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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
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- Ai văzut, Popescule, ce MARE
problemă pentru UE a devenit
micul nostru? actualitate / 5

Primarul Lia Olguţa Vasilescu e ste convins
că s tadionul ”Ion Oblemenco” va intra în re-
cons trucţie începând cu anul viitor, arena Bă-
niei fiind, de altfel, prima din ţară pe care  gu-
vernul Victor Ponta o va bugeta. Edilul-şef mai
susţine că are promisiuni ferme în acest sens
şi că proie ctul de la Craiova nu poate fi împiedicat nici mă-
car de dorinţa manifestată de autorităţile din Târgu-Jiu de a
vrea şi ele  o arenă modernă în localitate, o astfel de inve sti-
ţie putând să se facă în ambele  municipii.

3 AD
MIN

ISTR
AŢI
E

pa
gi

na

Stadionul „Ion Oblemenco”,
bugetat de anul viitor

Stadionul „Ion Oblemenco”,
bugetat de anul viitor

Stadionul „Ion Oblemenco”,
bugetat de anul viitor

Stadionul „Ion Oblemenco”,
bugetat de anul viitor

Stadionul „Ion Oblemenco”,
bugetat de anul viitor

Stadionul „Ion Oblemenco”,
bugetat de anul viitor

Stadionul „Ion Oblemenco”,
bugetat de anul viitor

Stadionul „Ion Oblemenco”,
bugetat de anul viitor

Stadionul „Ion Oblemenco”,
bugetat de anul viitor

O prostie
a liberalilor

Abia se mai dresese puţin, la ni-
vel declarativ, relaţia premierului
Victor Ponta cu Crin Antonescu,
liderul liberalilor, co-preşedinte al
USL, preşedintele Senatului şi can-
didatul USL la alegerile prezidenţi-
ale de anul viitor, deteriorată pe
motivul abordării diferite a dosa-
rului Roşia Montană, şi o declara-
ţie cel puţin inabilă a secretarului
general al PNL, Eduard Helvig, la
Satu Mare, reactivează zâzania,
ducând-o la parametri periculoşi.
„Nu abandonaţi, staţi uniţi. PNL
va duce preşedintele României în
2014 şi vă garantez că în 2016
av em prim-ministru”, a intonat
Eduard Helvig mesajul transmis de
liderul liberal.
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Preºedintele Traian Bãsescu a
sesizat, sâmbãtã, Curtea Constituþi-
onalã a României (CCR), cu privire la
Legea referendumului, acuzând cã
actul normativ conþine prevederi care
„înfrâng” principii constituþionale
legate de exercitarea suveranitãþii de
cãtre popor. Preºedintele susþine, în
sesizare, cã stipularea unui cvorum
de participare la referendum de cel
puþin 30% din numãrul persoanelor
înscrise în listele electorale perma-
nente încalcã prevederile art. 2, alin.
(1) din Constituþie, deoarece premi-
sa unei manifestãri democratice a
suveranitãþii prin intermediul popo-
rului se poate asigura doar prin par-
ticiparea la referendum a majoritãþii
cetãþenilor, constând în jumãtate plus
unul din numãrul persoanelor înscri-
se în listele electorale permanente.
De aceea, Traian Bãsescu susþine cã
ar trebui ca legea sã prevadã cã pen-
tru validarea referendumului este
necesar un cvorum de 50% plus unu.
„Învederãm faptul cã ºi la nivel legis-
lativ termenul de «majoritate» desem-
neazã cel puþin 50% plus unul din
numãrul total. Un exemplu în acest
sens se regãseºte în Legea nr.47/1992
privind organizarea ºi funcþionarea
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Debitul Dunãrii va fi în creºtere
pânã la 4.900 metri cubi
pe secundã

Debitul Dunãrii la intrarea în
România, secþiunea Baziaº, va fi
în creºtere în intervalul 22 - 28
septembrie, pânã la valoarea de
4.900 metri cubi pe secundã,
informeazã Institutul Naþional de
Hidrologie ºi Gospodãrire a
Apelor (INHGA). INGHA
precizeazã cã, în ultima zi a
intervalului, debitul va scãdea,
situându-se peste media multia-
nualã a lunii septembrie, de 3.800
metri cubi pe secundã. În aval de
Porþile de Fier debitele vor fi în
general în creºtere.
Zgonea a ajuns la Roºia
Montanã, unde a vizitat
4 cariere

Preºedintele Camerei Deputaþi-
lor, Valeriu Zgonea, a ajuns, ieri
dimineaþã, la Roºia Montanã,
unde a vizitat patru cariere din
zonã - între care ºi cariera Cãtãli-
na, unde 33 de mineri s-au blocat
în subteran sãptãmâna trecutã -
împreunã cu reprezentanþi ai
autoritãþilor locale ºi ai Sindicatu-
lui „Viitorul Mineritului”. Dupã
întâlnirea cu autoritãþile, Zgonea a
declarat cã le-a cerut acestora sã
aibã o atitudine independentã în
momentul în care parlamentarii
din comisia specialã vor veni la
Roºia Montanã, începând de
sãptãmâna viitoare. „Vor fi mai
multe vizite aici, va trebui sã fiþi
atenþi ºi sã le explicaþi tuturor ºi
avantajele ºi dezavantajele ºi ce se
întâmplã cu zona. Rugãmintea e
sã le faceþi un bilanþ al evoluþiei
societãþii în zona aceasta”, le-a
spus Zgonea reprezentanþilor
autoritãþilor locale.

Premierul Victor Ponta se aflã, astãzi ºi mâine,
în vizitã oficialã în Finlanda ºi Lituania, ocazie

Ponta, în vizitã oficialã în Finlanda ºi Lituania

Preºedintele Camerei Deputaþilor,
Valeriu Zgonea (foto), a declarat sâm-
bãtã, la Alba Iulia, cã în condiþiile în
care preºedintele Traian Bãsescu a
atacat la Curtea Constituþionalã a
României (CCR) Legea referendumu-
lui, consultarea popularã pentru va-
lidarea modificãrii Constituþiei nu va
mai putea avea loc, în 2014, odatã cu
primul tur al prezidenþialelor. Solici-
tat, într-o conferinþã de presã, sã co-
menteze gestul preºedintelui Bãses-
cu de a mai trimite la CCR legea pri-
vind pragul la referendum, în condi-
þiile în care controlul constituþional a
fost fãcut o datã, Zgonea a rãspuns:
„Traian Bãsescu are o singurã þintã -
e mãsuratã, strategia o avem în anali-
za noastrã, cel puþin la PSD, dar ºi în
USL am discutat - Traian Bãsescu va
încerca sã întârzie cât de mult poate
luarea deciziei ºi promulgarea aces-
tui text de lege, astfel încât sã nu se
mai suprapunã cu primul tur al alege-
rilor prezidenþiale mãsura referenda-
rã”. „În acest moment, dupã toate cal-
culele pe care le-am fãcut ºi cu dom-
nul Ponta ºi cu domnul Antonescu
(n.r. – co-preºedinþii USL Victor Pon-
ta ºi Crin Antonescu), noi speram ca
Traian Bãsescu, respectând pactul

Curþii Constituþionale, la art. 51, alin.
(1). Astfel, Curtea Constituþionalã
lucreazã legal în prezenþa a douã
treimi din numãrul judecãtorilor, iar
plenul decide cu votul majoritãþii ju-
decãtorilor Curþii. Aºadar, ºi în acest
caz, majoritatea implicã un numãr egal
cu cel puþin jumãtate plus unul din
numãrul total ºi nu un procent de 30%
sau mai mic”, se precizeazã în sesiza-
rea preºedintelui cãtre Curte.

În 29 mai, Camera Deputaþilor a
adoptat, cu 221 de voturi „pentru”,
73 de „împotrivã” ºi 2 abþineri, pro-
iectul de lege privind reducerea pra-
gului de prezenþã la referendum la
30%. Iniþiativa legislativã, semnatã de
Valeriu Zgonea, Florin Iordache, Eu-
gen Nicolicea ºi Bogdan Ciucã, mo-
dificã Legea referendumului în sen-
sul reducerii pragului de prezenþã la
acest tip de scrutin de la 50% la 30%,
ºi introduce condiþia unui vot de 25%
din alegãtori pentru validarea rezul-
tatelor. PDL a sesizat CCR în legãtu-
rã cu aceastã lege, iar decizia Curþii a
fost cã modificarea este constituþio-
nalã în mãsura în care nu se aplicã
referendumurilor organizate în decurs
de un an de la data intrãrii în vigoare
a actului normativ. Pe 16 iulie 2013,

preºedintele României a solicitat
Parlamentului reexaminarea acestei
legi, în sensul respingerii acesteia
de cãtre Parlament, întrucât noua va-
riantã de reglementare a cvorumului
de participare la referendum, aleasã
de legiuitor, nu asigurã o reprezen-
tativitate suficientã de naturã a con-
feri deciziei adoptate forþa care sã
reflecte voinþa ºi suveranitatea po-
porului. În urma reexaminãrii, la data

de 10 septembrie 2013, Camera De-
putaþilor, în calitate de Camerã deci-
zionalã, a respins argumentele invo-
cate în cererea de reexaminare ºi a
adoptat Legea pentru modificarea ºi
completarea Legii nr.3/2000 privind
organizarea ºi desfãºurarea referen-
dumului în forma iniþialã, dupã care,
12 septembrie 2013, Parlamentul a re-
transmis-o preºedintelui României,
în vederea promulgãrii.

cu care se va întâlni cu autoritãþile celor douã
þãri. În Finlanda, Ponta va avea întrevederi cu

omologul sãu, Jyrki Katainen, ºi cu
preºedintele Parlamentului, Eero
Heinaluoma, ºi va participa la un
Forum economic. Împreunã cu mi-
nistrul delegat pentru Învãþãmânt
Superior, Mihnea Costoiu, premie-
rul va lua parte ºi la o conferinþã
privind educaþia, la Helsinki. În Li-
tuania, premierul se va întâlni cu
prim-ministrul Algirdas Butkevi-
cius ºi cu preºedintele Parlamen-
tului, Vydas Gedvilas, urmând sã
aibã o întrevedere ºi cu reprezen-
tanþii oamenilor de afaceri din

aceastã þarã. „Cele douã vizite au ca obiectiv
consolidarea dialogului politic bilateral la nivel
înalt, dinamizarea cooperãrii, în special în dome-
niul economic, ºi asigurarea unei coordonãri per-
manente pe teme europene, în contextul în care
Lituania deþine în prezent preºedinþia Uniunii
Europene, iar Finlanda va face parte din þãrile
alãturi de care România va asigura preºedinþia
UE în 2019”, informeazã Guvernul. Din delegaþia
care îl însoþeºte pe premier  fac parte ministrul
delegat pentru Proiecte de Infrastructurã de In-
teres Naþional ºi Investiþii Strãine, Dan ªova,
ministrul delegat pentru Învãþãmânt Superior,
Mihnea Costoiu, secretarii de stat George Ciam-
ba, din Ministerul Afacerilor Externe, ºi Bogdan
Tohãneanu, din Ministerul de Interne.

de coabitare ºi seriozitatea cu care
priveºte guvernarea, sã nu facã acest
lucru, adicã sã nu trimitã gratuit acest
text la Curte, dar a abuzat de un drept
pe care îl are”, a adãugat preºedinte-
le Camerei. Întrebat dacã USL ia în
calcul sã organizeze referendumul
pentru Constituþie odatã cu turul doi
al prezidenþialelor, Zgonea a rãspuns
cã acest lucru depine de momentul
în care CCR transmite decizia Parla-
mentului. „Putem sã ne trezim cã pro-
iectul de lege ajunge la sfârºitul lunii
noiembrie în Parlament pentru a fi
analizat”, a motivat Zgonea, invo-
când precedente în care Curtea a
amânat destul de mult pronunþarea
unor decizii. „Controlul de constitu-
þionalitate a fost fãcut, îl mai facem o
datã. Dar haideþi sã o luãm logic: nu
existã nici un text în vreo lege sau în
Constituþie de sancþionare a preºedin-
telui pentru cã contestã aceastã lege
a referendumului. Contestând-o, mem-
brii Curþii vor lua o decizie, hai sã zi-
cem în 30 de zile, asta este minimul.
Pânã fiecare Camerã îºi exprimã punc-
tul de vedere, în Biroul Permanent,
pânã trimitem punctul de vedere, pânã
se ia o decizie, se constituie un rapor-
tor din partea Curþii... Peste 30 de zile

se publicã aceasta în Monitorul Ofi-
cial. Asta însemanã finalul lunii oc-
tombrie”, a explicat Zgonea. Apoi, a
continuat acesta, va mai trece un timp
de cel puþin o sãptãmânã ºi jumãtate -
douã sãptãmâni în care decizia Curþii
va fi discutatã în cele douã Camere.
„Reanalizarea înseamnã încã douã
sãptãmâni. Suntem la mijlocul lunii
noiembrie. Apoi se trimite proiectul
cãtre preºedinte, care are douãzeci de
zile în care, tactic, poate sã analizeze
proiectul de lege. Peste 20 de zile o

promulgã, deja suntem la Sfântul Ni-
colae ºi atunci primul tur al alegerilor
prezidenþiale va fi trecut. Promulga-
rea se face, intrã textul de lege în vi-
goare de la un an de la publicarea în
Monitorul Oficial, adicã de la 6-10 de-
cembrie 2014”, a concluzionat preºe-
dintele Camerei Deputaþilor. În aceste
condiþii, spune Zgonea, preºedintele
Traian Bãsescu îºi va îndeplini obiec-
tivul de a face ca una dintre promisiu-
nile USL - aceea de a revizui Constitu-
þia - sã nu fie dus la îndeplinire.

Zgonea: Referendumul pentru modificarea Constituþiei
nu va mai avea loc odatã cu turul I al prezidenþialelor
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Amenajarea canalului Corniþoiu este o
lucrare care nu îi încântã pe construc-
tori. Deºi are o valoare de 4,4 miliarde
de lei vechi, cel de-al treilea tronson nu Primãria Craiova continuã sã cearã te-

ren de la Ministerul Apãrãrii Naþionale pen-
tru construcþia locuinþelor. „Noi am fãcut

Canalul Corniþoiu, la a doua licitaþie
îºi gãseºte executantul nici la cea de-a
doua licitaþie care a fost lansatã de Pri-
mãria Craiova. Nu am vãzut cererile de
clarificare sã vãd ce îi împiedicã, dar în

mod sigur colegii
noºtri o sã îºi dea
seama dacã este
vreo chestiune care
sã nu fie foarte per-
misivã pentru firme.
Dar este o lucrare
foarte grea. E vor-
ba de niºte izvoare
de suprafaþã, destul
de complicatã. dar
dacã e foame mare
în piaþã ar trebui sã
vinã”, a declarat pri-
marul Lia Olguþa
Vasilescu.

pânã acum o cerere pentru preluarea a trei
terenuri de la Ministerul Apãrãrii Naþiona-
le pentru construcþia de locuinþe. ªi, deo-

camdatã, nu am primit un rãspuns
favorabil. Este acelaºi lucru care se
întâmplã ºi în celelalte oraºe ºi atunci
a trebuit sã ne punem faþã în faþã cu
Ministerul Apãrãrii ºi gãsim o soluþie
pentru deblocarea acestei probleme”,
a declarat primarul Lia Olguþa Vasi-
lescu. Municipalitatea ºi-a propus sã
construiascã douã cartiere de locuin-
þe noi, unul în zona „1 Mai” ºi altul
în preajma unitãþii militare de pe stra-
da „Caracal”, blocurile urmând sã fie
construite cu bani provenind dintr-
un credit bancar ºi vândute apoi cra-
iovenilor.

Terenul pentru cartierul
de locuinþe este indisponibil
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Deocamdatã, municipalitatea
craioveanã se confruntã cu câ-
teva probleme legate de terenul
pe care se aflã stadionul. Prima-
rul Lia Olguþa Vasilescu a expli-
cat cã sunt câteva proprietãþi
acolo, printre care pista de atle-
tism ºi vestiarele, care au un alt
proprietar. Acest lucru face ca
documentaþia sã nu poatã fi în-
tocmitã. „Suntem foarte încur-
caþi la stadion unde, dupã cum
ºtiþi, sunt câteva proprietãþi în
interiorul complexului nostru
sportiv le are Ministerul Tinere-
tului ºi Sportului, prin DJTS. Asta
ne-a dus în situaþia în care nici
pânã acum nu suntem gata cu
partea de documentaþie pentru a
aviza tehnic proiectul de stadion
pentru complexul sportiv ”Ion
Oblemenco”. Pista este a lor, mai
au vreo douã vestiare, poate o
toaletã în interiorul stadionului”,
a precizat Olguþa Vasilescu.

