ³Telefon.
0761/355.869; 0770/
303.445.
Vând cârlige jgheaburi
acoperiº, arzãtoare Ø
600 gaze sobã, polizor
(flex) D 125/850W, cau-
ciucuri 155/13 cu jantã,
polizor voiaj cu douã bu-
telii nou, ceas Atlantic.
Telefon: 0771/385.734.
Vând 345 mp – 18,60,
tarlaua 80 preþ negocia-
bil, zona Daewoo cãp-
ºunãrie. Telefon: 0763/
616.711; 0351/425.744.
Vând struguri ananas,
blanc ºi zaibãr. Tele-
fon: 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, Cimitirul
Romaneºti, cu lucrare
fãcutã. Telefon: 0771/
758.019.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.

Vând puieþi de nuc, fra-
sin, salcâm ºi diverºi pu-
ieþi pomi fructiferi ºi sãl-
batici pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880;
0253/285.145.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticide-
le din legume ºi fructe,
precum ºi hormonii ºi
antibioticele din carne.
Telefon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã 40
ml, robineþi, ventile
fontã noi diverse mã-
rimi. Telefon. 0731/
989.215.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax, as-
pirator, balanþã Berkel,
cuier panou, maºinã
de cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã, di-
verse scule, motor re-
zervã, furnituri ptr. op-
ticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând struguri ieftin
maxim  1000 kg. Tele-
fon: 0729/175.918.
Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2, do-
zator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Te-
lefon:  0766/355.375.

Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300. Preþ 200 lei. Re-
laþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/ kg, 2 damige-
ne 10-15 litri, 15 lei / buc.
Telefon: 0761/355.869.
Vând presã de balotat,
sticle plastic, cutii de
bere, putinã 50 vedre
nouã salcâm, 2 uºi cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor (flex)
D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

vineri, 20 septembrie 2013

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

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

Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtã-
rie din fontã 20 lei, jalu-
zele diferite mãrimi, lus-
tre 2 ºi 3 braþe - 25 lei.
Telefon. 0761/355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii sepa-
rate 500 mp cu teren
intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard be-
ton. Telefon: 0721/
152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate mare
ºi centrifugã miere. Te-
lefon: 0728/381.894.
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), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã
caldã, ºemineu pe
lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.

Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - tine-
ret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
CUMPÃRÃRI

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de apar-
tament. Telefon: 0761/
438.807.
Închiriez teren pe ter-
men lung pentru ampla-
sare de magazine sau
piaþã Lãpuº. Vad foarte
bun. Telefon: 0763/
616.711; 0351/425.744.
Închiriez garsonierã
mobilatã Craioviþa
Nouã. Telefon: 0765/
291.628.
Proprietar închiriez pe
termen lung aparta-
ment 3 camere mobi-
lat parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.

Gazdã - bãiat. Telefon:
0746/274.204.
Primesc fatã în gazdã,
central. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriez teren pentru
parcare maºini sau cen-
tru vânzãri sau G.P.L.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Te-
lefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii.
Telefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã. Te-
lefon: 0744/541.452.

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

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.

DIVERSE
Caut persoanã autoriza-
tã ptr. cadastru în Craio-
va. Telefon: 0770/
333.559: 0351/401.251.
Confecþionez ºi montez
curea canelatã pentru
maºinã de cusut. Tele-
fon: 0251/531.294.
CREDITE ÎN LEI CU
DOBÂNDÃ FIXÃ. TE-
LEFON: 0725/401.174.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897.
0751/ 911.417.

Caut donator rinichi
grupa O1 Telefon:
0766/683.126.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
COMEMORÃRI

Se împlinesc 17 ani de
la decesul prietenului
nostru DAN CIOVICÃ.
Regrete eterne. Fami-
lia Manea.
Mama cu adâncã du-
rere în suflet anunþã
cã s-au împlinit 3 ani

de la trecerea în nefiin-
þã a fiului MÃRGÃRIT
OLTEANU. Dumnezeu
sã-l odihneascã în li-
niºte ºi pace!
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Ca ºi marþi, favoritele nu au avut
probleme la debutul în grupe, cu o
singurã excepþie. Dupã Juventus, a
fost rândul lui Chelsea sã se împie-
dice, chiar în grupa Stelei. Basel s-
a prezentat din nou la nivel înalt în
Marea Britanie ºi adus aminte de
acel 3-3 de pe „Old Trafford” de
acum doi ani, în grupa Oþelului. De
aceastã datã, elveþienii au câºtigat
contra lui Chelsea, echipa care o
eliminase în primãvarã, în semifi-
nalele Europa League. Oscar, mar-
catorul singurului gol al londonezi-
lor, crede cã acum echipa sa este
obligatã sã câºtige cu Steaua. „Nu
este plãcut sã pierzi, dar cred cã
am jucat bine. Golul lor ne-a desta-
bilizat, acum trebuie sã recuperãm
punctele pierdute la Bucureºti”. Sub
comanda lui Jose Mourinho, doar
douã echipe au reuºit sã câºtige pe
terenul lui Chelsea în Champions

