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Primul

cotidian al

Olteniei

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

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

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

 CU PLATA PE LOC

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

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Înainte, Popescule, toamna se
numărau bobocii, acum numă-
răm şomerii. actualitate / 5
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Când adevărul
are „picioare
de ceară”

Inspectorul de poliţie Dobra Că-
tălin, din cadrul Poliţiei Municipiului
Craiova – Secţia nr. 2 Poliţie, a avut
de rezolvat un caz de rutină. O plân-
gere ca multe altele. La data de 17
ianuarie 2013, Asociaţia Judeţeană de
Fotbal Dolj, prin preşedintele Bogdan
Silviu Cornel, a sesizat Parchetul de
pe lângă Judecătoria Craiova că nu-
miţii Neagoe Nicu şi Pătraşcu Ion
Sorinel au luat – necuvenit – din con-
tul AJF Dolj, suma de 3.000 de lei,
deşi drepturile de semnătură le fuse-
seră ridicate şi, de asemenea, era se-
sizat faptul că respectivii îşi atribu-
iau, în continuare, calităţile de preşe-
dinte şi vicepreşedinte ai AJF Dolj.

Un sportiv legitimat la un
club de box din Craiova a
fost atacat, ieri, de un câine
maidanez, chiar în timp ce
efectua antrenamentul în
apropierea bazei sportive
„Voinţa”. Copilul, în vârstă
de 14 ani, a fost muşcat de
antebraţ şi a necesitat
îngrijiri medicale fiind
transportat imediat la
Spitalul de Boli Infecţioase
„Victor Babeş” din Craiova.
Aici i-a fost administrat
tratamentul antirabic şi ser,
rămânând sub observaţia
medicilor. În acelaşi timp,
reprezentanţii Serviciului de
Ecarisaj al Salubrităţii
Craiova au reuşit să ridice
doi câini fără stăpân din
apropierea bazei sportive
„Voinţa” pe care i-au trans-
portat la adăpostul canin de
la Breasta.
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muşcat de maidanezi
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Craioveni condamnaţi la închisoare
cu executare pentru trafic de droguri

de risceveniment / 4
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Finlanda aºteaptã, conform hotãrîrii luate la
nivelul UE, urmãtorul raport al Comisiei Euro-
pene privind Mecanismul de Cooperare ºi Veri-
ficare (MCV) pentru a avea mai multe infor-
maþii înainte de a adopta o decizie privind inte-

grarea României în spaþiul Schengen, a anunþat
premierul finlandez, Jyrki Katainen (foto), ieri.
El a arãtat cã România îndeplineºte criteriile teh-
nice, dar cã se aºteaptã urmãtorul raport MCV
înaintea unei decizii. „Ultimul raport MCV a avut

pentru România numeroase
semnale pozitive. Dacã viitorul
raport va fi la fel de bun, deci-
zia pentru Schengen va fi mai
uºoarã”, a spus Katainen, într-
o conferinþã de presã susþinutã
împreunã cu premierul român
Victor Ponta, aflat în vizitã ofi-
cialã la Helsinki. Faptul cã Ro-
mânia este pregãtitã din punct
de vedere tehnic pentru adera-
rea la spaþiul Schengen a fost
menþionat ºi de premierul Pon-
ta, care a amintit cã, la sfârºitul
acestui an, ar putea fi aprobatã
prima etapã a procesului de in-
tegrare, cu frontierele aeriene.
„Aºa cum a spus ºi prim-minis-

tru finlandez, tehnic toatã lumea este de acord
cã meritãm în Schengen, decizia care trebuie
luatã este o decizie politicã. Decizia politicã care
va fi luatã pânã la sfârºitul acestui an de noul
guvern al Germaniei, condus, sigur, tot de Mer-
kel, dar de noul guvern, de guvernul olandez,
care de asemenea este dupã alegeri, ºi de gu-
vernul finlandez va þine cont, printre altele, ºi
de progresele în ceea ce priveºte Mecanismul
de Cooperare ºi Verificare”, a spus premierul
român. Prim-ministrul finlandez a adãugat cã
este nevoie la nivelul Uniunii Europene de un
nou mecanism pentru evaluarea modului de res-
pectare a principiului statului de drept ºi care
sã fie aplicat tuturor statelor membre, nu doar
unor þãri. Propunerea a fost susþinutã de pre-
mierul Ponta, care a arãtat cã nu ar trebui sã
existe un mecanism de control doar pentru unele
þãri, precum MCV în cazul României ºi Bulga-
riei, ci standarde comune pentru toate statele
membre. Premierul Victor Ponta s-a aflat, ieri,
în vizitã oficialã în Finlanda, iar astãzi va efec-
tua o vizitã similarã în Lituania.
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CCR discutã în 23
octombrie sesizarea
preºedintelui în cazul
Legii referendumului

Curtea Constituþionalã a
României (CCR) va lua în discuþie
în 23 octombrie sesizarea preºedin-
telui Traian Bãsescu cu privire la
Legea referendumului, ºeful
statului acuzând cã actul normativ
conþine prevederi care „înfrâng”
principii constituþionale legate de
exercitarea suveranitãþii de cãtre
popor. Traian Bãsescu susþine cã ar
trebui ca legea sã prevadã cã
pentru validarea referendumului
este necesar un cvorum de 50%
plus unu ºi nu 30%. În 29 mai,
Camera Deputaþilor a adoptat
proiectul de lege privind reducerea
pragului de prezenþã la referendum
la 30%. Iniþiativa legislativã a
modificat Legea referendumului ºi
în sensul introducerii condiþiei
unui vot de 25% din alegãtori
pentru validarea rezultatelor.
Doi militari români au murit
în Afganistan

Doi militari români au murit în
Afganistan, dupã ce un dispozitiv
improviz a explodat în timp ce se
aflau în misiune de patrulare,
duminicã, în jurul orei 22.00, ora
României, a informat, ieri, Ministerul
Apãrãrii, într-un comunicat. Aceºtia
au fost transportaþi, cu un elicopter
de evacuare medicalã, la spital, unde
au decedat în jurul orei 23.00, ora
României, ca urmare a rãnilor
deosebit de grave. Conform sursei
citate, unul dintre cei doi militari
decedaþi este maistrul militar clasa a
III-a Vasile Claudiu Popa (28 de
ani), cãsãtorit, care se afla la a doua
misiune în Afganistan ºi era angajat
al MApN din 2006. Celãlalt militar
decedat este plutonierul Adrian
Postelnicu (34 de ani), care era la
prima misiune în Afganistan ºi era
angajat al MApN din 2009.