Se cautã soluþii pentru
preluarea pistei ºi a vestiarelor

Procedurile dureazã pentru cã
ministerul a anunþat cã nu are
bani ca sã facã lucrãri de cadas-

Primarul Lia Olguþa Vasilescu este
convins cã stadionul ”Ion Oblemen-
co” va intra în reconstrucþie începând
cu anul viitor, arena Bãniei fiind, de
altfel, prima din þarã pe care guver-
nul Victor Ponta o va bugeta. Edilul-
ºef mai susþine cã are promisiuni fer-

me în acest sens ºi cã proiectul de la
Craiova nu poate fi împiedicat nici
mãcar de dorinþa manifestatã de au-
toritãþile din Târgu-Jiu de a vrea ºi ele
o arenã modernã în localitate, o ast-
fel de investiþie putând sã se facã în
ambele municipii.

trare pentru toate stadioanele din
þarã, Craiova nefiind singurul
municipiu care se aflã în aceastã
situaþie. ”Noi am putea sã facem
cadastru, dar nu suntem lãsaþi,
nefiind proprietari. ªi atunci am
cerut o reglementare foarte cla-
rã, eventual un acord al Ministe-
rului Tineretului ca sã putem sã
facem noi cadastru ºi sã mergem
mai departe cu proiectele”, a ex-
plicat primarul Craiovei. Cu toa-
te acestea, municipalitatea se
grãbeºte, susþinând cã existã pro-
misiuni ferme cã, de la anul, lu-
crãrile de reconstrucþie trebuie
sã înceapã: „Vrem sã intrãm cât
mai rapid în avizare cu studiul de
fezabilitate fãcut pentru stadion.
Asta pentru cã avem promisiuni
foarte ferme de la guvernul Ro-
mâniei cã anul viitor va începe
bugetarea pentru acest stadion”.

”Primul stadion finanþat
va fi cel de la Craiova”

Autoritãþile gorjene solicitã ºi
ele o finanþare pentru o arenã
modernã la Târju-Jiu pe care sã
joace echipa Pandurii din locali-
tate. Primarul Craiovei spune însã

cã aceastã doleanþã a lor nu îm-
piedicã realizarea proiectului de
modernizare a stadionului ”Ion
Oblemenco”. ”Eu m-aº bucura
foarte tare sã fie douã stadioane
în Oltenia, având în vedere cã
echipa lor are ºi rezultate foarte
bune. De altfel, dacã vã aminþiti,
guvernul trecut a finanþat trei sta-
dioane, unul la Ploieºti, la Cluj ºi
Bucureºti. Ei bine, ºi acest gu-
vern va trebui sã finanþeze tot
trei stadioane. Promisiunea fer-
mã este cã primul va fi Craiova.
Dacã ia ºi Târgu-Jiu eu m-aº bu-
cura foarte mult pentru ei pentru
cã sunt fraþii noºtri care ne ºi
sprijinã în competiþia noastrã
pentru Capitalã Culturalã Euro-
peanã ºi care au ºi performanþã
în sport”, a declarat Olguþa Vasi-
lescu.

Terenul de la Balta Craioviþei
va fi expropriat

Pe de altã parte, Lia Olguþa Va-
silescu a declarat cã municipali-
tatea a fost minþitã de Adrian Mi-
titelu, care este ºi unul dintre de-
þinãtorii terenului de la Balta Cra-
ioviþei. „Sau, dacã vreþi, eu am

fost minþitã, în sensul cã nu existã
probleme de proprietate acolo ºi
dupã s-a dovedit cã erau nume-
roase litigii. Când cineva se duce
ºi se intabuleazã fãrã sã fie in-
formatã ºi primãria ºi alte orga-
ne ale statului nu prea e în regulã
ºi nu prea avem noi nici o vinã,
lucruri care s-au întâmplat din
pãcate. Dar drumul tot se va
face”, a spus primarul. Lia Ol-
guþa Vasilescu a explicat cã exis-
tã douã variante de lucru, ori se
rezolvã litigiul care existã între
Adrian Mititelu ºi al doilea deþi-
nãtor, ”un domn Creþu”, ori dru-
mul se va face cu fonduri euro-
pene, alta fiind atunci procedu-
ra. „Pe fonduri europene se va
trece la expropriere, indiferent
cine este proprietarul. ªi acel

drum se va face, cum se va face,
de altfel, ºi strãpungerea de la
Traian Lalescu. Dar acolo este o
situaþie foarte complicatã, inclu-
siv cu PUZ-ul care a fost con-
testat”.

Un mare parc de distracþii
se proiecteazã în zonã

Se pare însã cã municipalita-
tea a gãsit ºi o variantã alternati-
vã pentru parcul de distracþii
care, de asemenea, era proiectat
sã se facã pe terenurile de la Bal-
ta Craioviþei. ”Eu, în campania
electoralã, promisesem cã acolo
sã fie nu doar acel drum, ci ºi un
parc de distracþii. Dupã o discu-
þie pe care am avut-o cu doamna
Rovana Plumb, care a venit spe-
cial pentru Balta Craioviþei ca sã
vadã dacã se pot atrage fonduri
pentru asanarea ei ºi pregãtirea
unui loc de joacã, mi-am dat sea-
ma cã nu permite proprietatea ca
sã intervinã municipalitatea aco-
lo. Ei bine, peste drum de Balta
Craioviþei, municipalitatea are 3,5
hectare, care este în spatele Li-
ceului de Chimie ºi ANL-uri. Este
un pãrculeþ acolo, pe care se aºe-
zaserã douã familii de romi. Erau
ilegale ºi au fost scoase ºi acum
lucrãm la proiect pentru a face,
totuºi, acolo un loc de joacã foar-
te mare”. Autoritãþile susþin cã
este vorba de un parc de distracþii
de mare capacitate, care se va
face cu finanþare de la Ministe-
rul Mediului.
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Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au ad-
mis, în parte, vineri dupã-amiazã, recursul
Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova
în cazul lui Cãtãlin Laurenþiu Tudor, ºoferul
care a accidentat grav un biciclist, în co-
muna Breasta ºi a fugit. Tribunalul a decis
sã ia faþã de tânãrul de 24 de ani mãsura
obligãrii de a nu pãrãsi þara pe 30 de zile.

Magistraþii Tribunalului Dolj Dolj au soluþionat, vineri, re-
cursurile declarate atât de inculpat cât ºi de victima sa, în dosa-
rul în care Florin Iulian Siclitaru a fost judecat pentru vãtãmare
corporalã. Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova, care l-au trimis în judecatã, anul trecut, în luna
august, Siclitaru l-a bãtut pe Bogdan Nicolae Mitruþoiu în stra-
dã, undeva pe „Calea Bucureºti” din Craiova, victima având
nevoie de 25-30 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.
În sentinþa pronunþatã pe fond, în data de 9 mai a.c., Judecãto-
ria Craiova l-a condamnat pe Florin Iulian Siclitaru la 6 luni de
închisoare cu executare ºi la plata, cãtre partea vãtãmatã, a
sumelor de 1.500 de lei daune materiale ºi 4.000 de euro cu titlu
de daune morale. Sentinþa a fost atacatã cu recurs atât de Sicli-
taru, cât ºi de victima sa, Bogdan Nicolae Mitruþoiu. Vineri, 20
septembrie a.c., magistraþii Tribunalului Dolj au soluþionat re-
cursul în cauzã, i-au redus aproape la jumãtate lui Siclitaru su-
mele pe care trebuie sã le achite victimei, însã i-au menþinut

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, în noap-
tea de sâmbãtã spre duminicã, în jurul orei
0.45,  la intersecþia strãzilor „Fraþii Buzeºti”
ºi ”Alexandru Macedonski”, din Craiova, s-a
produs un accident rutier în urma cãruia douã
persoane au ajuns la spital pentru acordarea
de îngrijiri medicale. Din primele cercetãri ale
poliþiºtilor Biroului Rutier s-a stabilit faptul cã
Irinel Diþoiu, de 24 de ani, din localitate, în
timp ce conducea un autoturism BMW, nu a
respectat semnificaþia indicatorului „Oprire”
ºi nu a acordat prioritate unui alt autoturism,

Sâmbãtã noaptea, în jurul orei 01.00,
paznicii de vânãtoare Codreanu Cristian ºi
Rãþoi Irinel, din cadrul A.J.V.P.S. Dolj, au
prins la braconaj cu ogari pe Cârciumaru
Emil ªtefãniþã, în vârstã de 19 ani, din lo-
calitatea Zãval, împreunã cu Pãceanã Vivi,
43 de ani, din Craiova. Cei doi hãituiau
vânatul dintr-o autoutilitarã Ford Trasit,
în zona drumului naþional 55A, pe raza co-
munei Gighera. Alergaþi pe teren de pazni-
cii de vânãtoare, au oprit în cele din urmã,
iar la controlul efectuat împreunã cu Poli-
þia de Frontierã  s-a descoperit asupra lor
un iepure de câmp, pe care îl prinseserã
cu câinii ogarii pe fondul de vânãtoare
Rudari, gestionat de A.J.V.P.S. Dolj. Cei
doi braconieri s-au ales cu dosare penale
ºi nu ar fi deloc exclus sã facã ºi o ”vizi-
tã” la închisoare. Le-ar prinde chiar bine!

Cu ogarii la braconajLa spital dupã un accident provocat de ºofer bãut
Doi craioveni au ajuns la Spitalul Clinic Judeþean de

Urgenþã Craiova, în noaptea de sâmbãtã spre dumini-
cã, în urma ciocnirii a douã maºini, într-o intersecþie din
municipiu. ªoferul unui BMW, bãut fiind, nu a acordat
prioritate de trecere ºi a izbit violent un alt autoturism.

marca Logan, condus de Emanuel
Andrei, de 33 de ani, din comuna
Calopãr, intrând în coliziune cu
acesta. În urma accidentului a re-
zultat rãnirea gravã a Mariei Din-
cã, de 24  de ani, ºi rãnirea uºoarã
a lui Emanuel Andrei, care au fost
transportaþi la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova pentru investigaþii medicale.

„În urma testãrii alcoolscopice a ºoferu-
lui de 24 de ani, a rezultat o valoare de 0,33
mg/l alcool pur în aerul expirat ºi i-au fost

recoltate probe biologice de sânge. În cau-
zã, s-a întocmit dosar penal sub aspectul
sãvarºirii infracþiunii de vãtãmare corporalã
din culpã”, a precizat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Siclitaru, condamnat definitiv la 6 luni de închisoare
în dosarul de vãtãmare corporalã

Florin Iulian Siclitaru, craioveanul de 24 de ani care a accidentat mortal doi tineri, pe 31
martie a.c., ºi a fugit, a fost condamnat, definitiv, vineri, într-un alt dosar, la 6 luni de închi-
soare cu executare pentru vãtãmare corporalã. Este vorba despre dosarul în care a fost trimis
în judecatã dupã ce l-a bãtut pe Bogdan Nicolae Mitruþoiu, victima având nevoie de 25-30 de

zile de îngrijiri medicale dupã agresiune. Magistraþii Tribunalului Dolj i-au respins, vineri,
recursul lui Mitruþoiu, i-au admis recursul lui Siclitaru numai pe latura civilã, reducând valoarea

daunelor pe care le are de achitat, însã a menþinut pedeapsa primitã pe fond, sentinþa fiind
definitivã. În plus, Siclitaru este condamnat pe fond la 4 ani de închisoare pentru ucidere din

culpã, în prezent judecându-se recursul ºi în aceastã cauzã, la Curtea de Apel Craiova.

pedeapsa: “Respinge recursul recurentului-parte vãtãmatã Mi-
truþoiu Bogdan Nicolae. Admite recursul recurentului-incul-
pat Siclitaru Iulian Florin. Caseazã în parte SP.1575 /
09.05.2013 a Judecãtoriei Craiova, sub aspectul laturii civile
ºi rejudecând: Reduce daunele materiale la care a fost obli-
gat inculpatul Siclitaru Iulian Florin cãtre partea vãtãmatã
Mitruþoiu Bogdan Nicolae, de la suma de 1500 lei, la suma
de 600 lei. Reduce daunele morale la care a fost obligat in-
culpatul Siclitaru Iulian Florin cãtre partea vãtãmatã Mi-
truþoiu Bogdan Nicolae de la suma de 4000 euro, sau echi-
valentul în lei, la cursul BNR, la data plãþii, la suma de 2000
euro sau echivalentul în lei, la cursul BNR, la data plãþii.
Menþine celelalte dispoziþii ale sentinþei penale recurate. Obli-
gã recurentul-parte vãtãmatã Mitruþoiu Bogdan Nicolae la
plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare statului. Definiti-
vã. Pronunþatã în ºedinþa publicã de la 20.09.20133, se aratã
în încheierea de ºedinþã a Tribunalului Dolj.

Florin Iulian Siclitaru este în spatele gratiilor de pe 1 martie
a.c., într-un alt dosar, pentru cã i-a accidentat mortal pe Andrei
Dragomir ºi Cosmin Bãbãlãu, apoi a fugit. Procurorii Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova au reþinut în sarcina sa faptul cã
„pe 31 martie, în jurul orei 5.00, în timp ce conducea un autotu-
rism Mercedes Benz pe Calea Bucureºti din Craiova, cu vitezã
excesivã, inculpatul a lovit douã persoane, de 20, respectiv 21 de
ani, victimele decedând în urma leziunilor, dupã care a pãrãsit
locul accidentului”, dupã cum au declarat procurorii Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova. În acest dosar, pe 17 iulie a.c.,
Judecãtoria Craiova l-a condamnat pe Siclitaru la 4 ani de închi-
soare cu executare, firma de asigurãri având de achitat moºteni-
torilor celor douã victime aproximativ 300.000 euro. Inculpatul,
pãrþile vãtãmate, dar ºi procurorii au declarat recurs, aflat în
acest moment pe rolul Curþii de Apel Craiova.

ªoferul craiovean de 24 de ani, reþinut marþi seara ºi pus în liber-
tate a doua zi, în baza deciziei Judecãtoriei Craiova, chiar dacã a

accidentat grav un biciclist, în comuna Breasta, a pãrãsit locul faptei
ºi a încercat sã acopere urmele accidentului reparându-ºi maºina, a
primit interdicþia de pãrãsire a þãrii. Decizia a fost luatã vineri, de

judecãtorii de la Tribunalul Dolj, care au admis parþial recursul pro-
curorilor. Tânãrul trebuie sã se supunã unor obligaþii impuse de
instanþã, între care ºi aceea de a nu conduce vreun autovehicul.

„Admite recursul declarat de recuren-
tul Parchetul de pe langa Judecãtoria
Craiova. Dispune luarea faþã de incul-
patul Tudor Laurenþiu Cãtãlin a mã-

surii preventive a obligãrii de a nu paraºi
þara, pe o duratã de 30 de zile, începând
cu data de 20.09.2013 pânã în data de
19.10.2013 inclusiv”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a Tribunalului Dolj. Instanþa a
stabilit o serie de obligaþii în sarcina incul-
patului, acesta fiind nevoit sã se prezinte la
organul de urmãrire penalã sau la instanþa

de judecatã, ori de câte ori este chemat, sã
se prezinte la organul de poliþie desemnat cu
supravegherea sa, sã nu îºi schimbe locuin-
þa, sã nu se apropie de partea vãtãmatã ºi sã
nu conducã nici un autovehicul.