Liga Campionilor

Cel mai spectaculos meci al serii de Champions League
s-a jucat sub Vezuviu, cu echipa lui Rafa Benitey la pupitru

League, ambele cu aceleaºi culori
ºi la acelaºi scor: FC Barcelona
(2006) ºi Basel acum. „Nu sunt
ºocat. Uneori câºtigi, alteori pierzi.
Eu, managerul, sunt responsabil de
tot, mai ales dupã un rezultat prost.
În momentele bune vreau ca toatã
lumea sã se distreze, în cele proas-
te, vreau ca toatã lumea sã rãmânã
calmã” a spus Mourinho.Ultimul
meci în faza grupelor pierdut de
Chelsea acasã a avut loc în 2003,
atunci când Beºiktaº, cu Mircea
Lucescu pe bancã, a învins cu 2-
0. Steaua nu a rezistat decât o orã
la Gelsenkirchen, pânã când Szu-
kala ºi Tãtãruºanu au gafat la cen-
trarea lui Uchida, care a ajuns în
poartã. De acolo a fost mult mai
simplu pentru gazde, care puteau
atinge „manita” lui Stuttgart din pri-
mãvarã dacã erau mai atenþi. „N-a
fost uºor, golul lui Uchida a fost ciu-

dat, Steaua s-a þinut bine” a spus,
diplomat, antrenorul Keller.

Insigne,
precum Maradona

Aºa cum se aºtepta cel mai
spectaculos meci al serii a fost pe
„San Paolo” din Napoli, acolo unde
echipa lui Rafa Benitez a învins fi-
nalista Champions League, Borus-
sia Dortmund. Higuain a deschis
scorul cu o loviturã de cap ºi Jur-
gen Klopp a înnebunit de furie,
dezlãnþuindu-se la adresa arbitru-
lui de rezervã, pentru cã Subotic
nu a fost lãsat sã revinã mai repe-
de pe teren dupã ce primise îngri-
jiri, chiar la faza golului. „M-am
comportat ca un idiot. Este vina
mea, mi-am cerut scuze dupã
meci. M-am lãsat dus de atmosfe-
ra jocului ºi de emoþia momentu-
lui. Uneori, în astfel de circum-
stanþe, scoatem ce e mai rãu din
noi” a explicat original tehnicianul
momentul în care nu s-a mai pu-
tut stãpâni. Klopp a ajuns în tribu-
nã, iar cãpitanul Weidenfeller la
vestiare, fiindcã a apãrat în afara
careului la o fazã periculoasã a
gazdelor în finalul primei pãrþi. In-
signe avea sã execute o loviturã li-
berã în stilul lui Maradona, la vin-
clu, de la 25 de metri ºi astfel au-
togolul lui Zuniga nu a mai contat
pe final. Sezonul trecut, Dortmund
a ajuns în finala de pe Wembley

fãrã sã piardã vreun meci.

Messi nu-l „pãrãseºte”
pe Ronaldo

Performanþa serii nu a fost o
noutate pentru jucãtorul care a reu-
ºit-o. Dupã hat-trick-ul lui Ronal-
do de la Istanbul, Messi a fost ire-
zistibil de 3 ori la poarta Ajaxului,
la care n-au tras nici boii, fiindcã
Sigthorsson n-a putut reduce din
handicap din penalty, Valdes fiind
mai ºiret. Ajax a devenit singurul
club care a încasat câte un hat-
trick de la Messi ºi Cristiano Ro-
naldo în Champions League. Tot
în Spania, dupã ce ºi-a prelungit
contractul cu Atletico Madrid pânã
în 2017, Arda Turan a dat un gol
ºi o pasã de gol în victoria contra
lui Zenit de pe „Vicente Calderon”.
„Dupã aceºti doi ani în tricoul

acestei echipe, mã simt un mem-
bru al marii familii Atleti, sunt bu-
curos sã mai rãmân aici” a spus
otomanul de 26 de ani, care a mar-
cat dupã o fazã în care careul ru-
ºilor a semãnat cu un poligon de
tragere. Debutantã în Champions
League, Austria Viena n-a scãpat
cu vreun punct dupã meciul cu o
obiºnuitã a competiþiei, Lucho
Gonzales marcând pentru Porto
dupã faza creatã de Sandro. Deci-
matã de indisponibilitãþi, Milanul a
câºtigat cu noroc, pe final, dupã
ce a scãpat la bara lui Stokes ºi a
deschis scorul dintr-o deviere.