Preºedintele Comisiei de
apãrare din Senat, Corneliu
Dobriþoiu, a declarat, ieri, cã
membrii comisiei au dat un aviz
favorabil OUG prin care sunt
alocate 13,5 milioane de lei
pentru cumpãrarea unui avion
destinat înalþilor demnitari
(preºedinte, premier, preºedinþii
Camerei Deputaþilor ºi Senatu-
lui), însã deocamdatã nu se
cunosc costurile acestei
achiziþii. Dobriþoiu a menþionat
cã prin votul de ieri din comisie
Guvernul „are undã verde
pentru a «starta» procesul de
evaluare a produselor, a oferte-
lor”. Acesta a explicat cã suma
de 56 de milioane de euro adusã
de el în discuþie în urmã cu
câteva zile nu reprezintã costul
avionului, aºa cum a crezut el,
ci doar „s-a avansat o sumã, nu
ºtim care este fundamentarea

Comisia de apãrare din Senat,
de acord cu alocarea de bani
pentru avionul demnitarilor

Preºedintele Comisiei speciale
pentru Roºia Montanã, senatorul Da-
rius Vâlcov, a anunþat, ieri, cã a de-
venit operaþional site-ul www.comi-
siarosiamontana.ro, pe care vor fi
postate proiectul de lege ºi avizele ºi
pe care pot fi fãcute propuneri de
cãtre cei care vor sã vinã la audieri
sau au soluþii.

Reprezentanþi ai SRI ºi SIE vor fi
invitaþi, sãptãmâna viitoare, la dez-
bateri în Comisia parlamentarã spe-
cialã care discutã despre proiectul
Roºia Montanã, au decis membrii
Comisiei ieri. Preºedintele Darius Vâl-
cov a explicat cã motivul acestei in-
vitaþii este dorinþa parlamentarilor
membri de a afla informaþii despre
bonitatea Roºia Montanã Gold Cor-
poration sau despre existenþa unei
influenþe la nivelul unor decidenþi.
„Vrem sã vedem dacã acele suspi-
ciuni care au apãrut ºi în presã lega-
te de bonitatea firmei, legate de po-

Comisia pentru Roºia Montanã
vrea informaþii de la SRI ºi SIE

privind bonitatea RMGC

Parlamentarii Partidului Miºcarea Popu-
larã (PMP) au depus, ieri, la Parlament, un
proiect de lege privind exercitarea prin co-
respondenþã a dreptului de vot de cãtre ale-
gãtorii români cu domiciliul în strãinãtate,
a anunþat preºedintele formaþiunii, Eugen
Tomac (foto), într-o conferinþã de presã.
Acesta a subliniat cã toþi cetãþenii români
care se aflã în strãinãtate trebuie sã poatã
vota la alegerile parlamentare, europarla-
mentare ºi prezidenþiale ºi cã politicienii
care sunt împotriva votului prin corespon-
denþã sunt „fricoºi”, pentru cã nu vor sã
comunice cu aceºti cetãþeni. Potrivit lui To-
mac, proiectul prevede toate etapele pro-
cesului de vot, iar Ministerul Afacerilor Ex-
terne va fi cel care va gestiona acest pro-
ces, în sensul cã va întocmi un registru al

PMP a depus la Parlament un proiect privind votul prin corespondenþã

sibila influenþã a unor factori deci-
denþi, sunt reale sau nu. Cred cã mai
bine decât SRI ºi SIE nimeni nu ºtie”,
a spus Vâlcov. „Azi (n.r. - ieri) am
supus Comisiei aceastã propunere ºi
probabil azi vom face ºi invitaþiile
oficiale pentru sãptãmâna viitoare”,
a adãugat acesta. Tot sãptãmâna vii-
toare vor veni la audieri ºi miniºtrii
Marilor Proiecte, Dan ªova, ºi Jus-
tiþiei, Robert Cazanciuc, care vor fi
întrebaþi dacã membrii Comisiei vor
putea avea acces ºi la licenþa de ex-
ploatare a RMGC. „Noi nu am avut
pânã azi acces nici la avizele date de
cãtre ministere. Am solicitat ºi Mi-
nisterului Culturii ºi Ministerului Jus-
tiþiei sã ne punã aceste avize la dis-
poziþie”, a spus Vâlcov. Acesta a
anunþat totodatã cã doar 12 membri
ai Comisiei se vor desplasa, astãzi,
la Roºia Montanã, el arãtând cã cei-
lalþi fie nu doresc sã meargã, fie au
fost anterior în vizitã.

acelei sume (...). Nici astãzi nu
se cunosc costurile legate de
aceastã achiziþie (...) Costurile
acelea au fost estimative, nu
ºtiu dacã ele s-au bazat pe o
cerere de ofertã, ci au fost o
gândire... Am crezut cã la
nivelul Ministerului Apãrãrii
existã o gândire foarte clarã
vizavi de aceastã achiziþie. Ori,
domnul ministru Duºa a
infirmat astãzi cã ar fi fost
analizate niºte produse de
piaþã, deci au fost niºte sume
aruncate, puse pe masã”.
Ministrul Apãrãrii, Mircea
Duºã, a declarat, ieri, cã este
prematur sã se discute despre
un preþ în ceea ce priveºte
achiziþionarea avionului pentru
demnitari, menþionând cã acest
lucru va fi supus dezbaterii
CSAT, iar suma alocatã „va
rezulta în urma unei licitaþii”.

alegãtorilor români din strãinãtate, iar ce-
tãþenii români care doresc sã particpe la
alegeri se vor înscrie cu 60 de zile înainte
de scrutin. Deputatul PMP a spus cã „pro-
cesul va fi unul cât se poate de simplu” ºi cã
toþi cetãþenii români din strãinãtate care do-
resc sã-ºi exercite dreptul de vot vor primi
un atestat de alegãtor comandat de MAE la
Imprimeria Naþionalã, iar acest atestat va
avea elemente de siguranþã. Împreunã cu
acest atestat, alegãtorii vor primi ºi câte un
buletin de vot cu un autocolant cu însemne
de siguranþã, care va fi lipit pe candidatul pe
care îl voteazã, a mai arãtat Tomac. Preºe-
dintele PMP a apreciat cã în afara graniþelor
trãiesc 3,5 milioane de cetãþeni români ºi
este obligaþia statului român sã creeze toate
condiþiile ca aceºtia sã voteze.
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GEORGE POPESCU