Reamintim cã, sãptãmâna trecutã, marþi,
17 septembrie a.c., seara, poliþiºti din ca-
drul Biroului Rutier Craiova l-au identificat
ºi au reuºit sã-l prindã pe autorul unui acci-
dent de circulaþie care a pãrãsit locul faptei
dupã incident. Accidentul s-a petrecut luni
seara, în jurul orei 21.00, poliþiºtii fiind anun-

þaþi prin 112, de un participant la trafic, cu
privire la faptul cã pe DJ 606, în localitatea
Breasta, pe marginea drumului este un bãr-
bat rãnit, ce pare a fi victima unui accident
de circulaþie. Echipa ajunsã la faþa locului a
stabilit, din primele cercetãri, cã Ion Vãdu-
va, de 61 de ani, din comuna Breasta, în
timp ce se deplasa pe o bicicletã a fost acci-
dentat de un autoturism care a pãrãsit locul
evenimentului rutier, fãrã încuviinþarea or-
ganelor judiciare. Din accident a rezultat rã-
nirea gravã a biciclistului, care a fost trans-
portat la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, unde a fost operat, rãmânând in-
ternat sub supraveghere. Poliþiºtii Biroului
Rutier Craiova l-au identificat pe autorul
accidentului: Cãtãlin Laurenþiu Tudor, de 24
de ani, din Craiova, l-au introdus în arest,
însã miercuri, Judecãtoria Craiova a dispus
punerea sa în libertate, respingând propu-
nerea de arestare preventivã.
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Abia se mai dresese puţin, la
nivel declarativ, relaţia premieru-
lui Victor Ponta cu Crin Antones-
cu, liderul liberalilor, co-preşedin-
te al USL, preşedintele Senatului
şi c andidatul USL la alegerile pre-
zidenţiale de anul viitor,  deterio-
rată pe motivul abordării diferite
a dosarului Roşia Montană, şi o
declaraţie cel puţin inabilă a se-
cretarului general al PNL, Eduard
Helvig, la Satu Mare, reac tivea-
ză zâzania, ducând-o la parame-
tri periculoşi.  „Nu abandonaţi,
staţi uniţi. PNL va duce preşe-
dintele României în 2014 şi vă
garantez că în 2016 avem prim-

MIRCEA CANŢĂR

O prostie a liberalilor
ministru”, a intonat Eduard Hel-
vig mesajul transmis  de liderul
liberal. Să ne lămurim puţin.  Până
la alegerile prezidenţiale de anul
viitor  mai sunt 14 luni şi dezno-
dământul acestora va depinde de
mai multe variabile. Inclusiv buna
funcţionare a USL la guvernare
şi în parlament. A dori ca social-
democraţii să-şi ţină făgăduinţa,
validată altminteri printr-un con-
gres PSD, de a susţine candida-
tura lui Crin Antonescu la alege-
rile prezidenţiale de anul viitor,
anunţându-i direct de dorinţa de
a avea şi premierul din 2016, e o
imprudenţă cel puţin tactică. Sun-

tem la trei ani dis tanţă de viitoa-
rele legis lative şi nici un orac ol
nu poate prevesti ce va f i până
atunci. Ca să nu spunem de fapt
esenţialul: nimeni nu poate pro-
gnoza cum vor ieş i liberalii, ală-
turi de social-democ raţi, din ac-
tuala guvernare. Şi până acum,
de-a lungul timpului,  nici un par-
tid şi nic i o alianţă n-a ieşit „con-
venabil” în oc hii elec toratului.
Planurile de viitor  ale liberalilor
sunt mobilizatoare,  ceea c e până
la urmă nu e deloc rău.  Însă f i-
xarea unui target de 25% la ale-
gerile europarlamentare de anul
viitor, când liberalii vor c andida

pe listă proprie, pare un povârniş
abrupt al muntelui, nu uşor de es-
caladat. La care scrutin anterior au
mai obţinut liberalii 25%? Întreaga
dec laraţie a secretarului general
PNL, Eduard Helvig, aparţine de
fapt lui Crin Antonescu şi redes-
chide frontul idiosincrasiilor din
USL. Într-un moment nepotrivit.
Când modificarea Constituţiei e
blocată de Traian Băsescu,  prin
atacarea legii referendumului la
CCR, devenită instituţia fundamen-
tală a ţării. În România, ca nicăieri
în lume, nu Parlamentul reprezin-
tă „suveranitatea poporului” ci...
CCR. Care validează sau invalidea-

ză orice lege, sub motivaţii dintre
cele mai neaşteptate. Ceea ce n-a
anticipat nici unul din marii pro-
povăduitori ai virtuţilor democra-
ţiei de la Aristotel, Montesquieu,
Rousseau, Alexis de Tocqueville,
Giovanni Sartori, Salvo Mastello-
ne, Robert Dahl, Raymond Aron
şi aşa mai departe, încoace. Să re-
venim: orice discuţie despre viitoa-
rea guvernare a ţării este cel puţin
hazardată în momentul de faţă.
Dacă nu chiar neserioasă. Iar sin-
gura discuţie gravă la nivelul par-
tidelor din USL nu poate fi alta în
afara actualei guvernări, după un
an de zile.

Pe lângă reabilitarea Policlinicii
Spitalului de Urgenţă din Craiova -
unul dintre cele mai ambiţioase
proiecte din domeniul sanitar  al
ultimilor ani - Consiliul Judeţean
Dolj a demarat la începutul aces-
tui an şi o amplă acţiune prin care
şi-a propus achiziţia unor aparate
medicale moderne pentru Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă, având
în vedere că multe dintre cele cu
care se intervenea fie erau înve-
chite, fie lipseau.
Aparatele achiziţionate
până acum,
utilizate cu succes de medici

După o serie de consultări cu
medici, dar şi cu conducerea uni-
tăţii sanitare, în privinţa ec hipa-
mentelor ce urma să fie cumpăra-
te, într-o primă fază, Consiliul Ju-
deţean a alocat 1,3 milioane lei pen-
tru a achiziţiona 13 aparate medi-
cale. Cele mai multe dintre aceste

Consiliul Judeţean Dolj investeşte
2,2 milioane de lei pentru aparatură medicală
Ve ste  bună pentru medicii de  la Spitalul

Clinic Judeţean din Craiova, dar mai ales
pe ntru pacienţii din între aga Oltenie care
trec pragul unităţii sanitare . Preş edinte le
Consiliului Judeţe an Dolj, Ion Prioteasa, a

anunţat că, în următoarea perioadă, se vor
investi 2,2 milioane de lei pentru achiziţia de
noi e chipame nte  me dicale des tinate  Spitalu-
lui de Urgenţă din Craiova, cel mai mare din
re giunea Oltenia.

au fost puse în funcţiune, medicii
de la spital intervenind cu succes
în c âteva zec i de c azuri. Spre
exemplu, laserul de pol anterior
pentru glaucom şi chirurgia cata-
ractei, dar şi laserul de pol poste-
rior pentru retinopatia diabetică
sunt utilizate la capacitate maximă
de către specialiştii de la Clinica de
Oftalmologie. De asemenea, spe-
cialiştii Clinicii de Urologie au fo-
losit cu succes, în cazul unui pa-
cient, complexul sistem de lapara-
sc opie achiziţionat de Cons iliul
Judeţean Dolj. „Consiliul Judeţean
Dolj a demarat la începutul aces-
tui an o acţiune prin care şi-a pro-
pus achiziţia unor aparate medica-
le moderne. În acest sens, ne-am
întâlnit cu medicii şi conducerea
SCJU Craiova pentru a ne consul-
ta în privinţa echipamentelor ce
urma să fie cumpărate. Cele mai
multe dintre aceste au fost puse în
funcţiune şi avem deja primele re-

zultate pozitive”, a declarat Ion
Prioteasa, preşedintele Consiliului
Judeţean Dolj.
Echipamente performate
pentru anestezie şi radiologie

Ieri, reprezentanţii Consiliului
Judeţean au anunţat că vor investi
2,2 milioane de lei pentru achizi-
ţia unor aparate de anestezie, a
unor echipamente performante de
radiologie,  a unei staţii de deduri-
zare ş i a unei mese de operaţii
pentru Neuroc hirurgie.  „Toate
aceste veşti le-am primit cu un
sentiment de satis facţie sufleteas-
că, pentru c ă aceste echipamente
moderne c umpărate din fonduri
proprii de CJ Dolj au putut fi fo-
losite pentru a salva primele vieţi.
Ac este reuş ite ne determină să
mergem mai departe în demersul
nostru de a încerca să echipăm
secţiile spitalului cu c âte un apa-
rat de care au nevoie. Suntem pre-

gătiţi să trecem la o a doua etapă
de investiţii în achiziţia de echi-
pamente. Este vorba de 2,2 mili-
oane de lei pe care îi vom aloca
pentru achiziţia unor aparate me-
dicale”, a precizat Ion Prioteasa.

De altfel, preşedintele CJ Dolj a
afirmat în următorii doi-trei ani in-
tenţionează să ducă la bun sfârşit
proiectul construirii de la zero a unei
clinici de chirurgie cardio-vascula-
ră şi cardiologie intervenţională, cel
al modernizării şi extinderii Unităţii
de Primiri Urgenţă (UPU) a spitalu-
lui. Totodată, în câteva luni, vor fi
finalizate lucrările la Ambulatoriul de
specialitate al unităţii sanitare. „Si-
gur că ne-am dori să facem mai
mult, dar toate aceste investiţii pe
care le punem în operă sunt pe
măsura posibilităţilor financiare pe
care le are Consiliul Judeţean. Avem
nevoie ca alături de CJ Dolj să vină
şi Ministerul Sănătăţii, pentru că
singuri nu vom putea face totul pen-
tru acest spital şi, în definitiv, pen-
tru comunitatea craioveană şi dol-
jeană”, a mai spus preşedintele Con-
siliului Judeţean Dolj.
Continuă investiţiile în Sănătate

La rândul său, vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, Cristinel

Iovan, a afirmat că urmează şi alte
investiţii pe care Consiliul Judeţean
Dolj le are în vedere, investiţii care,
odată realizate, vor ajuta Spitalul
de Urgenţă din Craiova să se pozi-
ţioneze între princ ipalele centre
medicale regionale din ţară. «Ră-
mânem fideli angajamentului nos-
tru de a investi cu prioritate în do-
meniul sănătăţii şi în spec ial în
SCJU Craiova. Sunt câteva obiec-
tive pe care ne-am propus să le
atingem şi am speranţa că le vom
duce la bun sfârşit până în 2016.
Pe 30 septembrie vom aproba in-
dicatorii tehnico-economici pentru
două dintre proiectele noastre in-
vestiţionale: extinderea UPU şi cli-
nica de chirurgie cardio-vasculară
şi cardiologie intervenţională. Într-
o adresă înaintată Consiliului Ju-
deţean Dolj, conducerea SCJU Cra-
iova arată că „pentru anul 2013 se
doreşte achiziţionarea de aparate
de anestezie pentru blocurile ope-
ratorii, aparat de hemofiltrare pen-
tru ATI, aparat de dializă pentru ATI,
valoarea acestora fiind de aproxi-
mativ 2.200.000 lei”», a afirmat
Cristinel Iovan, vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Dolj.

RADU ILICEANU
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În confuzia instalatã, chiar
dacã neasumatã de majoritatea
unor organizatori ori agitatori
difuzi în mulþime, în topul re-
vendicãrilor protestelor din ul-
timele sãptãmâni, din Bucureºti
ºi din alte centre ale Þãrii, o sin-
gurã contestaþie pare a întruni
un consens generalizat ºi mai
consistent: cea care vizeazã
sistemul. Cu precizarea cã, în
devãlmãºia cauzatã de plurali-
tatea excesivã a punctelor de
vedere, civice, însã ºi politice,
acestea din urmã mai mult ori
mai puþin mascate, în ecuaþia
sistem/anti-sistem, decantarea
acestora la nivelul conþinuturi-
lor lipseºte cu desãvârºire ºi,
în consecinþã, însuºi protestul
pare fãrã un obiectiv limpede
formulat. Se înþelege cã o ast-
fel de abordare eludeazã cau-
zele primare ce-au declanºat
miºcãrile de stradã, destinul
Roºiei Montane, proiectul ex-
ploatãrii gazelor de ºist, soarta
maidanezilor ºi câte vor mai fi.
Precis individualizate ºi focali-
zate, ele au devenit, fãrã a se
fi renunþat la ele, într-o mãsu-

De la anti-sistem la o nouã politicãDe la anti-sistem la o nouã politicãDe la anti-sistem la o nouã politicãDe la anti-sistem la o nouã politicãDe la anti-sistem la o nouã politicã

Deputatul PDL, ªtefan Stoica a
sancþionat ieri, în cadrul unei confe-
rinþe de presã, dublu limbaj al USL-
ului, vizibil remarcat în ultimele zile

atât la premierul Victor Ponta, cât ºi
la ceilalþi membri ai Executivului.
„Vreau sã scot în evidenþã un exem-
plu de dublu limbaj al USL. Marþi (
n.r 17 septembrie a.c) premierul
Victor Ponta a prezentat o scrisoare
de intenþie cãtre FMI, în care se
specificã cã acordurile cu aceastã
instituþie sunt benefice pentru
România, solicitând încã un acord de

Deputatul ªtefan Stoica sancþioneazã
limbajul dublu al USL-ului

Zilele trecute, la Biroul Vamal de Fron-
tierã Porþile de Fier I, s-a prezentat pe sen-
sul  de intrare în þarã  un autoturism  înma-
triculat  în  Romania,  condus de cetãþeanul
român Traian C. V. În urma efectuãrii con-
trolului vamal al autoturismului, pe baza
analizei de risc, lucrãtorii vamali aflaþi în

4.780 bucãþi þigarete de contrabandã
descoperite de inspectorii vamali

patru milioane de euro, deºi atunci
când eram noi la guvernare s-a spus
exact invers. În scrisoarea de
intenþie este stipulatã creºterea

taxelor pentru bunurile de lux
iar de la 1 noiembrie vor
desfiinþa Garda Financiarã
deºi acest lucru nu face parte
din atribuþiile lor. Ce pot sã
spun este cã PDL este ºi
acum, a fost ºi atunci de
acord cu acest nou acord”, a
subliniat democrat-liberalul
doljean.

ªi la nivel local se transmite...
Parlamentarul doljean a

analizat ºi situaþia economi-
co-socialã din judeþul Dolj, la
acest moment, spunând cã
acel dublu limbaj practicat la
nivelul naþional s-a transmis
ºi la nivelul judeþului. „Mã
refer în primul rând la o
serie de proiecte cu finnaþa-
re europeanã, realizate de
fosta guvernare ºi care în
acest moment sunt oprite sau
întârziate. De exemplu
drumul Craiova - Calafat,
drumul Craiova – Bechet,
acestea au finaþare dar nu au
mai fost continuate. Centura
Sud – Craiova are de aseme-
nea finanþare, dar lucrãrile

merg foarte greu. Pe de altã parte,
observãm cã primarul doreºte
alocarea fondurilor pentru locurile
de joacã, bune ºi ãstea dar dupã ce
se fac locuri de muncã. Copii au
nevoie de multe alte lucruri ca sã
trãiascã...”, a mai consemnat
parlamentarul PDL.

MARGA BULUGEAN 

exercitarea atribuþiilor prevãzute de lege,
împreunã cu poliþiºtii de frontierã, au des-
coperit nedeclarate, neprezentate ºi sus-
trase de la controlul vamal, ascunse în aripi
faþã lateral ºi în rezervorul autoturismului,
4.780 bucãþi (239 pachete) þigarete marca
City (fãrã timbru) ºi Viceroy cu timbru Ser-

bia, în valoare de aproximativ  2.390
lei, pe care intenþiona  sã le introducã
ilegal în România. Bunurile au fost
reþinute în vederea confiscãrii de cã-
tre autoritatea vamalã, iar conform
prevederilor Regulamentului  de apli-
care a Codului vamal al Romaniei
(H.G. nr.707/2006), modificat ºi com-
pletat, cetãþeanul  V. Cosmin Traian
a fost sancþionat cu amendã în valoa-
re de 5.000 lei precum ºi reþinerea
pânã la plata amenzii a autoturismului
folosit la sãvârºirea contravenþiei.

MARGA BULUGEAN

Fundaþia Vodafone România este alãturi de victimele inundaþiilor din judeþul Galaþi prin
finanþarea lucrãrilor de reabilitare a unitãþilor de învãþãmânt din localitãþile cele mai grav
afectate. Întrucât 920 de preºcolari ºi ºcolari sunt acum în imposibilitatea de a începe cursu-
rile, Fundaþia Vodafone România a alocat
50.000 de Euro pentru repararea ºi rea-
menajarea ºcolii din comuna Costache
Negri ºi a grãdiniþei din comuna Cudalbi.
În plus, ºcoala din Costache Negri va fi
dotatã cu trei calculatoare ºi un proiector,
iar câteva sute de copii vor primi pachete
cu îmbrãcãminte. Lucrãrile de reparaþii sunt
coordonate cu sprijinul ºi implicarea Aso-
ciaþiei React – unul dintre partenerii tradiþi-
onali ai Fundaþiei Vodafone – ºi vor dura o
sãptãmânã – în cazul gradiniþei, ºi douã sãp-
tãmâni, pentru ºcoala din Costache Negri.

MARGA BULUGEAN

Funda t ia  Voda fone  reab i l i t eazã
ºco l i l e  g rav  a fec ta te d e i nunda þ i i

rã de neglijat, pretexte ale unei
contestaþii care vizeazã, cum
spuneam, un sistem, adicã, într-
o formulã mai popularã, un
mod, în act, de a face politicã.

Într-o astfel de perspectivã,
asocierea revoltelor româneºti
cu cele de prin alte locuri din
Europa ºi din lume capãtã nu
doar o simplã legitimitate, ci cir-
cumscrie, la o scarã internaþio-
nalã, un fenomen al cãrui mobil
organic se transformã într-un
veritabil denunþ cu un impact cu
adevãrat istoric.

Cu riscul de a fi catalogate
drept banalitãþi ori recurenþe
plictisitoare, câteva lucruri cer-
te ºi de o evidenþã eclatantã tre-
buie notate ºi, mai mult, supuse
unui tratament mai profund ºi
mai responsabil. Primul trimite
la faptul cã lumea, cea a ulti-
melor trei decenii, s-a schimbat
radical: în multe ºi esenþiale as-
pecte, de la raportul individ-na-
turã (mediu) la perspectiva de-
spre cosmos, de la mecanismul
comunicãrii care ne-a transfor-
mat pe toþi locuitorii Terrei în
niºte „sãteni” ai unui sat glo-

bal ºi ajungând la natura mun-
cii, cu consecinþe majore în ce
priveºte raporturile inter-socia-
le, inter-clase etc., toate contu-
reazã o lume Nouã, substanþial
diferitã de cea în care am ºi s-a
trãit pânã acum. O lume schim-
batã, nu din afarã, nu prin inter-
venþii divine, ficþionale, ci înã-
untrul unor procese de structu-
rã pe care omul însuºi, ca aven-
turier al cunoaºterii, ºtiinþifice,
tehnice ori culturale, le-a dat
impuls ºi le-a pus în miºcare.