Grupa H:
AC Milan – Celtic Glasgow 2-0
Au marcat: Izaguirre ’82 (autogol), Muntari

’86
AC Milan: Abbiati - Zaccardo, Zapata, Me-

xes, Constant (76 Robinho) - Muntari, De Jong,
Nocerino - Matri (87 Poli), Birsa (63 Emanuel-
son), Balotelli.  Antrenor: Massimiliano Al-
legri.

Celtic: Forster - Van Dijk, Lustig, Ambrose,
Izaguirre - Brown, Matthews (75 Boerrigter),
Mulgrew (89 Biton), Commons (77 Pukki) - Sto-
kes, Samaras. Antrenor: Neil Lennon

FC Barcelona – Ajax Amsterdam 4-0
Au marcat: Messi ’22, ’55, ’75, Pique ’69.
Barcelona: Valdes – Dani Alves, Pique (80

Bartra), Mascherano, Adriano – Fabregas (71
Xavi), Busquets, Iniesta – Alexis, Messi, Ney-
mar (72 Pedro Rodriguez). Antrenor: Gerardo
Martino

Ajax: Vermeer – Van Rhijn, Densvil, Moisan-
der (73 DerHoorn), Blind (78 Schone) – Poul-
sen – De Jong (59 Serero), Duarte – Krkic, Sig-
htorsson, Boilesen. Antrenor: Frank de Boer

Grupa E:
Schalke 04 – Steaua Bucureºti 3-0
Au marcat: Uchida ’67, Boateng ’78, Draxler

’85
Schalke 04: Hildebrand - Uchida, Howe-

des, Matip, Aogo - Neustadter, Hoger (Go-
retzka ’88) - Farfan (Clemens ’89), K.P. Boa-
teng, Draxler - Szalai (Fuchs ’82). Antrenor:
Jens Keller.

Steaua: Tãtãruºanu - Georgievski, Szukala,
Gardoº, Latovlevici - Bourceanu, Pintilii - Ad.
Popa, Stanciu (Tatu ’60, Ad. Cristea ’73), Tãna-
se - Kapetanos (Piovaccari ’64). Antrenor: La-
urenþiu Reghecampf.

Chelsea Londra  – FC Basel 1-2
Au marcat: Oscar ’45 / Salah ’71, Streller ’81
Chelsea: Cech - Ivanovic, Cahill, D Luiz, Cole

- Van Ginkel (’76 Obi Mikel), Lampard (’76 Dem-
ba Ba) - Hazard, Oscar, Willian (’67 Mata) - Eto-
’o. Antrenor: Jose Mourinho

FC Basel: Sommer - Voser, Schar, Ivanov,
Safari - Frei - Salah (’88 Xhaka), Diaz, Stocker
(’82 Ajeti), Sio (’65 Delgado) - Streller. Antre-
nor: Murat Yakin

Grupa F:
Olympique Marseille – Arsenal Londra 1-2
Au marcat: J. Ayew ’90+3 (penalti) / Walcott

’65, Ramsey ’84
Marseille: Mandanda - Fanni, N’Koulou,

Lucas Mendes, Morel - Romao, Imbula (80
Thauvin) - Payet (73 J. Ayew), Valbuena (90
Khelifa), A. Ayew - Gignac. Antrenor: Elie Baup

Arsenal: Szczesny - Sagna, Koscielny, Mer-
tesacker, Gibbs - Flamini (90+1 Miyaichi), Ram-
sey - Walcott (78 Monreal), Wilshere, Ozil -
Giroud. Antrenor: Arsene Wenger

SSC Napoli – Borussia Dortmund 2-1
Au marcat: Higuain ’29, Insigne ’67 / Zuni-

ga ’87 (autogol)
Napoli: Reina - Maggio, Albiol, Britos, Zu-

niga - Inler, Behrami - Callejon, Hamsik (’90+2
Mesto), Insigne (’73 Mertens) - Higuain (’78
Pandev)