Destinul stângii pare sã ocupe un loc
central în dezbaterea publicã actualã, la
noi, ca ºi în toatã lumea. O opþiune inso-
litã ºi deopotrivã cu un apãsat gust para-
doxal, cel puþin dintr-o raþiune de o evi-
denþã frapantã: decesul, într-un anume
sens, decretat ºi aruncat în pubela Isto-
riei, al comunismului ar fi trebuit sã facã
superfluã orice abordare care sã anta-
meze viitorul unei doctrine ideologice con-
siderate falimentare ºi, ca atare, scoasã
din uz. În plus, în acelaºi registru fune-
rar a fost trecutã ºi „lupta de clasã”, con-
sideratã, în descendenþã marxistã,
„arma” ideologicã de bazã a doctrinei,
iar asta ar presupune cã, în absenþa cla-
selor sociale, muncitorimea s-a pulveri-
zat, dispãrând prin pliurile unor categorii
(ca sã evitãm jignitorul concept de „pã-
turi”) in statu nascendi, cum spuneau
latinii. Nu provoacã nicio tulburare fap-
tul cã ele, noile categorii sociale, pube-
re, nu au vreo consistenþã ºi sunt chiar
dificil de definit, mai ales, în cheie poli-
tologicã, dar ºi sociologicã. De fapt, într-
o grilã interpretativã abil camuflatã, sin-
gura categorie socialã de referinþã este

aceea a clasei de mijloc, înzestratã însã
cu o largheþe care sfârºeºte prin a-i cu-
prinde pe toþi membrii societãþii care se
naºte, cu opinteli, sub ochii noºtri. Aceas-
tã ambiguã clasã de mijloc este, nu mai
puþin straniu, invocatã de toate partidele
ºi de toate orientãrile ce-ºi arogã sub-
straturi „ideologice”.

O astfel de clasificare, sub care se
disimuleazã cel puþin o bunã dozã de ca-
botinism, îi lasã inclasificabili, pe cei
avuþi sau mai exact spus înavuþiþi, cata-
logaþi, e drept, în bãtãlii electorale, când
cu apelativul de „bãieþi deºtepþi”, când
cu cel de „ºmecheri”, sau „baroni”, lo-
cali ori translocali.

Astfel, odatã eliberat terenul de „ciu-
ma” istoricã a luptei de clasã, societa-
tea apar mai omogenizatã chiar decât
o doreau – ºi-o propovãduiau propa-
gandistic – câþiva dintre corifeii ideo-
logici de la curtea Ceauºeºtilor. În con-
secinþã, orice convulsie socialã ivitã
dialectic (dar, iatã, câtã pudoare ne
trebuie sã-l evocãm ºi pe prea detesta-
tul Hegel) în viscerele unei societãþi ne-
deconectate de la aparatele clinicii de

ginecologie a lui Dumnezeu se dero-
beazã de atributul unei lupte ºi se re-
zumã la cel al unei contestaþii, protest:
este spectrul unui NU pe cât de ferm
pe atât de neconcludent: se contestã
decizii ale unei Puteri, oricare ar fi
aceasta, derapaje, de regulã flagrante,
cu vehemenþa unui strigãt la capãtul
cãruia ºansa unei victorii e atât de tem-
poralã încât transformã protestul într-
un scenariu perpetuu.

ªi, totuºi, a dispãrut cu adevãrat „lup-
ta de clasã” ori s-a metamorfozat ºi
ea ºi s-a disimulat în forme mai adap-
tate unei tipologii de societate a cãrei
identitate organicã urmeazã sã fie de-
finitã într-o manierã structuralã, aºa
cum se cuvine? Existã, în Occident,
gânditori, cu un prestigiu necontestat,
care susþin cã n-a dispãrut, ci e doar
puþin adormitã, într-un decurs istoric în
care categoriile sociale, clase sau „pã-
turi”, se vor fi decantat ºi cristalizat.
ªi, astfel, epitaful de pe mormântul lup-
tei de clase ar fi ºi el temporar. Asta
fie ºi pentru cã, subsumând în chiar re-
sortul ei doctrinar ideea de nedreptate

(socialã ºi politicã) ºi cum injustiþia,
cum o numim astãzi cu o ipocritã ele-
ganþã, este la fel de apãsãtoare, o con-
fruntare, în alþi termeni dar în aceeaºi
ecuaþie de bazã, este deja activã ºi de
o legitimitate neîndoielnicã.

Cât despre clasa muncitoare, cum n-
a sfârºit în ….Paradis, aºa cum sugera
(fireºte, ironic) un film italian de-acum
vreo patru decenii, ea bate pe la porþile
unor alt gen de clinici decât societatea
ce-o alungã din istorie.

Persistã însã întrebarea cu privire la
obstinaþia cu care destinul stângii e atât
de preocupant ºi de presant în dezbate-
rea publicã. Faptul cã „ideologi” ai
dreptei, recrutaþi ad hoc pe post de sim-
briaºi impenitenþi, acordã acestui des-
tin o atenþie exasperant de mare îmi
pare a fi cel mai potrivit rãspuns. „Epi-
latã” de factologia ideologicã, stânga,
departe de a fi dispãrut, este mai ac-
tualã decât oricând: inegalitatea, socia-
lã, al cãrei agent macabru este sãrãci-
rea ca un proces în plin ….avânt, face,
ea singurã, agenda unei orientãri ce pre-
supune convulsii ºi bãtãlii încã de viitor.
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Consilierii municipali, care se
întrunesc joi într-o ºedinþã ordi-
narã, au pe ordinea de zi un pro-
iect de hotãrâre prin care se pro-
pune asocierea cu o firmã din
Ferrara, Italia, care se angajea-
zã sã construiascã un patinoar
modern în centrul Craiovei. Mu-
nicipalitatea, a cãrei propunere
ºi este, a ataºat la proiect inclu-
siv contractul de asociere cu fir-
ma ENGI Spa, mai rãmând
acum doar ca aleºii locali sã-ºi
dea votul. Cum consilierii USL
deþin majoritatea în CLM Craio-
va, rezultatul votului e oarecum
previzibil, mai mult ca sigur ita-

Pe când noi încã ne bucurãm de
vremea frumoasã de toamnã, auto-
ritãþile locale se gândesc cum ne
vom petrece Crãciunul. ªi au gãsit
o variantã: pe patine! Spre deose-

Patinoar italian pentru craioveni
Din surprizele iernii:

Autoritãþile locale cumpãrã sala de sport
din incinta stadionului „Ion Oblemenco”.
Achiziþia se aflã pe ordinea de zi a ºedinþei
Consiliului Local Municipal, de joi, aleºii locali
fiind cei care trebuie sã-ºi dea primii votul în
acest sens. Potrivit raportului, sala de sport
are o suprafaþã de 640 de metri pãtraþi ºi va
fi cumpãratã împreunã cu clãdirea în care se
aflã ºi centrala termicã. Aceste imobile vor fi
achiziþionate de la Universitatea din Craiova,

lienii fiind agreaþi sã le asigure
craiovenilor sãrbãtori pe gheaþã.