Poate cã în explicarea mai
convingãtoare a acestui proces
teoria paradigmei a lui Thomas
Kuhn ar putea oferi o explicaþie
îndestulãtoare. ªi nu atât prin
conceptul de marginalitate (ma-
rile descoperiri ºtiinþifice ar avea,
potrivit lui, la origine Întâmpla-
rea, cu douã istorice exemple:
descoperirea Americii ºi legea
newtonianã a gravitaþiei), cât
mai curând prin faptul cã, în vâ-
nãtoarea noastrã exaltatã de pro-
gres, suntem, deseori, excedaþi
de rezultate. ªi, fireºte, de con-
secinþe. Orice invenþie, ne asi-
gurau înþelepþi strãvechi ori mai

recenþi, ei înºiºi genii ai dome-
niului, precum Einstein, conser-
vã, în partea ei mai puþin vizibilã
ºi de aceea eludatã, ºi ceva ne-
gativ. Tertium non datur, decre-
tase Toma D’Acquino, fie ºi la
baza unui alt gen de doctrinã.

ªi atunci?  Dacã lumea în
care trãim e profund schimba-
tã în organicitatea sa socialã,
sistemul contestat în pieþe de
pe mapamond, atât de diverse
între ele, el însuºi se cuvine su-
pus unei redefiniri substanþia-
le: politicul însuºi pare desuet,
incapabil sã înþeleagã societa-
tea pe care trebuie s-o admi-
nistreze. Iatã de ce, în zarva
acestor miºcãri contestatoare,
de la noi ºi de aiurea, s-au ivit
nu puþine confuzii, divergenþe
ºi adversitãþi în mare mãsurã
marcate de un crescut nivel
paradoxal: s-a ajuns la dispute
care vizeazã statutul democra-
þiei, viabilitatea pieþei libere,
ambiguitatea dreptului la opi-
nie, ba chiar fragilitatea statu-
lui de drept. Pe scurt, o con-
fruntare, pe cât de aprigã pe
atât de surdã: fiindcã dialogul,

înþeles chiar în accepþia sa cea
mai simplã dar deopotrivã vic-
torioasã, aceea subsumatã bu-
nelor intenþii ºi bunului simþ. Sã
ne mai mirãm cã vrajba, insti-
tuþionalizatã la vârful societã-
þii, s-a generalizat ºi extins ocu-
pând pânã ºi spaþiul agorei
care cu greu îºi mai poate apã-
ra spiritul unui civism ce o ani-
mã? ªi ce-ar fi de fãcut? În alte
pãrþi, s-au constituit grupuri de
înþelepþi, cãrturari faimoºi, sa-
vanþi ºi artiºti nealiniaþi politic
ºi ideologic, investiþi, în afara
instituþiilor statale, sã ofere so-
luþii. La Roma, 35 de astfel de
înþelepþi i-au oferit actualului
premier, al cãrui guvern tremu-
rã în bãtaia vânturilor vechiu-
lui sistem politic, un text de 33
de pagini cu propuneri sub de-
viza, în sine optimistã, a unei
Noi Italii. Nu doar de dorit, ci
profund posibile. Cu câteva
condiþii însã care, odatã accep-
tate, ar perturba serios chiar
sistemul, acelaºi, cu siguranþã,
activ ºi în alte þãri, precum ºi
la noi. ªi de aceea mai peste
tot contestat.
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Vicepreºedintele EPP, Marian Jean Ma-
rinescu a declarat ieri, cã în exerciþiul fi-
nanciar 2014-2020, regula se va schimba
ºi cã nu vor mai primi bani decât statele
care demostreazã cã su strategii coerente
de creºtere economicã ºi de înfinanþare de
noi job-uri. În felul acesta, europarlamen-
tarul român trage semnalul de alarmã vi-
zavi de faptul cã România trebuie sã trimitã
Comisiei Europene programul- cadru, stra-
tegia, care întârzie, asta în condiþiile în care
alte douã documente au fost returnate pe
motiv cã sunt copiate dintr-un document
de lucru al Comisiei. „Zilele acestea, la Bru-
xelles, s-a discutat foarte mult pe marginea
valorii adãugate a unui euro investit, care
vine de la Bruxelles, comparativ cu valoa-
rea adãugatã a unui euro, investit, care pro-
vine din bugetul naþional, de la Berlin, de la
Bucureºti, de la Roma, etc. Adicã, s-au cam
schimbat regulile. Acum banii europeni vin
într-un stat membru doar dacã acel stat
membru, aratã clar ce face cu ei, cum cu-
pleazã toate fondurile europene, cum asi-
gurã sinergia între banii europeni ºi bugetul
naþional ºi totul în direcþia creºterii econo-
mice  ºi a creerii de noi locuri de muncã ºi
pentru asta trebuie fãcut un protocol între
statul membru ºi Comisia Europeanã. Acest
Guvern nu este capabil sã întocmeascã
acest document. ªtiþi foarte bine cã acest
protocol a fost refuzat de trei ori pânã acum.
Au ieºit ºi niºte vorbe care nu sunt foarte
mãgulitoare pentru noi, ca þarã. Când de la
Bruxelles þi se spune cã nu eºti capabil sã
arãþi care este direcþia þãrii, dupã pãrerea
mea, singura soluþie este sã pleci de acolo.
Sã nu fii în stare sã faci un protocol în con-
diþiile în care Comisia a trimis deja un ca-
dru la fiecare din statele membre, adicã, a
trimis modelul ?! Nici mãcar dupã dictare
nu ºtie acest Guvern sã facã ceva pentru
cã nu are capabilitatea sã realizeze Master-
planul de Transport, trebuie sã ai o viziune
ºi aici sã ºti ce vrei sã faci, pentru cã reþe-

lele eueropene trec prin altã parte ºi habar
nu ai pe unde trec. Guvernul trebuie sã facã
o strategie pe agriculturã, o strategie pe
educaþie, adicã toate strategiile care se re-
gãsesc în acel cadru. Si nu este în stare sã
facã. Am mai spus acest lucru, am ºi arãtat
cum au dat copy paste dupã un document
al Comisiei, un document de lucru al Co-
misiei, care a iritat foarte mult membrii CE”,
a consemnat Marian Jean Marinescu.

Ne tãiem singuri 10%
din fondurile europene

Preºedintele democrat-liberalilor doljeni
a mai vorbit ºi despre votul final asupra ca-
drului financiar 2014-2020, în Parlamentul
European, care este condiþionat de o serie
de aspecte, între care douã prevederi cu
impact direct asupra României: extinderea
regulii n+3 de utilizare a fondurilor din pe-
rioada anterioarã (2007-2013) ºi posibilita-
tea creºterii cu 10 procente a cofinanþãrii
europene pentru anumite state. Marinescu
a spus cã România, din pãcate, prin repre-
zentantul sãu de la Guvern ºi-a tãiat singu-
ricã creºterea de 10%, votând un regula-
ment al Consiliului Europei. Marinescu este
convins cã cel care ne-a reprezentat atunci
la acel Consiliu, dormea ºi s-a trezit cu
mâna pe sus. „O sã vã dau câteva exemple
de cum lucreazã Guvernul. În concluziile
Consiliului European, de anul trecut, din
februarie, la negocieri, se cerea ca în exer-
ciþiul financiar urmãtor 2014-2020, cine are
un credit de la UE, FMI sau Banca Mon-
dialã sã menþinã posibiltatea de ridicare cu
10 % a cotei de cofinanþare. Vreau sã vã
mai uitaþi o datã la vorbe ºi sã ºtiti cã statul
membru finanþeazã ºi UE cofinanþeazã. O
sã vã arat în documente cã nici cel puþin
acest aspect nu îl ºtiu cei care fac parte din
acest guvern. Deci, statele membre care au
acest acord cu instituþiile financiare puteau
sã-ºi mãreascã aceastã cotã de cofinanþa-
re, lucru pe care l-am avut pânã acum în

2013. În negocierile care  au avut loc între
Consiliu Europei ºi Parlament, în textul re-
gulamentului general, apare o adãugare  prin
care se stipuleazã cã statele membre care
avut acest acord cu instituþiile financiare
sã nu mai primeascã aceastã posibilitate,
printre aceste state suntem ºi noi” a com-
pletat europarlamentarul PPE.

A adormit ºi s-a trezit cu mâna-n sus
Marinescu spune cã este foarte impor-

tant sã ne dãm seama cã aceastã modifica-
re vine de la Consiliu, adicã de la guverne.
„Deci de la Consiliu a apãrut modificarea,
adicã de la statele memebre ºi paradoxal ºi
de la România ºi nu existã decât douã posi-
bilitãþi. Fie cel care a fost la acest Consiliu,
adicã, un reprezentant al Guvernului, fie
ministrul Dragnea, fie vreun minstru secre-
tar de stat de la Dezvoltare Regionalã a avut
ochii închiºi când s-a fãcut aceastã propu-
nere ºi nu s-a opus. Adicã, este vorba de
un vot împotriva României”, a subliniat eu-
roparlamentarul Marian Jean Marinescu.
Europarlamentarul mai spune cã s-a insistat
foarte mult pe lângã colegii din Parlamen-
tul European sã se scoatã aceastã menþiu-
ne ºi România sã nu fie afectatã din cauza
unor iresponsabili care i-ar fi putut priva
pe români de câteva miliarde de euro, bani
europeni. „Sãptãmâna trecutã, prin insis-
tenþa Parlamentului European, pentru cã am
avut grijã sã avem aceastã insistenþã la Par-
lament, s-a scos menþiunea, dar dupã ne-
gocieri destul de complicate. Dupã ce Gu-
vernul Ponta nu este în stare sã facã un
protocol cu Uniunea Europanã, acest Exe-
cutiv nu este în stare nici sã participe la
niºte negocieri aºa cum trebuie”, a mai spus
preºedintele PDL Dolj.

Dragnea are probleme cu engleza
Al doilea exemplu la care s-a oprit Mari-

nescu, pentru a exemplifica cât se poate de
clar incoerenþa ºi lipsa de profesionalism a
acestui Guvern este legat de o altã nego-
ciere, unde protagoniste sunt România ºi
Slovacia. La început totul a fost ok. Ambe-
le þãri au fost singurele state acceptate de
Comisia Europeanã  cãrora li s-a aprobat
sã aibã 10% peste fondurile de coeziune, o
facilitate, în sensul cã aceºti banii ar putea
fi cheltuiþi un an în plus. În acest sens s-a
fãcut o propunere de modificare de regula-
ment, Comisia a fãcut aceastã modificare.
„ªi a venit aceastã modificare în Parlament.
Numai cã sunt unele state membre care s-
au trezit cã vor ºi ele, chiar dacã în aceleaºi
negocieri, din februarie au primit niºte „ca-

douri” care se pot vedea pe site-ul Comi-
siei. Acum sã vedeþi în ce situaþie parado-
xalã ne gãsim... În Parlamentul European
existã un ceh, Oldrich Vlasak, care dorind
sã arate ºi el acasã, cât de mult îºi susþine
þara... ªi aici nu este nimic de obiectat cã
toþi vrem asta, a propus extinderea acestei
facilitãþi la toate statele membre UE. Noi
spunem cã e ok. Se poate extinde aceastã
facilitate dar sã fim ºi noi prinºi în ea. Pro-
blema însã este alta. În concluzile Consi-
liului European scrie clar, doar România ºi
Slovacia. În concluzile Consiliului General,
mandatul de negociere cu Parlamentul este
pentru România ºi Slovacia, conform pro-
punerii Comisiei. Dacã Parlamentul vine cu
o altã propunere ºi se intrã în negociere în
acest fel, aceste negocieri vor dura foarte
mult ºi existã riscuri foarte mari, ca aceste
negocieri sã nu se încheie pânã la finele lui
decembrie ºi pierdem banii, toþi, inclusiv
România ºi Slovacia”, a consemnat Marian
Jean Marinescu.

Guvernul României voteazã
împotriva României

Vicepreºedintele PDL spune cã în acest
context, demersul Guvernului de la Bucu-
reºti de a aprecia raportul eurodeputatului
ceh rãmâne o mare enigmã ºi pentru el, dar
ºi pentru oficialii europenei. „Nu înþeleg ce
se întâmplã, pentru cã eu discutând cu ra-
portorul ceh ºi încercând sã-l conving cã
putem sã avem o mare problemã, am pri-
mit un mesaj în care mi s-a spus cã Româ-
nia susþine raportul parlamentarului ceh ºi
am crezut cã mi se pare, dar din pãcate,
am primit ulterior o cope a unui fax, trimis
de Guvernul României, semnat de domnul
Liviu Nicole Dragnea cãtre domnul rapor-
tor, unde se spune alb pe negru „apreciem
raportul dumneavostrã”, aºa începe. Adicã
noi ne strãduim în Parlament sã se voteze
împotriva acestui regulament. Am trimis ºi
scrisori unde am explicat situaþia. Exact,
ce a primit fiecare stat, de ce este vorba
doar de România ºi Slovacia. De ce nu tre-
buie sã intre prin Parlament cu negocierile
cã se pierd banii, etc. ªi Executivul trimite
de scrisori de mulþumiri ºi felicitãri... Asta
e situaþia. Sãptãmâna viitoare se voteazã în
Comisie. Deja am avut întrebãri de la co-
legi care ne-au spus sã ne hotãrâm ce vrem.
ªi pot sã vã spun cã pânã ºi reprezentanþa
României la instituþiile europene face efor-
turi mari ca sã se voteze împotriva acestui
raport...”, a mai spus europarlamentarul
Marian Jean Marinescu.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Acordul final, la nivel european, privind viitorul cadru finan-
ciar 2014-2020 depinde de o serie de detalii cu impact semnifi-
cativ în România. Între timp, la Bucureºti, Guvernul pregãteºte
o nouã variantã de lucru a documentului naþional (Acordul de
Parteneriat) pe baza cãruia se vor aloca fondurile. Despre pre-
gãtirile pentru aceste finanþãri, faþã de cele din alte state euro-
pene ºi care este miza deciziei finale de la Bruxelles, a vorbit
ieri, europarlamentarul Marian-Jean Marinescu, în cadrul unei
conferinþe de presã susþinutã la sediul PDL Dolj.

„Între 2014-2020 banii europeni vor fi investiþi numai„Între 2014-2020 banii europeni vor fi investiþi numai„Între 2014-2020 banii europeni vor fi investiþi numai„Între 2014-2020 banii europeni vor fi investiþi numai„Între 2014-2020 banii europeni vor fi investiþi numai
cu condiþia creºterii locurilor de muncã ºi dezvoltãrii”cu condiþia creºterii locurilor de muncã ºi dezvoltãrii”cu condiþia creºterii locurilor de muncã ºi dezvoltãrii”cu condiþia creºterii locurilor de muncã ºi dezvoltãrii”cu condiþia creºterii locurilor de muncã ºi dezvoltãrii”

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu :
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Beneficiarii activitãþilor
proiectului vor fi selectaþi din
baza de date pe care asocia-
þia o va alcãtui in timpul cam-
paniei de informare care va
atinge cel puþin 2000 persoa-
ne. Tema centralã a proiec-
tului este promovarea volun-
tariatului ca mijloc de redu-
cere a ºomajului în rândul ti-
nerilor din mediul urban ºi
rural. Tinerii vor avea posi-
bilitatea de a participa la

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Asociaþia Centrul Regional de Voluntariat în parte-
neriat cu Universitatea din Craiova ºi Convenþia
Organizaþiilor Studenþeºti (COS), a organizat joi, 19
septembrie, conferinºa de lansare a activitãþilor
desfãºurate în cadrul proiectului “Voluntar azi, antre-
prenor mâine!”. Finanþat de Consiliul Judeþean Dolj,
prin Programul de Finanþare Nerambursabilã din
Fondurile Bugetului Judeþului Dolj pentru Activitãþi
Nonprofit de Interes Judeþean, pe anul 2013, domeniul
Educaþie, proiectul se adreseazã unui public þintã
format atât din studenþii centrului universitar Craio-
va, cât ºi din tinerii care îºi au reºedinþa în localitãþi-
le limitrofe municipiului, persoane între 18 si 26 ani,
fãrã un loc de muncã.