Antrenor: Rafa Benitez
Borussia: Weidenfeller - Grosskreutz, Subo-

tic, Hummels (’45+1 Aubameyang), Schmelzer
- Bender, Sahin - Blaszczykowski (’45+3 Lan-
gerak), Mkhitaryan (’76 Hofmann), Reus - Le-
wandowski

Antrenor: Jurgen Klopp

Grupa G:
Austria Viena – FC Porto 0-1
A marcat: Lucho Gonzalez ’55
Austria: Lindner - Koch, Rogulj, Ortlechner,

Suttner - Royer, Stankovic, Holland (84 Oko-
tie), Maden, Jun (68 Simkovic) - Hosiner (84
Kienast). Antrenor: N. Bjelica

FC Porto: Helton - Alex Sandro, Mangala,
Otamendi, Danilo - Josue, L. Gonzalez (87 Quin-
tero), Fernando - Lica (67 Izmailov), J. Marti-
nez, S. Varela (79 H. Herrera). Antrenor: P. Fon-
seca

Atletico Madrid Zenit Sankt-Petersburg 3-1
Au marcat: Miranda ’40, Arda Turan ’64,

Baptistao ’80 / Hulk ’58
Atletico: Courtois - Juanfran, Miranda, Go-

din, F. Luis - M. Suarez, Gabi - Koke (89 C.
Rodriguez), Adrian (77 Leo Baptistao), A. Tu-
ran (84 R. Garcia) - D. Villa. Antrenor: Diego
Simeone

Zenit: Lodigin - Lombaerts, Neto (46 Sha-
rov), Hubocan -Smolnikov, Zyryanov (74 Ar-
shavin), Witsel, Ansaldi - Hulk (85 Bystrov),
Kerzhakov, Danny. Antrenor: Luciano Spaletti

Antrenorul lui Al Shabab (Arabia
Sauditã), fostul mare portar Michel
Preud’homme va fi noul antrenor
al echipei FC Bruges, dupã ce Juan
Carlos Garrido a fost demis de la
echipa de pe locul doi din Belgia.
Michel Preud’homme, în vârstã de
54 de ani, a antrenat echipa sauditã
Al Shabab din 2011 ºi a fost demis
de la Al Shabab miercuri, ca

Preud’homme,
antrenor la FC Bruges

urmare a eliminãrii echipei saudite
din Liga Campionilor Asiei. Spanio-
lul Juan Carlos Garrido a fost
demis de la conducerea tehnicã a
echipei FC Bruges, reproºându-i-se
faptul cã nu a calificat echipa în
faza grupelor Ligii Europa. FC
Bruges, care va juca duminicã, pe
teren propriu, derby-ul cu Ander-
lecht, ocupã locul doi în clasamen-

tul campionatului Belgiei, cu 17
puncte acumulate în ºapte etape.
Juan Carlos Garrido, în vârstã de
44 de ani, pregãtea echipa FC
Bruges din toamna anului 2012. El
este primul antrenor demis în
actualul sezon, în prima ligã
belgianã. Preud’homme a mai
antrenat pe Standard Liege, Gent ºi
Twente.
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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

Antrenorul Universităţii Craiova, Erik
Lincar, a prefaţat duelul de sâmbătă cu
Metalul Reşiţa, meci în care victoria este
considerată esenţială de gruparea din
Bănie,  care se află pe locul 9 ş i la -1 la
„adevăr” după primele două runde. Lin-
car consideră că jucătorii săi trebuie să
aibă răbdare pentru a desfac e apărarea
adversă, c are va fi mai motivată după
înlocuirea antrenorului Pelici cu Stelian

1. Dunărea Calafat 29-5 15p
2. Progr. Segarcea 23-5 13
3. Rec. Ostroveni 15-11 12
4. Dunărea Bistreţ 17-7 10
5. Viitorul Cârcea 15-5 9
6. CS Işalniţa 7-5 9
7. CSO Filiaşi 9-9 8
8. Danubius Bechet 9-10 8
9. Prometeu Craiova 12-5 7
10. Am. Melineşti 6-17 6
11. Vânătorul Desa 8-25 6
12. SF Gică Popescu 11-10 5
13. Victoria Celaru 9-17 3
14. „U” II Craiova 6-14 1
15. Avocaţii Craiova 4-19 0
16. Unirea Leamna 4-21 0

LIGA A IV-A –
ETAPA A V-A
Rezultate: Şcoala de Fotbal Gică Po-

pescu – Danubius Bechet 2-2, CSO
Filiaşi – Dunărea Bistreţ 0-0, CS Uni-
versitatea II – Dunărea Calafat 1-4, Vic-
toria Celaru – CS Işalniţa 0-1, Unirea
Leamna – Recolta Ostroveni 1-4, Vâ-
nătorul Desa – Progresul Segarcea 1-
5, Avocaţii Craiova – Viitorul Cârcea
0-5, Prometeu Craiova – Amaradia
Melineşti – nu s-a jucat.