Patinoarul va fi deschis
pe 1 noiembrie

Potrivit raportului, patinoarul
va fi amplasat, ca ºi în alte ierni,
în centrul Craiovei. Municipali-
tatea se angajeazã sã punã la dis-
poziþia firmei un spaþiu liber în
Piaþa „Mihai Viteazul”, pe care
va fi amenajatã o pistã de ghea-
þã cu dimensiunile 16x28 de me-
tri pãtraþi. Cum patinoarul va fi
unul artificial, firma respectivã se
angajeazã cã va suporta din pro-
priul buzunar ºi factura la ener-

gia electricã pe care o va con-
suma cu rãcirea ºi menþinerea
stratului de gheaþã. Autoritãþile
nu îi percep, în schimb, nici un

leu pentru închirierea acestui
spaþiu, italienii urmând sã îºi re-
cupereze cheltuiala din vânzãri-
le biletelor pentru intrare.

Un bonus de 5.000 de lei
Patinoarul va fi deschis la în-

ceputul lunii noiembrie ºi va fi în-
chis la sfârºitul lunii ianuarie, fi-
ind funcþional trei luni de zile.
Potrivit autoritãþilor, contractul cu
italienii de la ENGI Spa aduce ºi
câteva alte avantaje în plus. Pe
lângã patinoarul din centrul Cra-
iovei, aceºtia se obligã sã ofere
Primãriei Craiova ºi o sumã de
5.000 de lei, precum ºi „alte fa-
cilitãþi pentru cetãþeni”, fãrã însã
a detalia în ce constã acestea.
De asemenea, italienii stipulea-
zã, prin contract, cã se vor ocu-
pa ºi de publicitate în acest sens,
autoritãþile obligându-se ºi ele, la
rândul lor, sã facã reclamã
deschiderii acestui patinoar în
centrul oraºului.

LAURA MOÞÎRLICHE

bire de alte ierni însã, de aceastã
datã patinoarul artificial va fi des-
chis mai devreme, iubitorii de pati-
naj putând sã se bucure de gheaþã
pentru o perioadã de trei luni.

Primãria Craiova începe cumpãrãturile
pentru „Ion Oblemenco”

care le deþine în proprietate, universitarii
obligându-se sã suporte ºi toate cheltuielile
privind trasferul de proprietate ulterior. Preþul
de cumpãrare va fi stabilit ulterior, în urma
unei evaluãri, consilierii municipali fiind tot
cei care îºi vor da votul în acest sens. Autori-
tãþile motiveazã cã aceastã achiziþie este
necesarã în vederea realizãrii proiectului de
reabilitare a complexului sportiv de pe „Ion
Oblemenco”. (L.Moþîrliche)
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Procurorii DIICOT – Serviciul Te-
ritorial Craiova, i-au trimis în jude-
catã pe craiovenii Cornel George Co-
jocaru zis “Giusi/Giuseppe”, Costi-
nel Silviu Troceanu, zis “Carbit”,
Alexandru Costache Pãunescu, zis
“Grasu” ºi Zoltan Daniel Piculeaþã,
în stare de arest preventiv, pentru
iniþiere, constituire sau aderare la un
grup infracþional organizat ºi trafic

Patru tineri din Craiova, arestaþi pre-
ventiv în luna martie, sub acuzaþia de con-
stituire a unui grup infracþional organi-
zat ºi trafic de droguri de risc în formã
continuatã, au fost condamnaþi, la sfârºi-
tul sãptãmânii trecute, de judecãtorii Tri-

bunalului Dolj, la pedepse cuprinse între
2 ani ºi 2 ani ºi 3 luni de închisoare cu
executare. Instanþa le-a menþinut celor
patru ºi mãsura arestãrii preventive, sen-
tinþa putând fi atacatã cu apel la Curtea
de Apel Craiova.

de droguri de risc, dosarul fiind în-
registrat pe rolul Tribunalului Dolj
pe 26 iulie a.c. Toþi cei patru ºi-au
recunoscut faptele în faþa judecã-
torilor, cerând sã beneficieze de pre-
vederile art. 320 ind. 1 din Codul de
procedurã penalã, vizând reducerea
cu o treime a limitelor de pedeapsã,
astfel cã, magistraþii Tribunalului
Dolj au pronunþat, sãptãmâna tre-

cutã, pe 18 septembrie, sentinþa în
cuzã. Astfel, Cojocaru a fost con-
damnat la pedeapsa de 2 ani ºi 3 luni
închisoare, Troceanu ºi Pãunescu
au primit câte 2 ani de închisoare,
iar Piculeaþã a primit 2 ani ºi 2 luni
închisoare, toate pedepsele fiind cu
executare. Judecãtorii le-au menþi-
nut celor patru arestarea preventi-
vã, le-au scãzut perioada reþinerii ºi
arestãrii preventive de pe 19 martie
a.c. pânã la data pronunþãrii sentin-
þei pe fond ºi au confiscat drogurile
rãmase dupã efectuarea analizelor
de laborator. În plus, conform deci-
ziei intanþei Cornel George Cojoca-
ru are de achitat 2.500 de lei, Tro-
ceanu ºi Pãunescu câte 2.000 de lei
ºi Piculeaþã 2.300 de lei cheltuieli ju-
diciare cãtre stat. Sentinþa nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel
atât de procurorii DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova cât ºi de in-
culpaþi, iar primul dintre ei, Alexan-
dru Costache Pãunescu, a ºi decla-
rat apel, vineri, 20 septembrie a.c.,
cauza urmând sã fie judecatã la Cur-
tea de Apel Craiova. 

Gruparea destructuratã
în luna martie

Reamintim cã, poliþiºtii Brigãzii
de Combatere a Criminalitãþii Orga-

nizate (BCCO) Craiova, împreunã
cu procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, au organizat,
marþi, 19 martie a.c., o acþiune vi-
zând destructurarea unei grupãri in-
fracþionale specializatã în trafic de
droguri de risc pe raza Craiovei.
Oamenii legii, sprijiniþi de lucrãtori
ai SOS Dolj ºi de „mascaþi” de la
IPJ Dolj, au descins la ºapte lo-
cuinþe din municipiu, despre care
aveau informaþii cã aparþin sau
sunt folosite de membrii grupãrii.
În urma percheziþiilor au fost des-
coperite ºi ridicate în vederea con-
tinuãrii cercetãrilor aproximativ 250
de grame de canabis ºi 4 compri-
mate de MDMA (ecstasy). Cinci
tineri au fost ridicaþi ºi duºi la se-
diul DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova pentru audieri, la finalul
acestora pe numele lor fiind emise
ordonanþe de reþinere pe 24 de ore.
Potrivit anchetatorilor, cei cinci ti-