Astfel,  la Facultatea de ªtiinþe Exac-
te sunt disponibile 15 locuri la buget ºi
158 de locuri la taxã. Înscrierile se pot
face în perioada 23-25 septembrie, cu
excepþia domeniilor Matematicã ºi Infor-
maticã, unde înscrierile se fac doar în
zilele de 23 ºi 24 septembrie. La Master
sunt disponibile 45 de locuri la Taxã ºi 2
la Buget.Înscrierile se fac pânã la data
de 25 septembrie, excepþie fãcând do-
meniul Matematicã  la care s-auîncheiat
înscrierile la data 20 septembrie.  Pentru
domeniul Fizicã, înscrierile s fac pânã la
data de 27 septembrie. (Menþionãm cã
pentru acest domeniu, înscrierile se fac
în cadrul primei sesiuni de admitere din
luna septembrie.)

La Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Ad-
ministrative  sunt disponibile 95 de locuri
la taxã pentru învãþãmântul de zi ºi 39 de

Încã o sesiune

de admitere la UCV
Universitatea din Craiova organizeazã, în perioada 23-26 sep-

tembrie, a doua sesiune de admitere pentru locurile rãmase neo-
cupate la buget ºi taxã. Admiterea va fi organizatã atât pentru

Licenþã, cât ºi pentru Master.

Proiectul faciliteazã accesul la educaþia permanentã a tineri-
lor care doresc sã dobândeascã noi cunoºtinþe ºi capacitãþi în
vederea adaptãrii la cerinþele de pe piaþa forþei de muncã din
judeþul Dolj. De asemenea, activitãþile proiectului contribuie la
dezvoltarea personalã a participanþilor, la creºterea posibilitãþi-
lor de exprimare a propriei personalitãþi ºi de adaptare la condi-
þiile mediului socio- economic aflat în continuã schimbare, pro-
movând în acelaºi timp voluntariatul ca mijloc de participare
activã a tinerilor la viaþa comunitãþii.

locuri la taxã pentru frecvenþã redusã. În-
scrierile se fac între 23 ºi 25 septembrie.
La Master, înscrierile se fac în aceeaºi
perioadã ºi sunt disponibile 77 de locuri la
taxã.  La Facultatea de Mecanicã au rã-
mas libere 144 de locuri la taxã, la Licen-
þã, iar admiterea se va face între 23 ºi 25
septembrie.  De asemenea, la Facultatea
de Inginerie Electricã sunt disponibile 27
de locuri la buget ºi 45 de locuri la taxã.
Înscrierile se fac între 23 ºi 25 septem-
brie.  Facultatea de Agriculturã ºi Horti-
culturã scoate la concurs 43 de locuri la
taxã la Studii Licenþã, iar la Master sunt
disponibile 7 locuri la taxã. Înscrierile atât
pentru Licenþã, cât ºi pentru Master se
fac între 23 ºi 25 septembrie.

La Facultatea de Teologie Ortodoxã au
rãmas neocupate 7 locuri la taxã, la Li-
cenþã, iar înscrierile se vor face în inter-

valul 23-24 septembrie. Totodatã, la Fa-
cultatea de Economie ºi Administrarea
Afacerilor sunt scoase la conscurs 185
de locuri la taxã la Master. Înscrierile se
fac pânã pe 26 septembrie. La Faculta-
tea de Economie ºi Administrarea Afa-
cerilor se fac înscrieri ºi pentru locurile la
zi cu taxã ºi învãþãmântul la distanþã la

Licenþã, în perioada 23-25 septembrie a.c.
La Facultatea de ªtiinþe Sociale sunt dis-
ponibile 290 de locuri la taxã la Studii
Universitare de Licenþã, iar înscrierile se
fac între 23 ºi 25 septembrie. La Master
sunt scoase la concurs 49 de locuri la taxã,
iar înscrierile se fac, de asemenea, pânã
la data de 25 septembrie.

“V“V“V“V“Voluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”“V“V“V“V“Voluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”“V“V“V“V“Voluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”“V“V“V“V“Voluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”“V“V“V“V“Voluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”“V“V“V“V“Voluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”“V“V“V“V“Voluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”“V“V“V“V“Voluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”“V“V“V“V“Voluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”oluntar azi, antreprenor mâine!”

workshop-uri susþinute de
traineri autorizaþi din cadrul
Centrului de Consiliere ºi
Orientare profesionalã al
Universitãþii din Craiova, cât
si la întâlniri cu reprezentanþi
ai companiilor de top din re-
giunea Sud - Vest Oltenia.
«La sfârºitul stagiului, spe-
rãm cã  t iner i i  î º i  vor  f i
schimbat atitudinea ºi vor fi
dornici a împãrtãºi ºi altor
persoane de vârsta lor im-

portanta implicãrii în activi-
tãþi voluntare ºi îºi vor fi dez-
voltat competenþele perso-
nale necesare intrãrii cu suc-
ces pe piaþa muncii. Dintre
cei cei 100 de cursanþi eva-
luaþi, cei mai buni 25 vor tre-
ce în etapa urmãtoare ºi vor
pleca într-o excursie – semi-
nar împreunã cu membrii
echipei CRV. Tinerii îºi vor
petrece timpul cu mai mulþi
antreprenori ºi manageri din

regiune ºi îºi vor aprofunda
cunoºtinþele de antrepreno-
riat ºi planurile de afaceri.
Ca mijloc de diseminare,
participanþii vor transpune
cu sprijinul echipei de pro-
iect, experienþa lor de învã-
þare ºi cele mai importante
aspecte ale cursurilor ºi se-
minariilor la care au partici-
pat în editarea broºurii “Vo-
luntar azi, antreprenor mâi-
ne”. În pregãtirea ºi realiza-
rea proiectului vom folosi
metoda învãþãrii participati-
ve/learning by doing. În ca-

drul cursurilor de formare va
fi folositã educaþia non – for-
malã ºi metode ca: prezen-
tãri video ºi power point, jo-
curi ºi simulãri, role-play,
studii de cã, dezbateri, etc.
Pentru evaluarea competen-
telor, vom folosi simularea ºi
jocul de rol (vom simula un
plan de afaceri pe care îl vor
prezenta companiilor pentru
a fi finanþat), dar ºi gândi-
rea  creat ivã»,  a  precizat
Carmen Tufagiu, preºedinte-
le Centrului Regional de Vo-
luntariat
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Muzica lui Mozart şi a lui Beet-
hoven interpretată la ch itare elec-
trice este o provocare pentru artiş-
tii Filarmonicii „Oltenia” şi, în egală
măs ură, pent ru craioveni, care au
posibilitatea să asculte pentru pri-
ma dată „live” la ei în oraş aseme-
nea acorduri. Până acum, proiectul
a fos t p rezentat cu s ucces pes te
hotare, dar şi în câteva oraşe ale ţării.
Îmbinarea în tre muzica clasică şi
rock, într-o interpretare ined ită şi
profesion istă, va fi însă cu sigu-
ranţă pe p lacu l publicului, cred o r-
ganizatorii. Asta ţinând cont  şi de
reacţ iile  după concertu l de rock
simfonic prezen tat de artiş tii inst i-
tu ţiei pe 2 iunie a.c., de Zi lele Cra-
iovei, în Piaţa „Mihai Viteazu l”, în
faţa a mii de craioven i.

«Noi am mai avut câteva concer-
te de genul acesta, şi în sala Filar-
monicii, şi în aer liber. Au fost p rimi-
te foarte b ine, pentru că acordurile
rock sunt bine ştiute de craioveni
şi iubite, în plus interpretarea pro-

Festivalul Internaţional
„Craiova Muzicală”:
40 de ediţii,
40 de evenimente!

40 de ediţii, 40 de evenimente muzi-
cale! Aceasta este propunerea Filarmo-
nicii „Oltenia” pentru Festivalul Interna-
ţional „Craiova Muzicală”, eveniment de
tradiţie care se va desfăşura în perioada 15 no-
iembrie – 8 decembrie. «E festival şi ne dorim ca tot
oraşul să fie în sărbătoare. Deci, va fi un adevărat asalt muzical,
îi vom surprinde pe craioveni în toate colţurile urbei! Vor avea de unde
să aleagă, pentru că muzica va fi pe toate gusturile», declară conduce-
rea instituţiei. Programul va cuprinde concerte de muzică clasică, dar şi
jazz, rock, muzică de fanfară, proiecţii cinematografice şi alte eveni-
mente neconvenţionale.

Între invitaţi se numără Jin Wang (China) – unul dintre cei mai
importanţi dirijori ai lumii contemporane, pianistul lituanian Kasparas
Uinskas, Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Banatul” din Timişoara,
Camerata Regală, Orchestra Română de Tineret, condusă de dirijorul
Cristian Mandeal ş.a. Li se va alătura compozitorul şi violonistul de
avangardă Alexander Balanescu, cu o lucrare proprie – „Postcards
from beyond”, ce abordează problema Holocaustului într-o încercare
de a evidenţia importanţa evenimentelor istorice în viaţa noastră din
prezent. Muzicianul va fi însoţit de un trio de jazz experimental, „BKG”.

Evenimentele din cadrul festivalului vor fi găzduite atât de Filarmo-
nica „Oltenia”, cât şi de Muzeul de Artă, Cercul Militar, Liceul de Arte
„Marin Sorescu”, Departamentul de Teatru al Facultăţii de Litere, Cafe
Teatru Play etc.

Muzicienii craioveni
concertează, astă-seară, în
regiunea franceză Corsica

O parte din Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Ol-
tenia” – 30 de muzicieni – se află, de la sfârşitul săptă-
mânii trecute, în Franţa, unde vor cânta alături de 30
de artişti ce fac parte dintr-o orchestră privată. Artiştii
vor interpreta opera bufă „Don Pasquale” de Gaetano
Donizetti, spectacol care are loc chiar astă-seară, în
regiunea Corsica. De altfel, muzicienii craioveni vor
reveni în Franţa în noiembrie, de aceasta dată pentru
un concert la Paris. Discuţii sunt purtate şi pentru un
turneu naţional pe care Filarmonica „Oltenia” ar urma
să-l efectueze, luna viitoare, în Bulgaria, în şase oraşe
mari, ultimul fiind Sofia. „Încă nu am stabilit perioada,
programul nostru este atât de încărcat încât e foarte
dificil să găsim timpul necesar. Dacă nu va fi acum, cu
siguranţă spre primăvară va fi posibil”, a declarat Vlad
Drăgulescu, managerul Filarmonicii craiovene.

Preţ pe calitate, adică bilete
mai scumpe…

Preţurile biletelor la eveni-
mentele muzicale organizate de
Filarmonică în noua stagiune
vor creşte cu câţiva lei, ceea ce,
potrivit conducerii instituţiei,
înseamnă „un pas spre normali-
zare”. «În România preţul
biletelor la evenimentele
culturale, în special la instituţiile
de stat, este foarte mic. E de
înţeles într-un fel, pentru că
vorbim de instituţii subvenţio-
nate de la bugetele locale sau
ale Ministerului Culturii, însă un bilet să coste un pic mai mult
decât un pachet de ţigări este prea puţin. De aceea am crescut
puţin aceste preţuri, nu vor afecta semnificativ buzunarul
melomanilor. Vom avea în program şi concerte excepţionale,
pentru care instituţia face nişte eforturi financiare foarte mari.
În plus, în străinătate este o practică şi cred că în curând o să
înceapă să se aplice şi la noi şi ar fi normal: un muzician sau
un mare artist, în momentul în care susţine un spectacol,
stabileşte şi preţul biletului, pentru că… ţine de eticheta lui. Şi
ar trebui să învăţăm câte ceva din lucrurile astea, pentru că nu
degeaba marketingul unor instituţii le face să trăiască pe unele
de sute de ani foarte bine», a precizat Vlad Drăgulescu.
Preţurile biletelor – diferenţiate în funcţie de evenimente – vor
fi de 25, 20, 15 şi 10 lei, iar elevii, studenţii şi pensionarii vor
beneficia în continuare de reduceri.

Concertele şi recitalurile
vor începe la ora 20.00

Din stagiunea 2013-2014, concertele şi recitalu-
rile Filarmonicii „Oltenia” se vor desfăşura cu

începere de la ora 20.00, şi nu la 19.00, cum
melomanii fuseseră obişnuiţi de ani de zile. Decizia

aparţine conducerii instituţiei şi face parte –
susţine aceasta – din strategia de atragere a

publicului, pe termen mediu. «Ne dorim foarte mult
să atragem publicul de vârstă mijlocie, oameni care

muncesc, care au program până la ora 18.00, iar
uneori mai şi întârzie la serviciu, şi nu mai au timp

să ajungă la concerte. În momentul de faţă ne
gândim foarte serios şi la ce se va întâmpla cu

instituţia noastră peste 15-20 de ani. Trebuie să
avem grijă de muzica de calitate, să o promovăm şi
să ne asigurăm că ajunge la cât mai mulţi oameni,

pentru că, altfel, peste ani de zile poate să aibă de
suferit. E adevărat, unele concerte se vor încheia

undeva spre ora 23.00, dar vor fi vineri seara, iar a
doua zi lumea nu merge la serviciu. Apoi, dacă noi

nu le dăm alternativa de a petrece timp de calitate în
oraş celor care sunt de vârstă medie, îi vom pierde şi

peste 10-15 ani vom avea concerte de la ora 19.00,
dar pe nimeni în sală», a declarat managerul Vlad

Drăgulescu. Acesta spune că a discutat despre
schimbarea orei de începere a concertelor şi cu

melomanii şi, deşi au existat şi câteva voci contra, nu
va reveni asupra deciziei.

Noua stagiune se va deschide
pe 4 octombrie, cu Requiem-ul verdian,
sub bagheta dirijorului Horia Andreescu

Deschiderea noii stagiuni muzicale a Filarmonicii „Oltenia” va avea loc
pe data de 4 octombrie, cu un concert vocal-simfonic extraordinar: Messa
da Requiem pentru solişti, cor şi orchestră de Giuseppe Verdi, în interpre-
tarea Orchestrei Simfonice şi Coralei Academice (dirijor: Horia Andrees-
cu), soliştilor Silvia Sorina Munteanu (soprană), Liliana Mattei Ciuca (alto),
Ionuţ Popescu (tenor) şi Sorin Drăniceanu (bas). Biletele s-au pus deja în
vânzare la Agenţia instituţiei, la preţul de 25 de lei. Şi pentru că anul acesta
se aniversează bicentenarul naşterii compozitorului, în nu puţine concerte,
inclusiv în cele din cadrul Festivalului Internaţional „Craiova Muzicală”,
va răsuna muzica lui Verdi.

„Va fi o stagiune încărcată şi… uşor atipică pentru suflarea melomană a
Craiovei”, subliniază managerul Vlad Drăgulescu, referindu-se şi la schim-
barea orei de începere a concertelor şi recitalurilor, de la 19.00 la 20.00.
«Vom avea ample concerte simfonice şi vocal-simfonice, evenimente dedi-
cate studenţilor, dar şi breslelor (jurişti, economişti, oameni de afaceri etc.),
purtăm discuţii cu câţiva dirijori de renume mondial pentru a-i aduce pe
scena noastră. Apoi vom continua proiectul pentru copii „Filarmonica
merge la şcoală”, ca şi atelierele de lucru cu instrumente neconvenţiona-
le, vom relua concursul „Filarmonica în CHEIA FAmilia”, care se va
desfăşura o dată la două săptămâni, duminica», a dezvăluit acesta câteva
dintre proiectele noii stagiuni, la al cărei program încă se lucrează.

„Ne dorim ca la început de octombrie să oferim publicului o agendă
clară de evenimente a instituţiei noastre. Este normal ca melomanii să ştie
şi să-şi aleagă din timp concertele la care vor să meargă, unii dintre ei poate
chiar îşi fac programul în funcţie de acestea”, a mai spus Drăgulescu.

„Mozart Rocks”, evenimentul muzical al anului
la Sala Polivalentă. Astăzi se pun în vânzare biletele!

Un inedit concert de rock simfonic va răsuna
pe data de 1 noiembrie, cu începere de la ora 20.30,
la Sala Polivalentă, acesta fiind primul eveniment
cultural găzduit de marea arenă sportivă a Cra-
iovei de la redeschiderea ei. Susţinut de Orches-
tra Simfonică a Filarmonicii „Oltenia”, condusă
de dirijorul Constantin Grigore, şi de reputaţi
chitarişti, cărora li se vor alătura soliştii Paula
Seling şi Dan Helciug – nimeni altul decât com-
ponentul trupei „Spitalul de Urgenţă”, concertul

„Mozart Rocks” este o premieră pentru oraş, care
– spun organizatorii – va fi „gustată” din plin de
public. Nu mai puţin de 4.000 de locuri sunt dis-
ponibile, biletele pentru spectacol fiind puse în
vânzare chiar de astăzi. Costă 22 de lei în tribune
şi 30 de lei în sală şi se găsesc la Agenţia Filarmo-
nicii „Oltenia” şi în reţeaua Eventim. Evenimen-
tul este organizat cu sprijinul Primăriei munici-
piului şi va avea loc sub egida Asociaţiei „Craiova
– Capitală Culturală Europeană 2021”.

fesionistă a orchestrei noastre a plă-
cut  foarte mult . Diferenţa este că
până acum am cântat muzică rock
cu  ins trumente de muzică clasică
şi au fost  orchest raţii ale unor me-
lodii rock pentru  orches tră simfo-
nică, iar de data aceasta facem pa-
şii invers – mergem de la clasic spre
rock ş i avem Mozart şi Beethoven
cântate cu  ins trumente de muzică
rock. Aşadar, pasaje unde în mod
obişnu it aţi auzi vioara o  să le as-
cultaţi cântate de chitare electrice»,
a explicat  Vlad Drăgulescu, mana-
gerul Filarmonicii „Oltenia”.