Liga a III-a, etapa a 4-a
La Işalniţa vine Metaloglobus

Una dintre echipele doljene din
Liga a III-a, Viitorul Municipal
Craiova, joac ă astăzi, de la ora
17, la Işalniţa,  meciul din etapa a
patra a seriei a treia,  contra celor
de la Metaloglobus  Bucureş ti.
Fosta „Apă” Craiova se află pe
locul 3 după tot atâtea runde, cu
6 punc te, în timp ce adversara

oc upă poziţia a opta, c u 4 punc-
te. Cealaltă echipă doljeană din
Liga a III-a,  CS Podari,  încearcă
să acumuleze primele puncte în
deplasarea de la Vişina Nouă, for-
maţie pe care au învins-o în vară
într-un amical disputat în Serbia,
la Donji Milanovac, c u 6-2. Me-
ciul-revanşă se va juca sâmbătă,

de la ora 17, la Vişina Nouă. Gaz-
dele au 4 puncte din 3 meciuri şi
sunt pe locul 5,  în timp c e cam-
pioana doljului es te una dintre
cele două formaţii aflate pe 0,  ală-
turi de Concordia II  Chiajna. Po-
dariul a rămas deocamdată în grija
secundului Tiberiu Lung, după
demiterea lui Marian Bâc u.

În acest week-end va avea
loc, în Sala Sporturilor “Ion
Constantinescu”, ediţia a patra
a Memorialului “Ion Constan-
tinescu” la volei feminin, com-
petiţie organizată în memoria
marelui om de sport Ion Con-
stantinescu „Hamlet”. Pe lân-
gă echipa gazdă, SCM Univer-
sitatea Craiova, în acest an mai
participă Unive rs itate a Cluj,
CSM Târgovişte şi Rapid Bucu-
reşti. Astăzi, de la ora 16.30, se
joacă C.S.M. Târgovişte – C.S.
Rapid Bucureşti, iar de la 18.30:
S.C.M. ”U” CRAIOVA – ”U”
Cluj-Napoca. Mâine, de la ora
10, ”U” Cluj-Napoca – C.S.M.
Târgovişte, iar de la ora 12, C.S.
Rapid Bucureşti – S.C.M. ”U”
CRAIOVA. În sfârşit, dumini-
că, de la ora 17.30, C.S. Rapid
Bucureşti – ”U” Cluj-Napoca,
iar ultima partidă va fi S.C.M.
”U” CRAIOVA – C.S.M. Târgo-
vişte, de la ora 19.30.

Astăzi începe Memorialul „Ion Constantinescu”

Lincar: „Răbdare şi posesie,
pentru prima victorie”
Antrenorul echipei din Bănie crede că CSM Reşiţa

va veni să se apere şi să contraatace pe „Ion Oblemenco”
Gherman. „Vom întâlni o ec hipă care
şi-a schimbat antrenorul,  ceea c e re-
prezintă un factor motivaţional în plus
pentru adversari.  Consider c ă vor veni
pe „Ion Oblemenc o“ să se apere şi să
încerc e să ne surprindă pe c ontraatac.
Noi va trebui să demonstrăm inteligen-
ţă în joc,  răbdare, să avem posesia şi
să căutăm să ne c reem situaţii c ât mai
bune pentru a marca.  Ne dorim să câş-

tigăm aces t joc, pentru a savura prima
victorie în c ampionat împreună c u toţi
cei care vor veni alături de noi. Sperăm
să mulţumim suporterii, pe c are îi aş-
teptăm în număr cât mai mare la sta-
dion sâmbătă seară“,  a spus Lincar pen-
tru site-ul ofic ial al clubului. Partida din-
tre Universitatea Craiova şi CSM Reş i-
ţa se va disputa mâine, de la ora 18, pe
stadionul „Ion Oblemenco“.