neri, Cornel George Cojocaru, Cos-
tinel Silviu Troceanu, Alexandru
Costache Pãunescu, Radu Mihai
Dumitru ºi Zoltan Daniel Piculea-
þã, toþi din Craiova, cu vârste cu-
prinse între 20 ºi 30 de ani, erau
supravegheaþi încã de anul trecut,
fiind suspectaþi cã se ocupau cu
vânzarea de droguri în cluburile ºi
barurile din municipiu, de obicei fã-
cându-ºi veacul într-un bar din car-
tierul Lãpuº, care îi aparþinea unui
dintre ei. În baza datelor strânse pe
parcursul cercetãrilor, efectuate ºi
cu sprijinul SRI Dolj, oamenii legii
au stabilit cã tinerii cumpãrau ca-
nabis, rezinã de canabis sau pasti-
le de ecstasy aduse de alte persoa-
ne din Spania sau Austria ºi le „li-
vrau” ulterior doritorilor de senza-
þii tari din Craiova. Ulterior, Mihai
Dumitru Radu a fost pus în liberta-
te, doar ceilalþi patru tineri fiind tri-
miºi în judecatã.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Conform reprezentanþilor Serviciului Teritorial al Poli-
þiei de Frontierã (STFP) Dolj, duminicã, în jurul orei 10.30,
la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Calafat s-a pre-
zentat, pe sensul de intrare în România, cetãþeanul bulgar
Todorov I., în vârstã de 55 ani, la volanul unui autoturism
marca Opel înmatriculat în Bulgaria. Dupã efectuarea con-

A vrut sã achite taxa de pod cu o bancnotã falsã
Un bãrbat de 55 de ani, cetãþean bulgar, a vrut

sã achite taxa de trecere a podului Vidin – Calafat,
la PTF Calafat, cu o bancnotã falsã, fiind acum
cercetat penal de poliþiºtii de frontierã doljeni.

Din cercetãrile efectuate de poliþiºtii de la Rutierã s-a
stabilit cã, ieri dimineaþã, în jurul orei 3.00, Alexandru
Cioroianu, în vârstã de 21 de ani, din oraºul Filiaºi, în
timp ce conducea un autoturism Opel Astra, pe DJ 606A,
în afara localitãþii Coþofenii din Dos, nu a adaptat viteza
la condiþiile de drum, iar într-o curbã uºoarã la stânga, a
pierdut controlul direcþiei ºi s-a rãsturnat în afara caro-
sabilului. „Poliþiºtii ajunºi la faþa locului l-au testat pe
tânãr cu etilotestul, rezultatul fiind o concentraþie de 0,74
mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior, când a fost trans-
portat la spital pentru îngrijiri medicale, fiindu-i recoltate

Bãut la volan, s-a rãsturnat cu maºina
Un tânãr din Filiaºi, bãut ºi care

circula cu vitezã, a fost rãnit dupã ce
s-a rãsturnat cu maºina, ieri dimineaþã,

în afara localitãþii Coþofenii din Dos.

trolului de frontierã, ºoferul autoturismului, intenþionând
sã plãteascã taxa de pod la casierul de la casa de taxare, i-a
înmânat acestuia o bancnotã de 10 euro care prezenta sus-
piciuni de fals. Întrebat de provenienþa banilor, bulgarul le-
a declarat poliþiºtilor de frontierã cã nu avea cunoºtinþã
despre faptul cã bancnota este falsã ºi cã o are de la un
cetãþean român, în urma unui schimb valutar efectuat la
un târg din localitatea Poiana Mare.

„Bancnota a fost reþinutã pe bazã de dovadã,  pen-
tru continuarea cercetãrilor, iar persoanei în cauzã
i s-a întocmit dosar penal pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de punere în circulaþie a unei monede de hâr-
tie strãine falsificate”, a declarat purtãtorul de cu-
vânt al STPF Dolj, comisar ºef Romicã Ivãnoiu.
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probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Poliþiºtii
au întocmit în cauzã dosar de cercerate penalã”, a preci-
zat agent principal Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

Potrivit reprezen-
tanþilor IPJ Dolj, ieri
dupã-amiazã, în jurul
orei 16.00, un tânãr a
intrat în magazinul
„Buigold”, din centrul
Craiovei, din zona
Unirea, a ameninþat
vânzãtoarele cu un
pistol, a luat sustras
trei lãnþiºoare din aur,
apoi a ieºit în fugã. L-
a observat însã un
agent de poliþie al
Secþiei 6 Craiova, Ma-
rian Peptuºel, care era
împreunã cu soþia prin
zonã, fiind în afara
programului, ºi pentru
cã i s-a pãrut suspect,
s-a luat dupã el ºi l-a prins. S-a sta-
bilit cã tânãrul folosise un pistol-
brichetã pentru a ameninþa perso-
nalul magazinului, a fost dus la Sec-
þia 1 Poliþie Craiova pentru cerce-
tãri, oamenii legii constatând cã
este vorba despre Adrian Neaþã, de
21 de ani, din comuna Seaca de

Un tânãr de 21 de ani, din comuna Seaca de Câmp, a vrut sã
jefuiascã, ieri dupã-amiazã, magazinul de bijuterii „Buigold”,

din zona Unirea, din Craiova. A urmãrit sã nu fie nici un client,
a intrat, a ameninþat vânzãtoarele cu un pistol-brichetã, a furat

trei lãnþiºoare din aur, apoi a fugit. A fost însã prins de un
poliþist al Secþiei 6 Craiova, care era întâmplãtor prin zonã

ºi a ajuns la Secþia 1 Poliþie Craiova, fiind acum cercetat
pentru tentativã de tâlhãrie.

Câmp. „Pe numele tânãrului s-a în-
tocmit dosar penal pentru comite-
rea infracþiunii de tentativã de tâl-
hãrie, cercetãrile fiind continuate în
cauzã de poliþiºtii craioveni”, a de-
clarat agent principal Amelia Cãprã-
rin, din cadrul Biroului de presã al
IPJ Dolj.
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Inspectorul de poliţie Dobra
Cătălin, din cadrul Poliţiei Munici-
piului Craiova – Secţia nr. 2 Poli-
ţie, a avut de rezolvat un caz de
rutină. O plângere ca multe altele.
La data de 17 ianuarie 2013, Aso-
ciaţia Judeţeană de Fotbal Dolj,
prin preşedintele Bogdan Silviu
Cornel, a sesizat Parchetul de pe
lângă Judecătoria Craiova că nu-
miţii Neagoe Nicu şi Pătraşcu Ion
Sorinel au luat – necuvenit – din
contul AJF Dolj, suma de 3.000
de lei, deşi drepturile de semnătu-
ră le fuseseră ridicate şi, de ase-
menea, era sesizat faptul că res-
pectivii îşi atribuiau, în continua-
re, calităţile de preşedinte şi vice-
preşedinte ai AJF Dolj. În refera-
tul privind cauza, care făcea ob-
iectul dosarului nr. 1812/P/2013,
inspectorul de poliţie, Dobra Că-
tălin, stabilea următoarea situaţie de
fapt: numiţii Neagoe Nicu şi Pă-
traşcu Ion Sorinel au îndeplinit
funcţiile de preşedinte şi vice-
preşedinte ai AJF Dolj, până la
data de 22 noie mbrie  2012,
când, prin Decizia Tribunalului
Dolj nr. 2194/22.11.2012, au fost
înlocuiţi, împotriva acestei de-
cizii existând în prezent acţiune