Alături de Orchestra Simfonică
şi dirijo rul Constan tin Grigore, pe
scena de la Sala Polivalentă vor urca
Horea Criş ovan (Blazza j), Flo rin
Demea (RIFF), Călin Grigoroiu (Ste-
ve Vai tour), Remus Carteleanu (Me-
trock), Adrian Ciplea (Viţa de Vie)
– chitare electrice, Ana-Maria Teo-
dorescu  –  clape ş i Andrei Ilie
(ASHA). Invitaţ ii „Mozart Rocks”
sunt  so liştii Pau la Seling  şi Dan

Helciug. Aproape 4.000 de locuri
sunt disponib ile pentru public, iar
biletele se pun în vânzare de astăzi.
„Sunt  preţuri accesibile, pent ru că
ne-am dorit s ă se poată bucura ori-
cine de acest  eveniment muzical”, a
mai s pus Drăgulescu.

Potrivit acestuia, „acustica sălii nu
este una chiar foarte prietenoasă, dar
tehnologiile din ziua de astăzi vor
reuşi cu siguranţă să îmblânzească
acest colos şi să îl transforme într-o
incintă perfectă pentru concertul din
1noiembrie”. Dar nu numai, pentru
că muzicienii Filarmonicii „Oltenia”
îşi propun să revină aici de cel puţin
două ori pe an. «Pentru noi este o
onoare s ă inaugurăm d in aces t
punct de vedere Sala Polivalentă din
Craiova. Au mai existat aici concerte
de mari dimensiuni, însă nu după ce
a fost renovată. Să sperăm că acest
spectacol va fi de bun augur şi va
însemna desch iderea unei serii de
evenimente muzicale», a adăugat
Vlad Drăgulescu.

Vlad
Drăgulescu
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Germanii au votat ieri, în ca-
drul alegerilor legislative, sub sem-
nul unei victorii scontate a Ange-
lei Merkel la funcþia de cancelar.
„Rareori în istoria Republicii Fe-
derale Germane rezultatul alege-
rilor legislative a fost atât de des-
chis ca de aceastã datã”, menþio-
na sâmbãtã marele cotidian mun-
chenez „Suddeutsche Zeitung”, în
timp ce, ieri, „Tagesspiegel”, din
Berlin, titra: „Totul depinde de
votul tãu”. Ultimele sondaje au
confirmat ceea ce se anunþa de
mai multe luni: cancelarul conser-
vator, personalitatea preferatã a
germanilor, în special pentru ges-
tionarea crizei euro, va primi un
al treilea mandat de 4 ani în frun-
tea primei economii europene.
Angela Merkel, 59 de ani, distin-
sã de ºapte ori de Forbes cu titlul
de cea mai puternicã femeie din
lume, ºi-a surclasat omologii din
Spania, Italia, Franþa sau Marea
Britanie de la începutul crizei fi-
nanciare. ªi totuºi, cei peste 62
de milioane de germani chemaþi la
urne, în estimarea analiºtilor, ar
putea sancþiona guvernul prin blo-
carea liberalilor (FDP), principa-
lul aliat al Angelei Merkel, de a mai
face parte din coaliþie. Cancelarul
ar avea atunci nevoie pentru a gu-
verna de Partidul Social Demo-
crat (SPD), implicit de rivalul sãu,
Peer Steinbruck, cum s-a întâm-
plat în timpul primului mandat,
2005-2009. Tot analiºtii aprecia-
zã cã o intrare în parlament a nou-
lui partid anti-euro „Alternativa
pentru Germania” (AFD) ar tri-
mite un semnal îngrijorãtor de
creºtere a populismului, într-o þarã
exasperatã de planurile de salvare
a þãrilor din sudul Europei. Ulti-
mul sondaj, al institutului Emnid,
publicat ieri de cotidianul „Bild am
Sonntag”, credita conservatorii
Angelei Merkel (CDU-CSU) cu
39% ºi partidul liberal (FDP) cu
6%, adicã un total de 45%, insu-
ficient pentru o majoritate. Cu

numai 26%, social-democraþii, ºi
9% aliaþii lor tradiþionali, Verzii, n-
ar avea practic nici o speranþã de
a forma o coaliþie. Mai ales cã
ambele partide refuzã alierea cu
stânga radicalã, Die Linke (9%).
Angela Merkel nu a fãcut sâmbã-
tã, în mitingul de la Berlin, nici o
menþiune directã la FDP, decla-
rând pur ºi simplu cã „va menþine
coaliþia”. Un grup de muzicieni au
interpretat „Angi trebuie sã salve-
ze lumea” ºi „Tu eºti, pur ºi sim-
plu, cea mai bunã”. Challengerul
sãu, Peer Steinbruck, ºi-a înche-
iat campania la Frankfurt, capita-
la financiarã a Germaniei, unde îºi
are sediul Banca Centralã Euro-
peanã (BCE). El a promis un sala-
riu orar minim generalizat de 8,50
euro din februarie 2014. „Dacã vã

place, atunci votaþi! Noi suntem
partidul care va corecta derivele
sociale”, a spus Peer Steinbruck,
66 de ani. Germania este una din
þãrile Europei cu salarii mici, în
pofida unui ºomaj scãzut. Cu toa-
te acestea, destule capcane îl aº-
teaptã pe viitorul cancelar. Îmbã-
trânirea populaþiei, tulburãrile so-
ciale, investiþiile mai puþine, pro-
ductivitatea în scãdere, dificultã-
þile de pe principalele pieþe, cos-
turile tranziþiei energetice... Nu-

meroase lumini de avertizare sunt
portocalii de ceva timp ºi viitorul
cancelar ar face bine sã atace do-
sarul respectiv, înainte ca lumini-
le sã devinã roºii. Republica Fe-
deralã este aºezatã pe o veritabilã
bombã demograficã, de la sfârºi-
tul anilor ’70 rata fertilitãþii nu
depãºeºte 1,4%, în timp ce nu-
mãrul de copii pe fiecare mamã
ar trebui sã fie de cel puþin 1,2
pentru asigurarea reînnoirii gene-
raþiilor. Anul trecut, Germania a
înregistrat 869.582 decese, faþã
de 673.570 naºteri, potrivit Insti-
tutul german de statisticã (Desta-
tis). Populaþia este consideratã ca
fiind cea mai bãtrânã din Europa.
Doar 13,5% din populaþie este în
vârstã de sub 15, în timp ce 20,4%
din 81,8 milioane de germani este

în vârstã de peste 65 de ani.
Aceastã îmbãtrânire este o greu-
tate pentru conturile publice, 2,4
milioane germani având peste 75
de ani ºi aceastã cifrã va ajunge la
3,4 milioane în 2030. O astfel de
stare de lucruri împiedicã dezvol-
tarea unor companii, care nu gã-
sesc angajaþii de care au nevoie.
Imigraþia n-a reuºit singurã sã
contrabalanseze rata de fecundi-
tate, menþioneazã Destatis. Chiar
dacã numeroºi strãini îºi încear-

cã ºansele în Republica Federalã
Germanã, cei mai mulþi nu se sta-
bilesc definitiv. În 2011, 958.000
persoane au imigrat, dar în ace-
laºi timp 679.000 au pãrãsit þara.
Angajaþii unor companii mari, pre-
cum Lufthansa, Amazon, Deut-
sche Post, Commerzbank, Coca
Cola ºi-au fãcut auzitã vocea ºi
anul trecut numãrul celor impli-
caþi în greve a crescut de la
180.000 la 1,2 milioane. Numã-
rul zilelor pierdute în conflicte
practic s-a dublat, potrivit Insti-
tutului de ºtiinþe economice ºi
sociale. În cursul ultimilor 10 ani,
Germania a acumulat un excedent
comercial de peste 1.500 miliar-
de. Exporturile s-au menþinut
într-o stare bunã, grupul Vol-
kswagen a înregistrat o creºtere
de 19,4% prin vânzãrile sale în
China. Opt mãrci ale principalu-
lui constructor de automobile
(Volkswagen, Audi, Seat, Skoda,
Bentley, Bugatti, Lamborghini ºi
Porsche) ºi-au gãsit desfacere
(1,17 milioane unitãþi) în China,
cifrã superioarã celei înregistra-
te în toatã Europa. Starea de sã-
nãtate a economiei germane de-
pinde de exporturile pe pieþe în-
depãrtate. Pentru menþinerea într-
o stare convenabilã a celor
650.000 de km de sutostradã ºi
a celor 40.000 de km de cale fe-
ratã statul a trebuit sã investeas-
cã suplimentar 4 miliarde euro
faþã de perioada 2006- 2011. În
fine, dosarul dezvoltãrii energiei
regenerabile rãmâne, de aseme-
nea, unul presant. Deºi, în pre-
zent Germania este economia cea
mai puternicã a continentului. De
prisos sã mai adãugãm cã toate
deciziile europene de anvergurã
au fost suspendate din cauza
scrutinului. ªi inclusiv politica
Berlinului va depinde de rezulta-
tul alegerilor. Fiindcã în cazul unei
mari coaliþii CDU-SPD, situaþia
ar putea fi un pic, dar nu funda-
mental, diferitã.

Cel puþin 59 de persoane au fost ucise
în atacul asupra centrului comercial de
lux „Westgate Mall” din Nairobi, comis
de un comando islamist, potrivit unui
nou bilanþ oferit ieri de ministrul kenyan
de Interne, Joseph Ole Lenku. „Pânã în
prezent avem 59 de persoane ucise”, a
declarat ministrul, adãugând cã alte 175
au fost rãnite. Confruntarea între forþele
de securitate ºi islamiºti continua ieri la

prânz, aceºtia din urmã deþinând
un numãr nedeterminat de ostatici.
Numãrul atacatorilor ar fi cuprins
între 10 ºi 15, potrivit ministrului
kenyan. „Credem cã existã persoa-
ne nevinovate în clãdire, de aceea
operaþiunea este delicatã”, a
explicat Joseph Ole Lenku. Focuri
de armã susþinute
au fost auzite în
cursul dimineþii de
ieri în interiorul
centrului comer-
cial Westgate,
înconjurat de
forþele de securi-
tate, care au
primit întãriri ºi

care au interzis accesul
jurnaliºtilor în zonã.
Islamiºtii somalezi
shebab, legaþi de Al-
Qaeda, au revendicat,
sâmbãtã seara, pe contul
lor de Twitter, atacul.
„Mujahedinii au pãtruns
astãzi în jurul prânzului
în Westgate. Ei au ucis

peste 100 de necredincioºi kenyeni ºi
bãtãlia continuã”, afirma un mesaj postat
pe contul lor la scurt timp dupã ora
18.00 GMT (21.00 ora României).
Printre victime se numãrã doi francezi ºi
doi canadieni, iar mai mulþi americani
figureazã printre rãniþi, potrivit Departa-
mentului de Stat american.

Atacul din Nairobi: Cel puþin 59 de morþi ºi peste 175 de rãniþi

Europa aºteaptã rezultatul votului germanEuropa aºteaptã rezultatul votului germanEuropa aºteaptã rezultatul votului germanEuropa aºteaptã rezultatul votului germanEuropa aºteaptã rezultatul votului germanBo Xilai, condamnat
la închisoare
pe viaþã în China

Bo Xilai, fost, pânã anul
trecut, membru al Biroului
politic al Partidului Comu-
nist Chinez, aflat la origi-
nea celui mai amplu
scandal politico-criminal
cunoscut de regim de la
sfârºitul revoluþiei cultura-
le, a fost condamnat ieri la
închisoare pe viaþã. „Cur-
tea pronunþã o pedeapsã de
închisoare pe viaþã, cu
privare permanentã de
drepturi politice”, afirmã
textul hotãrârii, dat publi-
citãþii pe Sina Weibo, un
echivalent chinez al Twit-
ter, de cãtre tribunalul din
Jinan, capitala provinciei
Shandong (est), unde a
avut loc procesul sãu, luna
trecutã. Bo Xilai a fost
condamnat pentru corupþie,
deturnare de fonduri ºi
abuz de putere, în special
în cazul asasinãrii de cãtre
soþia sa, Gu Kailai (con-
damnatã ºi ea, anul trecut,
la închisoare pe viaþã), a
unui om de afaceri brita-
nic, Neil Heywood. În
cadrul procesului sãu din
august, el a fost acuzat cã
a primit mitã 2,6 milioane
de euro ºi a deturnat
fonduri publice în valoare
de peste 600.000 de euro, în
special pentru achiziþiona-
rea, în 2001, a unei vile la
Cannes, pe Coasta de Azur
francezã.

Situaþia din Siria
ºi preºedintele iranian,
în centrul Adunãrii
Generale a ONU

Aproximativ 200 de lideri
din întreaga lume se reu-
nesc în aceastã sãptãmânã
la New York, pentru cea de-
a 68-a Adunare Generalã a
ONU, dominatã de conflic-
tul din Siria ºi de deschide-
rea noului preºedinte
iranian faþã de Occident,
relateazã AFP. Secretarul
general al ONU, Ban Ki-
moon, doreºte sã profite de
prezenþa aºteptatã a cel
puþin 131 ºefi de stat ºi de
guvern ºi a 60 de miniºtri
de Externe pentru a deter-
mina comunitatea interna-
þionalã sã se confrunte cu
„cea mai mare provocare”:
Siria. Conflictul din aceas-
tã þarã s-a soldat cu peste
100.000 de morþi în decurs
de 30 de luni ºi cu douã
milioane de refugiaþi din
cauza violenþelor. Miercuri
este prevãzutã o reuniune
privind situaþia umanitarã
criticã din Siria ºi din
þãrile vecine (Liban, Iorda-
nia, Turcia), care se con-
fruntã cu un mare aflux de
refugiaþi.
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07:00 Telejurnal
09:00 Pregãtind viitorul (R)
09:30 Oameni care au schimbat

Lumea
09:45 Legendele palatului: Kim

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek (R)
12:30 SCENART
13:00 Germana...la 1
14:00 Telejurnal
15:30 Maghiara de pe unu
17:00 SCENART (R)
17:30 Lumea modei
17:40 Legendele palatului -

Gyebaek
19:00 Pregãtind viitorul
19:30 Oameni care au schimbat

Lumea (R)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Ochiul magic
21:30 Maºini, teste ºi verdicte
22:00 Terapie de cuplu
22:30 Biziday
23:25 Biloxi Blues
01:15 Dãnutz S.R.L. (R)

07:00 Agenda Festivalului
George Enescu (R)

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 O poveste nespusã (R)
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Omul cu vidrele (R)
11:10 Teleplay: Pavilionul cu

Umbre (R)
12:45 Poate nu ºtiai
13:00 Concertele DP 2
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 Campionatul Mondial de

Dans Sportiv pentru Tineret -
Transylvanian Grand Prix

20:00 Omul invizibil
20:50 Muzica DP 2
21:00 Vaporul poºtal pentru

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

George Enescu
23:20 Acest obscur obiect al

dorinþei
01:10 Popasuri folclorice (R)

07:30 Aventurile lui Tintin:
Secretul Licornului

09:15 Moneyball: Arta de a
învinge

11:25 Cartea Junglei 2
12:40 Aventuri sub clar de lunã
14:15 Rugul aprins
15:35 Domestic
17:05 Epoca de gheaþã 4:

Continente în derivã
18:35 Pe platourile de filmare
19:00 În derivã
20:00 Isterie
21:40 Betoniera
22:00 Banshee
23:00 The Grey: La limita

supravieþuirii

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 În cãutarea lui Forrester

(R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Frumuseþe
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Dreptate ºi rãzbunare
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Spartacus: Nisip însângerat
00:15 Dreptate ºi rãzbunare (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)

07:00 Triumful dragostei (R)
08:00 Doamne de poveste (R)
09:15 Que bonito amor (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Suflet de gheaþã
14:30 Doctorul casei
15:30 Triumful dragostei (R)
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Casa Ibacka
00:00 Îngeri pierduþi (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
03:00 Poveºtiri de noapte (R)
03:30 Cancan.ro (R)
04:00 Casa Ibacka (R)
04:30 Reþeta de Acasã (R)
05:00 Doamne de poveste (R)

08:30  Cireºarii - Cetatea
ascunsã

10:00 Daune ºi interese
12:15 La Mãruþã
14:00 Dansez pentru tine
18:50 Daune ºi interese
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Pãcatele tatãlui
00:15 Breaking Bad
01:15 Omul zilei
03:00 Operaþiunea de salvare
03:45 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 Justiþiarul
22:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Justiþiarul (R)
03:45 Acces direct (R)

07:30  La un pas de fericire
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 Suleyman Magnificul
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Suleyman Magnificul (R)
03:15 Te vreau lângã mine (R)
04:30 Cu capul în nori (R)
06:45 Neveste de piloþi

07:00 Vacanþã ºi terapie
07:00 O varã tra-la-la (R)
08:00 Soþia perfectã (R)
09:30 ªi eu m-am nãscut în

România (R)
10:30 Cunoaºte, Viseazã, Iubeºte!