MIRCEA CANŢĂR

Când adevărul are „picioare de ceară”
în recurs. Referatul inspectorului
de poliţie Dobra Cătălin a fost da-
tat cu ziua de 27 martie 2013. Fă-
când trimitere la Dec izia 2194/
22.11.2012 (dosar nr. 14374/215/
2012), putea observa că aceasta
era irevocabilă. Cu alte cuvinte,
trebuia pusă în aplicare de îndată.
Şi nu se mai putea vorbi de „acţiu-
ne în recurs”. Observaţia noastră
nu mai este de rutină, ci una de
fond, care ţine de aplicarea legii.
Nu-i aşa? Cu alte cuvinte, la data
de 19 decembrie 2012, când s-a
comis fapta, ne aflam deja la o lună
de la pronunţarea Dec iziei nr.
2194/2012 a Tribunalului Dolj, –
care respingea recursul declarat de
Asociaţia Judeţeană de Fotbal îm-
potriva încheierii nr. 146/10 iulie
2012, pronunţată de Judecătoria
Craiova în dosarul nr. 14374/215/
2012, în contradictoriu cu intima-
tul Silviu Cornel Bogdan, având ca
obiect „modificări acte constituti-
ve persoane juridice”. Operate, de
altfel, la registrul special de la in-
stanţa de fond. Că suma de 3.000
de lei fusese ridicată - necuvenit -,
la data de 19 decembrie 2012, de
Neagoe Nicu,  sub jus tificarea ca
fiind necesară pentru achitarea

unor prime pentru activitatea an-
gajaţilor AJF Dolj pe anul 2012,
„fără a avea cunoştinţă despre
solicitarea petentului de schimba-
re a specimenelor de semnătură
de la OTP Bank, unde AJF Dolj
avea cont bancar deschis”, asta
este o circumstanţă la care s-ar
putea zâmbi maliţios şi...  fac e,
eventual, cu ochiul.  Numai c ă,
prin Sentinţa Civilă nr.  8616/11
mai 2011 a Judecătoriei Craiova
– rămasă definitivă şi irevocabilă
prin neapelare – „se constata nu-
litatea absolută a hotărârii Adu-
nării Generale a Asociaţiei Jude-
ţene de Fotbal Dolj şi a actelor
întocmite de aceasta la data de
19 decembrie 2009”. Verdict: de
la data sentinţei civile a Judec ăto-
riei Craiova,  tandemul Neagoe-
Pătraşcu nu mai avea legitimita-
te. Mai c lar: Sentinţa nr. 8616, din
11 mai 2011,  a Judec ătoriei Cra-
iova,  a fost premeditat desconsi-
derată. Dar poves tea nu se opreş-
te aici. De parcă menţionata sen-
tinţă civilă a Judecătoriei Craiova
nu ar  fi fost suficientă, Comisia
de Disciplină a FRF, printr-o deci-
zie din 14 septembrie 2011, inter-
zicea pentru doi ani, într-o altă

cauză, destul de gravă, lui Nicu
Neagoe ş i Pătraşcu Ion Sorinel,
desfăşurarea oricărei alte activităţi
fotbalistice, cei doi oficiali fiind
sancţionaţi şi cu o penalitate spor-
tivă de câte 15.000 de lei fiecare.
Adică, li se interzicea cu desăvâr-
şire orice contingenţă cu fotbalul.
Să mergem mai departe. Prin adre-
sa nr. 3998/22 decembrie 2011 a
FRF, consilierul juridic Adrian Stân-
gaciu reitera, în atenţia domnilor
Nicu Neagoe şi Ion Pătraşcu: „(...)
cum v-am indicat şi în adresa an-
terioară, mandatul preşedintelui
AJF Dolj a expirat, nefiind posibi-
lă exercitarea atribuiţiilor funcţiei
respective, fără un mandat vala-
bil. (...) În concluzie, în conformi-
tate cu hotărârea Comitetului Exe-
cutiv al FRF, din 12 decembrie
2011, vă informăm că refuzul AJF
Dolj de a efectua demersurile ne-
cesare în vederea intrării în legali-
tate până la data de 15 ianuarie
2012, va determina aplicarea sanc-
ţiunilor statutare, putându-se ajun-
ge inclusiv la excludere”. Adică
dezafilierea AJF Dolj. Nu opinăm
că fapta lui Nicu Neagoe de a sub-
tiliza 3.000 de lei, din contul AJF
Dolj, când era derobat de orice ca-

litate publică, este un capăt de ţară.
Deşi fapta a existat. Fără tăgadă.
Chiar am saluta, fără ironie, „com-
ponenta umană” a referatului in-
spectorului de poliţie Dobra Cătă-
lin, şi, pe cale de consecinţă, rezo-
luţia procurorului de caz. Numai că,
aflându-ne şi pe teritoriul statutelor
care reglementează activitatea fot-
balistică, Nicu Neagoe şi Sorinel Ion
Pătraşcu sunt în situaţia a doi jucă-
tori de fotbal, eliminaţi din teren,
care, în drum spre vestiar, conti-
nuă intempestiv să se răfuiască,
aberant, şi cu banca tehnică a ad-
versarilor. Utilizând “tot tacâmul”.
Ceea ce e deja prea mult. Chiar şi la
fotbal. Ei se aflau sub incidenţa a
două hotărâri judecătoreşti definiti-
ve, irevocabile - defavorabile -, dar
şi a unei sancţiuni de suspendare
dictată de Comisia de disciplină a
FRF, aşa cum arătam, la data co-
miterii faptei. Iar dacă mai oferim
şi date din raportul de expertiză con-
tabilă extrajudiciară, întocmit de SC
Conevex SRL, membru al Corpu-
lui Experţilor Contabili şi Contabili-
lor Autorizaţi din România, lucruri-
le arată chiar rău. Acolo este un pră-
păd cu ronţăitul banilor, încasaţi de
la asociaţiile sportive din teritoriu.

La finele săptămânii trecute, în
localitatea Bârca, judeţul Dolj,
a avut loc lansarea primului
proiect finanţat de Grupul de
Acţiune Locală Sudolt. Proiectul
„Dezvoltarea competenţelor
antreprenorilor rurali din
G.A.L. SUDOLT” va fi implemen-
tat de Centrul de Resurse pentru
Organizaţiile Non-profit din
Oltenia – CRONO şi îşi propune
să stimuleze aplicarea de proiecte
de către membrii grupurilor ţintă
eligibile din teritoriul G.A.L.
Sudolt, în vederea creşterii gradu-
lui de absorbţie a Fondului Euro-
pean pentru Agricultură şi Dezvol-
tare Rurală. La conferinţa de
lansare a proiectului au participat
membrii Grupului de Aciune
Locală Sudolt şi reprezentanţi ai
Ministerului Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale. În cadrul conferinţei
au fost prezentate obiectivele şi
principale activităţi ale proiectului.
Una dintre acestea ar fi organizarea de
întâlniri de informare în comunele din
teritoriul G.A.L. Sudolt în vederea
difuzării de cunoştinţe în rândul benefi-
ciarilor finali privind schemele de
sprijin ale Politicii Agricole Comunitare,
respectiv modul de aplicare a măsurilor
pentru dezvoltarea rurală. O altă
activitate ar consta în furnizarea

„Dezvoltarea competenţelor
antreprenorilor rurali din G.A.L.
SUDOLT”

G.A.L. Sudolt este o organi-
zaţie neguvernamentală înfiin-
ţată încă din anul 2008, care
are drept scop atragerea de
fonduri nerambursabile pentru
localităţile din Valea Dunării .-
  Teritoriul G.A.L. Sudolt are
în componenţă un oraş şi 13
comune din judeţul Dolj şi  o
comună din judeţul Olt.

cursurilor de formare profesională
pentru 48 de persoane. Tematica
abordată în cadrul cursurilor va cuprin-
de: planul de afaceri, completarea
cererii de finanţare, managementul
exploataţiilor agricole, protecţia mediu-
lui, Tehnologia Informaţiei şi a Comuni-
caţiilor şi diversificarea activităţilor în
exploataţiile agricole.

MARGA BULUGEAN

Depozit
promoţional la
trei luni în lei
Clienţii Millennium Bank pot beneficia

acum de un depozit promoţional la trei luni
în lei, care oferă una dintre cele mai avan-
tajoase dobânzi de pe piaţă, de până la 5,5%
pe an, în funcţie de suma economisită ş i de
opţiunea clientului de reînnoire. Depozitul
cu Dobândă Chibzuită, recent lansat, este
disponibil în lei pentru fonduri noi, atât pen-
tru clienţii noi, c ât şi pentru cei existenţi.
Depozitul cu Dobândă Chibzuită este dis-
ponibil până pe 30 noiembrie 2013 şi poate
fi deschis în toate sucursalele Millennium
Bank. Desc hiderea şi administrarea sunt
gratuite, iar suma minimă este de 2.000 de
lei. Portofoliul de economisire al Millennium
Bank include o gamă variată de produse,
printre care Contul de economii pentru co-
pii cu dobândă anuală de 5% şi Pachetul
Dual, un instrument de economis ire şi in-
vestiţii alcătuit dintr-un depozit în lei pe trei
luni cu dobândă anuală de 10% şi un fond
de investiţii cu risc moderat.

MARGA BULUGEAN
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Evenimentul, al cãrui scop este sã
promoveze cercetarea în rândul
publicului larg, se desfãºoarã în
aceeaºi searã în peste 300 de oraºe din
Europa. În România, acesta va avea
loc în Iaºi, Bucureºti, Timiºoara,
Craiova ºi Cluj, în locaþii din centrele
oraºelor ºi din campusurile universita-
re. Profesori ºi studenþi de la Universi-
tatea din Craiova, cercetãtori ºi volun-
tari vor fi prezenþi la deschiderea
evenimentului care are loc începând cu
ora 19.00 în Holul Central al Universi-
tãþii, îndemnând publicul sã înþeleagã
ºtiinþa dincolo de ecuaþii ºi formule.
Fiecare experiment va fi însoþit de
explicaþii prietenoase despre fenome-

nele fizice sau chimice ce stau la baza
efectelor spectaculoase.

Vreme de câteva ore, în intervalul
19.00 – 24.00 vor avea loc experimen-
te de fizicã ºi observaþii ale sistemului
solar prin reþeaua de telescoape astro-
ED. Specialiºtii vor efectua analize
spectrale cu radiotelescop SRT10. Tot
în cadrul” Nopþii Cercetãtorilor” are
loc ºi un concurs cu premii - “Moriºti
de vânt” – destinat copiilor cu vârsta
maximã 10 ani ºi “ªtiinþa ºi cultura
generalã” – destinat elevilor din învãþã-
mântul preuniversitar.

Evenimentul gãzduieºte ºi douã
lansãri de carte: “Democraþia deconsti-
tuþionalizatã” - Editura Universul

Juridic Bucuresti 2013-
Universitaria Craiova,
Colecþia Repere, autor
Rector, Prof. Univ. Dr.
Dan Claudiu Dãniºor ºi
“Noþiuni elementare de
astronomie” – autori:
prof. Mircea Nãstase,
prof. Liviu Cotfasã, lect.
Univ. Dr. Alina Boldea.

 “Noaptea cercetãtori-
lor” se organizeazã în toate
þãrile Uniunii Europene,
cu sprijinul financiar al
Comisiei Europene, prin
fondurile FP7.

ALINA DRÃGHICI

Publicul craiovean este invitat sã participe, vineri, 27 septembrie a.c. la eve-
nimentul intitulat “Noaptea cercetãtorilor” co-organizat de Universitatea “Ale-
xandru Ioan Cuza” din Iaºi ºi de universitãþile partenere, Universitatea din
Bucureºti, Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea de Vest
din Timiºoara, Universitatea din Craiova, precum ºi Institutul de Fizicã Atomi-
cã ºi Institutul Naþional de Fizica Laserilor, Plasmei ºi Radiaþiei.

Noaptea cercetãtorilor - în septembrie
se sãrbãtoreºte ºtiinþa

Proiectul  es te
implementat  cu
scopul de a oferi
cadrul pentru dez-
voltarea abilitaþilor
personale ºi orien-
tarea profesionalã
în vederea creºte-
rii competitivitãþii
la nivelul comuni-
tãþii locale pentru
45 de elevi din me-
diul rural, comune-
le Mischii, Gher-
ceºti, Pieleºti, ju-
deþul Dolj. Astfel,
pe parcursul  a
douã sãptãmâni, o
echipã de forma-
tori profesioniºti
vor organiza în fie-
care dintre cele 3 ºcoli partenere câte 4
sesiuni interactive de pregãtire non-for-
malã. “Comunicãm eficient!”, “Eu ºi
echipa mea”, “Cum ne planificãm tim-
pul”, “ªi eu pot fi voluntar!”.