(R)
12:00 Viitorul, Azi
13:00 Dragostea trece prin stomac
14:00 Dragul de Raymond
15:00 Focus
15:30 Kiss Cinema (R)
16:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:30 Regina cumpãrãturilor
17:00 Fii pe fazã! (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Iubiri secrete
20:30 Liceenii Rock 'n' Roll
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Fii pe fazã! (R)
00:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
00:30 Soþia perfectã
01:30 Dragul de Raymond
02:30 Focus (R)
03:00 Cunoaºte, Viseazã, Iubeºte!

(R)
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:00 Iubiri secrete (R)
05:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã (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 Fotbal: Rezumate Olanda
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Special: Tragere la sorþi

Cupa României Timiºoreana
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri

mortale
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 MMA "Mondialul de

bãtaie": Zmãrãndescu - Lucero
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 Wrestling SMACK
02:30 Fotbal: Rezumate Olanda
03:30 Ora exactã în sport
04:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Rãzboiul depozitelor
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Aºii amanetului
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
20:00 Rãzboiul transportatorilor

TVR 1

MARÞI - 24 septembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Telejurnal
09:00 Pregãtind viitorul (R)
09:30 Oameni care au schimbat

Lumea
09:45 Legendele palatului: Kim

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek (R)
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Împreunã în Europa!
14:00 Telejurnal
15:30 Maghiara de pe unu
17:00 Interes general
17:40 Legendele palatului -

Gyebaek
19:00 Pregãtind viitorul
19:30 Oameni care au schimbat

Lumea (R)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Moºtenirea clandestinã
22:00 Terapie de cuplu
23:25 Brothers Three: An

American Gothic
01:15 Exclusiv în România (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 Vaporul postal pentru

Ouessant (R)
12:00 Despre documentar... încã

ceva în plus
13:00 Cap compas (R)
13:30 Cãlãtor în Orient (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 Deportaþii
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Ocolul Pãmântului în 80

de zile
20:50 Muzica DP 2
21:00 Invazia crabilor
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Agenda Festivalului

George Enescu
23:20 Trei regate
00:15 Sibiu Jazz Festival 2013

07:25 Domestic
08:50 Epoca de gheaþã 4:

Continente în derivã
10:20 Jurnalul unui puºti:

Cãldurã mare
11:55 O chestiune de gust:

Povestea unui bucãtar ºef
13:10 Formidabilul
14:35 Madagascar 3: Fugãriþi

prin Europa
16:10 Deºtepþii
17:40 Lovit de fulger
19:05 În derivã
20:00 Cronici
21:25 Brake
22:25 Pactul
00:25 Corbul

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Frumuseþe (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Intervenþie în adâncuri
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Rãpirea
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Spartacus: Nisip însânge-

rat
00:15 Rãpirea (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (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 Îngeri pierduþi
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Dincolo de povestiri
00:00 Îngeri pierduþi (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
03:00 Poveºtiri de noapte (R)
03:30 Cancan.ro (R)
04:00 Dincolo de povestiri (R)
04:30 Reþeta de Acasã (R)
05:00 Doamne de poveste (R)
06:00 Iubiri vinovate (R)

08:15 Promotor
08:45 Români de succes
09:00 La bloc (R)
10:00 Daune ºi interese
12:15 La Mãruþã
14:00 Dansez pentru tine
18:50 Daune ºi interese
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Razbunarea tocilarilor 3:

O nouã generaþie
00:00 Breaking Bad
01:00 Pepe ºi Fifi
02:45 Breaking Bad
04:15 Salvamontiºtii
05:00 Lumea Pro Cinema
05:30 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 Loviturã de pistol
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Loviturã de pistol (R)
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)

07:30 La un pas de fericire
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  Suleyman Magnificul
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Suleyman Magnificul (R)
03:15 Te vreau lângã mine (R)
04:30 Cu capul în nori (R)
06:45 Neveste de piloþi

07:00 Vacanþã ºi terapie
08:00 Regina cumpãrãturilor (R)
09:30 Trãsniþi din NATO (R)
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
12:00 La volan
13:00 Dragostea trece prin

stomac
13:30 Teleshopping (R)
14:00 Vacanþã ºi terapie (R)
15:00 Focus
15:30 Focus Monden (R)
16:00 Regina cumpãrãturilor
17:00 Fii pe fazã!
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Iubiri secrete
20:30 Copiii spun lucruri trãsnite
21:45 Mondenii
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Fii pe fazã! (R)
00:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
01:30 Dragul de Raymond
03:00 Focus (R)
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:00 Iubiri secrete (R)
05:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 Ora exactã în sport
12:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Dezastre aeriene
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling RAW
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Faceþi jocurile - European

Poker Tour
02:30 Ora exactã în sport
03:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
09:00 Aºii amanetului
10:00 Aºii amanetului din Louisiana
11:00 Restaurãri
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Rãzboiul depozitelor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depoazitelor
20:00 Aºii amanetului
21:00 Rãzboiul depozitelor
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OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM MAªI-
NISTE MAROCHI-
NÃRIE. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
Angajãm tehnician/
inginer cu cunoº-
tinþe în sisteme de
alarmã, suprave-
ghere video, reþele
calculatoare. CV-ul
se depune la adre-
sa de e-mail: anga-
jari_craiova@ya-
hoo.com.

MEDITAÞII
Licenþiatã, douã spe-
cializãri ofer medita-
þii complete clasele I-
IV. Telefon. 0751/
239.088.
Meditez matemati-
cã pentru Evalua-
re Naþionalã, baca-
laureat, alte con-
cursuri ºcolare ºi
examene. Telefon.
0 7 2 4 / 0 8 8 . 7 4 5 ;
0351/416.101.
Pregãtesc conta-
bilitate – studenþi,
ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.

Profesoarã meditez
matematicã. Telefon.
0761/329.958.

PRESTÃRI SERVICII
S.C. ATLANTYS,
Clubul Oamenilor
de  Afaceri, organi-
zeazã mese festive,
nunþi, botezuri, aga-
pe. Suntem serioºi
ºi exigenþi. Vã aº-
teptãm în str. Romul
bl. T3A parter. Tele-
fon: 0251/411.712:
0723/ 868.723.
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Filmez ºi fotogra-
fiez la preþuri avan-
tajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/
359.513.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Vând pãdure comu-
na Borãscu - Gorj. Te-
lefon: 0723/693.646.
Vând teren intravilan
Brãdeºti, deschidere la
Drum European 54 m,
toate utilitãþile. Relaþii la
telefon: 0749/230.636.
Vând parcele Cârcea,
la asfalt, alãturat cu
Hanul cu ponei, 450
mp ºi 650 mp. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-vis
de târgul Leu, 1174 mp,
2 deschideri 17 m ºi re-
þele apã, electricitate, ca-
dastru, carte funciarã.
Telefon: 0724/572.434;
0351/179.436.
Vând teren 400 mp
intravilan situat în Se-
garcea str. Unirii, nr.
29F (în spatele Liceu-
lui), cadastru. Tele-
fon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 800 mp, comu-
na Predeºti ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren intravilan
ºi extravilan. Telefon:
0766/582.831.

Anunþul tãu!
S.C. YUKO GROUP SRL so-
licita aviz de amplasament
pentru investitia: “Instalatie
descarcare, incarcare, dis-
tributie produse petroliere,
lucrari hidrotehnice aferen-
te cheului si platformei, cu
imprejmuire in Port Bechet,
jud. Dolj”. Persoanele inte-
resate se pot adresa la se-
diul Primaria Bechet, sau la
telefon contact: 0732707099.

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 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grãdi-
nari, nr. 34. Preþ nego-
ciabil, 600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând camerã cãmin
(lângã Liceul Peda-
gogic) baie, bucãtã-
rie. Telefon: 0740/
892.690.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere transformat
în 3, ultramodern cu
centralã, mobilier ºi
garaj, (în spate la
Billa). Preþ 65.000
Euro negociabil. Te-
lefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, Calea Bucu-
reºti, zona Institut. Te-
lefon: 0770/334.956.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament 2
camere central. Tele-
fon, 0770/682.554.
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, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0721/218.871.

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

Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp
zona I, sau schimb
cu garsonierã Craio-
va, + diferenþa. Tele-
fon: 0742/097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Casã, 3 camere,
anexe, pomi fructi-
feri, vie, fântânã, lo-
calitatea Ciutura, preþ
negociabil. Telefon:
0763/305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna
Valea Stanciului. Te-
lefon: 0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucãtãrie,
încãlzire centralã, an-
velopatã termic, even-
tual schimb 2 aparta-
mente, 2 camere sau
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.
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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 PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIE-
LEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp ºi
1900 mp în Vârvo-
ru de Sus. Terenu-
rile fiind la stradã
betonatã având toa-
te facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0 7 4 6 / 4 6 7 . 9 2 2 ;
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 Super-
nova, an 2002, ITP
2014, 3.500 lei. Tele-
fon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Matiz galben
rulat taxi unic pro-
prietar, fabricaþie
2002, echipat GPL.
Preþ 500 euro nego-
ciabil. Telefon: 0732/
162.302; 0786/
099.228.
Vând Matiz Econo-
mic 10.000 Km, preþ
10.000 Ron, an fabri-
caþie 2007, culoare
roºu. Telefon. 0770/
906.030.
Vând maºinã auto
Peugeot 806, benzi-
nã, an 1995 neînma-
triculatã. Bariera
Vâlcii nr. 63. Craio-
va. Telefon: 0766/
466.171.
Vând Audi A6, fabri-
caþie 2006, full-op-
tions, bleu-marin, pie-
le, xenon, motor de
2000 cm3. Telefon.
0762/109.595.
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008. Te-
lefon: 0728/031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.

Vând Volvo Break, 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. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta impe-
cabil, înmatriculat. Tele-
fon: 0745/043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000
km, nerulat în Româ-
nia, motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTA-
GE, an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând în Iºalniþa 2 m3

lemne diferite esen-
þe din demolare ma-
gazie 125 lei m3. Te-
lefon: 0761/355.869;
0770/303.445.
Vând cârlige jghea-
buri acoperiº, arzã-
toare Ø 600 gaze
sobã, polizor (flex)
D 125/850W, cau-
ciucuri 155/13 cu
jantã, polizor voiaj cu
douã butelii nou,
ceas Atlantic. Tele-
fon: 0771/385.734.

Vând 345 mp – 18,60,
tarlaua 80 preþ nego-
ciabil, zona Daewoo
cãpºunãrie. 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, Cimiti-
rul Romaneºti, cu lu-
crare fãcutã. Tele-
fon: 0771/758.019.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 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 ozo-
nat apa, eliminã pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi
hormonii ºi antibioti-
cele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã
40 ml, robineþi, venti-
le fontã noi diverse
mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de
bere, tub CO2, apa-
rat fax, aspirator, ba-
lanþã Berkel, cuier
panou, maºinã de
cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând struguri ieftin
maxim  1000 kg. Te-
lefon: 0729/175.918.

Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2,
dozator bere. Tele-
fon: 0770/897.476.
Vând cântar electro-
nic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei ne-
gociabil. Telefon:
0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200 lei.
Relaþi la telefon:
0748/057.590.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon:
0761/355.869.
Vând presã de ba-
lotat, sticle plastic,
cutii de bere, putinã
50 vedre nouã sal-
câm, 2 uºi cu toc
pentru casã sau ma-
gazii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Iºalniþa 3
bare cornier de 60
mm lungi de 3 m, 3
foi de tablã zincatã
2,5/1 m. Telefon:
0761/355.869.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil
sau schimb cu calo-
rifer fontã folosit, un
calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin fo-
losit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, ara-
gaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
(flex) D125/850W
nou, canistrã 20 litri
aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând frigider 320
litri, combinã muzi-
calã stereo, piei de
bovinã tratate, piese
Dacia noi, calcula-
tor instruire copii,
flex mare, aparat
sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
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Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bu-
cãtãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de
cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucã-
tãrie din fontã 20 lei,
jaluzele diferite mã-
rimi, lustre 2 ºi 3 bra-
þe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groa-
sã pentru pui, curcani
ºi animale mici. Tele-
fon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe
o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.

Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 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 (diver-
se), 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 cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. 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. Tele-
fon: 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
tricotat fineþea 6-7 ºi
ace fineþea 8. Tele-
fon: 0745/589.825.
Cumpãr 100 litri must
Feteascã alb. Tele-
fon: 0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de apar-
tament. Telefon: 0761/
438.807.
Inchiriez garsonierã
complet mobilatã
zona Lãpuº, Scoala
M. Eminescu. Tele-
fon: 0762/ 299.913.
Inchiriez apartament 2
camere, Valea Roºie.
Telefon: 0745/ 175.456.
Închiriez teren pe ter-
men lung pentru am-
plasare de magazine
sau piaþã Lãpuº. Vad
foarte bun. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Primesc fatã în gaz-
dã, central. Telefon:
0769/680.597.

Închiriez garsonierã
mobilatã Craioviþa
Nouã. Telefon: 0765/
291.628.
Proprietar închiriez
pe termen lung apar-
tament 3 camere
mobilat parter Dezro-
birii,  300 euro. Tele-
fon: 0744/396.354.
Gazdã - bãiat. Tele-
fon: 0746/274.204.
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 nedetermina-
tã, zonã cu vad. Te-
lefon: 0761/665.763.
Magazin, birou, depo-
zit, str. Dezrobirii, nr. 59.
Telefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.

P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0 2 5 1 / 4 2 9 . 9 4 3 ;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.
Închiriez apartament
2 camere, utilitãþi. Te-
lefon: 0748/105.609.

CERERI
Doresc aparta-
ment mobilat 2 sau
3 camere. Telefon:
0 7 4 9 / 2 8 7 . 7 0 9 ;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 came-
re, zona 1 Mai. Tele-
fon: 0765/058.600.

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

PIERDERI
Pierdut câine în comu-
na Coºovenii de Jos.
Ofer recompensã. Te-
lefon: 0770/836.299.
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„X” s-a conscrat deja a fi un
pont foarte bun pentru pariori
la meciurile de acasã ale echi-
pei de handbal SCM Craiova,
atât în sezonul trecut, dar mai
ales în startul celui actual fiind
consemnate remize în Sala Po-
livalentã. Dupã debutul egal cu
HC Zalãu, echipa antrenatã de
Carmen Amariei a înregistrat o
altã remizã, de aceastã datã con-
tra formaþiei Cetate Deva, scor
20-20, dupã ce, la pauzã, cra-
iovencele conduceau cu 12-9.
Eficacitatea gazdelor a avut
mult de suferit în partea secun-
dã, iar în ulimele zece minute
au marcat un singur gol. Pen-
tru SCM Craiova au înscris:
 Roxana Han – 2 g (1 – 7 m.),
Iulyia Snopova – 3 g, Ana Ma-

Remiza, specialitatea SCM CraiovaRemiza, specialitatea SCM CraiovaRemiza, specialitatea SCM CraiovaRemiza, specialitatea SCM CraiovaRemiza, specialitatea SCM Craiova
Echipa lui Carmen Amariei a terminat la egalitate ºi al doilea joc

din campionat disputat în Polivalentã, 20-20 cu Cetate Deva

ria Apipie – 5 g, Ionela Victoria
Goran – 3 g, Alexandra Gogo-
riþã – 4 g, Cãtãlina Cioaric – 2
g, Cristina Florica – 1 g. Nico-
leta Dincã a fost menþinutã mai
mult pe bancã, cu excepþia fi-
nalului d ejoc, nefiind în formã,
spre deosebire de portarul Io-
nica Munteanu, care a avut o
evoluþie foarte bunã. Ultimele
minute au adus o ratare, de la
linia de 7 metri, a Roxanei Han,
iar cel din urmã atac, pentru
care am avut o jumãtate de mi-
nut, a fost irosit fãrã un ºut la
poartã. La oaspete, cea ma bunã
jucãtoare a fost Carmen Cartaº,
în timp ce fosta „galacticã” Va-
lentin Ardean Elisei a fost mar-
catã destul de bine de Cioaric.
„Un meci disputat care s-a în-

cheiat cu un nou rezultat de ega-
litate. N-am reuºit sã spargem,
nici astãzi, gheaþa, dar sunt
mulþumitã de ceea ce au fãcut
fetele în teren pe toatã durata
partidei. Am întâlnit o echipã
foarte puternicã în faþa cãreia
ne-am apãrat foarte bine. Este
un punct muncit ºi meritat ºi
sper sã obþinem ºi prima victo-
rie, cât mai rapid, pentru cã fe-
tele muncesc ºi îmi demon-
streazã cã îºi doresc sã facã
performanþã” a declarat Carmen
Amariei. În celelalte meciuri ale
etapei: Jolidon Cluj – Corona
26-34, Dunãrea Brãila – HC
Zalãu 25-19, Nepton Constan-
þa – HC Roman 23-31, HCM
Vâlcea – CSM Bucureºti 29-30,
CSM Ploieºti – HC Baia Mare

20-29.  Sãptãmâna vi i toare,
SCM Craiova va evolua tot în
Sala Polivalentã, contra lui Jo-
lidon Cluj.

Debut victorios pentru handbaliºti
Echipa masculinã de handbal

CS Universitatea Craiova a de-
butat cu un succes în noul se-
zon al Diviziei A, seria B, în Sala

Sporturilor, 30-27 (15-10) cu HC
Sibiu. Antrenorii Costin Dumitres-
cu ºi Cãtãlin Popescu au folosit
jucãtorii: Cristian Pãun, Ionuþ
ªtefanov, Andrei Tudor (3), Ma-
rian Crãciun (2), Andrei Pãuna
(6), Andrei ªerban (4), Paul Io-
vãnescu, Alin Ion, Vasile Luntra-
ru (5), Dorin Maxim 4, Rãzvan
Niþu 6. 

Doar un punct au adunat în eta-
pa a patra cele douã echipe doljene
din seria a III-a a eºalonului trei,
zestrea venind tot din partea celor
de la Municipal Craiova, care au
terminat la egalitate, 1-1, meciul de
pe teren propriu cu Metaloglobus

Rezultate: CS Iºalniþa – Universitatea II Craiova 2-
1, Recolta Ostroveni – Victoria Celaru 2-1, Progresul
Segarcea – Unirea Leamna 4-1,  Dunãrea Calafat –
CSO Filiaºi 4-3, Dunãrea Bistreþ – Danubius Bechet
2-1. Meciurile Viitorul Cârcea – Prometeu Craiova,
Avocaþii Craiova – ªcoala de Fotbal GP ºi Amaradia
Melineºti – Vânãtorul Desa nu s-au disputat.

1. Dunãrea Calafat 33-8 18p
2. Progr. Segarcea 27-6 16
3. Rec. Ostroveni 17-12 15
4. Dunãrea Bistreþ 19-8 13
5. CS Iºalniþa 9-6 12
6. Viitorul Cârcea 15-5 9
7. CSO Filiaºi 12-13 8
8. Danubius Bechet 10-12 8
9. Prometeu Craiova 12-5 7
10. Am. Melineºti 6-17 6
11. Vânãtorul Desa 8-25 6
12. SF Gicã Popescu 11-10 5
13. Victoria Celaru 10-19 3
14. „U” II Craiova 7-16 1
15. Avocaþii Craiova 4-19 0
16. Unirea Leamna 5-25 0

CSM Târgoviºte a câºtigat Memorialul „Ion
Constantinscu”, disputat week-end-ul trecut
în Sala Sporturilor care poartã numele regre-
tatului om de sport. Dâmboviþencele au învins
pe SCM U Craiova cu scorul de 3-1, pe seturi
25-15, 21-25, 25-13, 25-14. Pe locul secund
s-a clasat Universitatea Cluj, a treia a fost
echipa gazdã, antrenatã de Berthold Vãsuicã,
iar ultima a terminat Rapid Bucureºti. Rezul-
tatele înregistrate: C.S.M. Târgoviºte – C.S.
Rapid Bucureºti 3–1 (25–12, 22–25, 25–20,
25–17), SCM Craiova  – ”U” Cluj-Napoca 1–
3 (16–25, 25–22, 19–25, 13–25), C.S.M.
Târgoviºte –”U” Cluj-Napoca 3–0 (25–19,
25–17, 25–17), SCM Craiova – C.S. Rapid
Bucureºti 3–1 (25–12, 25–20, 14–25, 28–26),
”U” Cluj-Napoca – C.S. Rapid Bucureºti 3–1
(25–14, 25–14, 20–25, 25–14), SCM Craiova
– C.S.M. Târgoviºte 1–3  (15–25, 25–21,
13–25, 15–25).

Liga a III-a, seria a 3-a

Douã echipe doljene pentru un singur punct
Bucureºti. Oaspeþii au deschis sco-
rul în minutul 29 prin Canã, iar fos-
ta CS Apã a egalat în minutul 77,
datoritã golului marcat de Rãduþ
(foto). Antrenorul Nicu Nãstãsie a
folosit echipa: Grecu - C. Dinu (70
C.  Scarlat), Chiriþã, Dreºcã, Cio-
cioanã - Turcin (72 ªtoiu), Jianu,
Rãduþ - Buºicã (89 Bratoveanu),
Tâmplaru, L. Scarlat (88 Iuþa). A
patra etapã nu a adus nimic în plus
în clasament în schimb pentru CS
Podari, care a pierdut la Viºina
Nouã scor 2-0, dupã ce, în perioa-
da de pregãtire, doljenii se impuse-
serã cu 6-2 la Dolji Milanovac în
faþa echipei lui Marcel Ploae. Pen-
tru gazde au marcat: Clipici (21) ºi
Crângoiu (90 autogol). Atacantul
Afrem a fost exclus din lot dupã
acest meci de conducerea Podariu-

lui. La CS Podari, Tiberiu Lung i-a
folosit pe: Purcea - Orban, Ignat,
Preduþ, Slavu – R. Bãlan, Preda,
Crângoiu, S. Popescu, Neacºa –
Afrem. Au mai intrat Þenovici, Stoi-
chiþoiu ºi Cruºoveanu. De partea
cealaltã au evoluat: Cristicã – Cã-
praru, Mitroi, D. Mihai, Rãcãreanu
– Grigorie, Obreja, Lãscãrache, Aria
– Clipici, Priescu. Au mai intrat
Burcea, Gliºcã, Cincã ºi Nica. În
celelalte meciuri ale etapei: Viitorul
Domneºti - Concordia II Chiajna 2-
0, Inter Clinceni - Dinamo II Bucu-
reºti  1-1, CS Baloteºti - Juventus
Bucureºti 1-0, FC Balº - CS Tu-
nari 1-0. Lider în seria a III-a este
Dinamo II, cu 10 puncte, Viitorul
Municipal Craiova este pe locul 6
cu 7 puncte, iar CS Podari este pen-
ultima, fãrã punct acumulat.

LIGA A IV-A DOLJ –

ETAPA A VI-A

Memorialul „Ion Constantinescu” la volei feminin

Doar locul 3 pentru
echipa lui Vãsuicã

 CLASAMENT M V  E  Î      G               P
Petrolul 8 4 4 0 10-5  16
Astra 6 5 0 1 20-6  15
Botoºani 7 4 3 0 7-3  15
Steaua 5 4 1 0 14-4  13
Pandurii 7 4 1 2 14-9  13
Ceahlãul 7 3 3 1 10-5  12
FC Vaslui 7 3 2 2 8-5  11
ACS Poli 8 3 2 3 9-8  11
Sãgeata 8 3 2 3 8-11  11
Dinamo 8 2 3 3 12-8   9
Mediaº 8 2 3 3 9-10   9
Oþelul 7 3 0 4 6-11   9
CFR Cluj 7 2 3 2 5-10   9
Braºov 8 1 4 3 7-10   7
Chiajna 4 2 0 2 5-7   6
Viitorul 7 0 4 3 2-9   4
„U” Cluj 8 0 2 6 4-18   2
Corona 7 0 1 6 4-14   1

Liga I –
etapa a 8-a

Sãgeata – Corona 1-0

A marcat: Mera 82.

Gaz Metan – „U” Cluj 2-1

Au marcat: Todea 62, Muntean 67 / Borza 56.

ACS Poli – Viitorul 0-0

FC Braºov – FC Vaslui 1-1

Au marcat: Surdu 42 / Antal 12.

Dinamo – Petrolul 1-1

Au marcat: Curtean 13 / Albin  90.

FC Botoºani – Steaua ºi CFR Cluj – Pandurii s-au
jucat asearã.

Concordia – Oþelul – astãzi, ora 19.30, Dolce 1

Astra – Ceahlãul – astãzi, ora 20.30, Digi 1
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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

O diagramă a asistenţei de pe
„Ion Oblemenco” la meciurile CS
U Craiova reflectă parcursul şi jo-
cul echipei. 10.000 la egalul cu
Bistriţa, 2.000 la eşecul cu Reşiţa,
vreo 500 la finalul aces tuia. Şi
spectatorii au fost generoşi, ţinând
cont de ce li s-a prezentat. Trupa
lui Lincar concurează într-un top
al celor mai slabe echipe găzduite
de legendarul „Ion Oblemenco” şi
nu neapărat rezultatele sunt repe-
rul. Sâmbătă seara, figuranţii aduşi
de Ioan Codoban au mai oferit o
altă reprezentaţie jenantă, asistaţi
de un antrenor refugiat sub coper-
tina băncii de rezerve, fără replică
la umilinţa echipei sale. Nu mai
puţin de 3 tehnicieni au refuzat în
săptămâna disputei să preia locul
lui Pelici, aşa că oaspeţii au lăsat
spaţiu liber pe foaia de joc în spa-
ţiul antrenorului principal, decla-
rând că este în concediu medical!
Pe de altă parte, nici Craiova n-ar
avea antrenor de la începutul pro-
iectului, conform unor remarci din
tribună. Meciul s-a decis între mi-

Liga a II-a, seria a II-a
Etapa a 3-a, rezultate

CS Universitatea – Metalul Reşiţa 1-3
Minerul Motru – FC Universitatea 0-1
CSM Rm. Vâlcea – UTA Arad 2-0
FC Bihor – CS Mioveni 1-1
FC Olt – Gloria Bistriţa 1-2
Olimpia Satu Mare – ASA Tg. Mureş 1-0

Etapa viitoare (28 septembrie): FC Universitatea – FC Olt, ASA Tg.
Mureş – CS Universitatea, Gloria Bistriţa – FC Bihor, Metalul Reşiţa –
Minerul Motru, UTA – Olimpia Satu Mare, CS Mioveni – CSM Rm.
Vâlcea.

Seria I, rezultatele etapei a 4-a: Unirea Slobozia – Dunărea Galaţi
3-1, Rapid CFR Suceava – ACS Berceni 0-2, Farul – CF Brăila 0-1,
CSMS Iaşi – FC Clinceni 0-2, Rapid – SC Bacău 1-0. Sportul Studenţesc
– Gloria Buzău nu s-a disputat. Clasament: 1. FC Clinceni 10p, 2. CSMS
Iaşi 9p, 3. Rapid 8p.

Clasament
1. Gloria Bistriţa 3 2 1 0 5-2 7
2. CSM Rm. Vâlcea 3 2 1 0 4-1 7
3. FC U Craiova 3 1 2 0 2-1 5
4. Olimpia Satu Mare 3 1 2 0 4-3 5
5. Metalul Reşiţa 3 1 1 1 5-4 4
6. FC Bihor Oradea 3 1 1 1 4-4 4
7. FC Olt Slatina 3 1 1 1 2-2 4
8. ASA Tg. Mureş 3 1 1 1 2-2 4
9. Minerul Motru 3 1 0 2 4-3 3
10. CS Universitatea 3 0 2 1 2-4 2
11.  UTA Arad 3 0 1 2 2-5 1
12. CS Mioveni 3 0 1 2 1-6 1

Un autogol a adus primul suc-
ces  pentru FC Universitatea în
campionat. Era minutul 94, la ulti-
ma fază în care oaspeţii încercau
să plece cu toate puncte, Mitic a
centrat, iar Nicuşor Neacşu, fostul
jucător de la Primăvara Craiova,
presat de Săceanu, a înscris în pro-
pria poartă. Craiovenii,  care au
dominat jocul, au repetat astfel
succesul din 2005, când s-au im-
pus cu acelaşi scor în deplasarea
de la Motru, atunci marcând An-
drei Ionescu. Cele două formaţii
se mai întâlniseră şi în perioada de
pregătire de două ori, elevii lui Na-
poli câştigând o dată, la Severin,
iar la Motru a fost egal. Echipa din
Bănie va juca miercuri meciul din
„şaisprezecimile” Cupei României,
cu Petrolul Ploieşti.

Cu Lincar şi Codoban, eşecul e asigurat
Fără antrenor, Reşiţa

a defilat pe „Ion Oblemenco”
CS Universitatea a fost surclasată de un adversar

care nu a trecut pe foaie nici un tehnician,
fiind refuzată de 3 antrenori în două zile

CS Universitatea – CSM Reşiţa 1-3
Au marcat: I. Stancu 70 / Szabo 40, Ad. Stoica 41, M. Staicu 47.
CS Universitatea: Brac 3 – Cârjă 5, Pătraşcu 4, Ljubinkovic 3, I. Stancu 6 - Fl. Pârvu 4 (54 Ad. Ionescu)

4 - Gado 4 (88 Sin), Dragalina 4, Ganea 4 (46 Dragu) 4, Opriţa 4 – Dragicevic 4. Antrenor: Erik Lincar. 
CSM Reşiţa: Pascal 4 - Tomozei 5 (72 Oară) 5, Apostol 6, Plecanciuc 6, Vătăjelu 7 - O. Vasile 7, Danci 6,

Neagoe 6 (87 Enciu), Szabo 6 - M. Staicu 6 (66 Vaştag) 5, Ad. Stoica 6. Antrenor: Valentin Boşca.
Arbitri: Marius Bocăneală (Galaţi) 7 - Ionuţ Bobe (Videle) 7, Alexandru Midvichi (Bucureşti) 7. Observatori:

Mircea Daraban (Sibiu), Victor Cruceană (Bucureşti).

nutele 40 şi 47, când oaspeţii au
marcat de 3 ori, dar mai deranjant
pentru fani a fost jocul etalat, unul
total haotic. Portarul Brac a căzut
în fund la primul gol, c ăpitanul
Ljubinkovic a oferit un assist la al
doilea, iar a treia reuşită a încunu-
nat un lanţ de gafe în defensivă.

Lincar: „E greu să joci la Craiova
dacă nu eşti fotbalist”

Singurul jucător autohton stre-
curat cu greu în lotul creat de Co-
doban, Ionuţ Stancu, a urcat şi a
pus toată frustarea într-un şut de
la 25 de metri, încercând să spele
ruşinea unei echipe care nu repre-
zintă cu demnitate fotbalul craio-
vean. Practic, în afara golului mar-
cat din afara careului şi a unor faze
fixe, allb-albaştrii nu şi-au creat nici
o ocazie clară de gol. Impresarul
Ioan Codoban şi-a asumat răspun-
derea pentru proiectul creionat în
vară, dar acum n-a ieşit să-şi ape-
re „opera”. În schimb, Lincar a
aruncat vina pe elevii săi: „Sunt

dezamăgit de jucători, le-am zis de
la început că li se oferă o şansă
mare să joace aici la Craiova. Din
păcate, mulţi dintre ei nu au înţe-
les. Urmează să avem nişte discu-
ţii, să luăm nişte decizii. Pentru
mulţi e cam greu să joace pe acest
stadion, aici trebuie să fii fotbalist
de liga întâi sau de nivel internaţio-
nal. Atmosfera, s tadionul, istoria
Craiovei apasă pe umerii lor. În
cariera mea de antrenor este cel
mai ruşinos eşec, vom lua măsuri-
le care se vor impune” a declarat
Lincar. Singurul craiovean care a
fost sâmbătă pe teren, Ionuţ Stan-
cu, a îngăimat la final: „Este un
rezultat pe care echipa adversă l-a
meritat. Nu mai contează că am
dat un gol frumos”. După meci a
fost vremea şedinţelor şi a analize-
lor, însă noua săptămână ar putea
aduc e schimbări la nivelul c elor
care răspund concret de echipă şi
rezultate. Codoban ar putea fi pri-
mul îndepărtat, iar pentru postul
lui Erik Lincar ar fi vizaţi Emil Săn-
doi şi Ovidiu Stângă.

Echipa lui Mititelu, victorie în prelungiri
Minerul Motru – FC Universitatea 0-1

A marcat: Neacşu 94 – autogol.
Minerul Motru: D. Popescu - Traşcă, Dicu, David, Neacşu - Hanu (46 Chirea), V. Rada, Şoo, Unguru (85

Stoenac) - Răduca, Buciuman (55 Speroni). Antrenor: Ştefan Nanu. 
FC Universitatea: Hotoboc - Mitic, Acka, Ciucă, Buşu - Goge (’80, V. Gheorghe), Mârzeanu, Săceanu,

Cruceru – Cl. Bălan, Baird (71 Stoianof). Antrenor: Nicolo Napoli.
Arbitri: Florin Miron (Bucureşti) - Doru Lucaciu (Cluj Napoca), Marius Bălan (Dej). Observatori: Iulian

Spătaru (Timişoara), Marcel Coraş (Arad).