“Activitãþile ºi metodele folosite în ca-
drul acestor sesiuni de formare vizeazã
îmbunãtãþirea abilitaþilor de comunica-
re, exprimare ºi relaþionare, îmbunãtãþi-
rea capacitãþii de relaþionare ºi deprin-
derea lucrului eficient în echipa a celor
45 de elevi. De asemenea proiectul ur-
mãreºte creºterea cu 80% a gradului de
informare cu privire la conceptul de vo-
luntariat ºi a beneficiilor acestuia în rân-

dul participanþilor prin intermediul unei
sesiuni interactive în care vor fi impli-
caþi membrii a 4 ONG-uri de tineret”,
au precizat reprezentanþii Asociaþiei
Youth for European Society.

Înfiinþatã în anul 2011, Asociaþia
Youth for European Society are scopul
de a aduce un impact pozitiv, sustena-
bil asupra comunitãþii locale prin pro-
iectele implementate ºi activitãþile pe
care le desfãºoarã, activitãþi bazate pe
educaþia non-formalã, implicarea tine-
rilor, conºtiinþa europeanã, diversitate,
antreprenoriat ºi ecologie.

ALINA DRÃGHICI

Asociaþia „Youth for European Society Craiova” desfãºoarã pânã
pe 11 octombrie a.c. proiectul „Interactive Education for Youth”,
acþiune finanþatã de Ministerul Tineretului ºi Sportului prin Di-
recþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj.

Dezvoltare personalã pentru
elevii din mediul rural

 „Dacã ne uitãm la rezultatele
celui mai recent eurobarometru,
vedem cã doi din trei tineri euro-
peni considerã cã vocea lor nu
conteazã în Uniune. Cred cã acest
scepticism este cauzat, în parte, de
faptul cã proiectele europene de-
dicate tinerilor nu sunt cunoscute
suficient în statele membre. Prin
aceastã întâlnire am vrut sã ofer
unor tineri valoroºi prilejul de a afla
mai multe despre ce face Europa
pentru ei”, a transmis Marian-Jean
Marinescu.

Garanþia pentru tineret
Doi reprezentanþi ai Comisiei

pentru Culturã ºi Educaþie a Parla-
mentului European, deputatul irlan-
dez Seán Kelly ºi colegul sãu aus-
triac, Heinz Becker, le-au vorbit ti-
nerilor despre programul Eras-
mus+, Garanþia pentru tineret ºi
învãþãmântul vocaþional, trei din-
tre cele mai importante iniþiative
europene destinate tinerilor. „Vã

recomand cu încredere programul
Erasmus+. Acesta vã oferã nu doar
ºansa de a studia în strãinãtate, dar
ºi de a vã însuþi foarte bine o limbã
strãinã. Experienþa ºi cunoºtinþele
de limbã astfel dobândite vor fi
apreciate de viitorii angajatori”, le-
a transmis tinerilor deputatul Seán

Kelly. Europarlamentarul irlandez a
amintit ºi de Garanþia pentru tine-
ret, una dintre mãsurile europene
pentru combaterea ºomajului în
rândul tinerilor, care este de 22,6%
la nivel european, dar ajunge la
peste 50% în anumite state mem-
bre. „Nu cred cã existã ceva mai

dezamãgitor pentru tineri decât sã
nu-ºi gãseascã un loc de muncã.
Prin iniþiative precum Garanþia pen-
tru tineret, Uniunea oferã tinerilor
sprijin în gãsirea unei slujbe, în
obþinerea unei specializãri sau a
unui loc de ucenic”, a spus aces-
ta. Statele membre ar putea dez-
volta iniþiativa, a adãugat eurode-
putatul, dând exemplul Irlandei,
unde existã un program de benefi-
cii pentru întreprinderile mici ºi
mijlocii care aleg sã angajeze tineri.

Învãþãmântul vocaþional,
în sistem dual

Deputatul austriac Heinz Becker
a vorbit despre învãþãmântul voca-
þional, în sistem dual, cu rezultate
foarte bune în þãri precum Germa-

nia sau Austria. În acest sistem,
dupã finalizarea studiilor gimnazia-
le, tinerii pot opta pentru un pro-
gram de pregãtire vocaþionalã. Ei
petrec 80% din timp lucrând ºi be-
neficiind de pregãtire practicã în
meseria aleasã ºi 20% din timp ur-
mând cursuri de profil. „În prezent,
acesta este sistemul etalon în Euro-
pa pentru reducerea ºomajului în
rândul tinerilor. El funcþioneazã foar-
te bine, dovadã rata scãzutã a ºoma-
jului, de 7%, în Germania sau Aus-
tria. Însã preluarea unui astfel de
model dual dureazã: e nevoie de un
sistem de parteneri sociali bine pus
la punct, de întreprinderi care sã
pregãteascã tinerii, de ºcoli vocaþi-
onale”, a spus Heinz Becker.

MARGA BULUGEAN

 

Mai mulþi elevi olimpici, cu rezultate
remarcabile la fazele naþionale, din toate
judeþele Olteniei au dezbãtut viitorul tine-
rilor europeni alãturi de membri ai Par-
lamentului European, în cadrul unei mese
rotunde organizate la Bruxelles de euro-

parlamentarul Marian-Jean Marinescu,
vicepreºedinte al Grupului Partidului Po-
pular European (PPE). Programul Eras-
mus+, Garanþia pentru tineret ºi învãþã-
mântul vocaþional s-au numãrat printre
subiectele discutate în cadrul întâlnirii.

Olimpicii olteni, interesaþi de programeleOlimpicii olteni, interesaþi de programeleOlimpicii olteni, interesaþi de programeleOlimpicii olteni, interesaþi de programeleOlimpicii olteni, interesaþi de programele
educaþionale europeneeducaþionale europeneeducaþionale europeneeducaþionale europeneeducaþionale europene
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La graniţa dintre absurd, grotesc,
tristeţe şi frică, texul piesei lui Orke-
ny Istvan, unul dintre cei mai cunos-
cuţi dramaturgi maghiari ai secolului
al XX-lea, evocă decisiv destinul ori-
cărei fiinţe, sortită morţii. Familia Tot
aşteaptă obsesiv  întoarcerea de pe
front a unui fiu care nu apare nicio-
dată, astfel că textul devine o punere
în scenă a aşteptării şi a singurătăţii.
Maiorul (Sorin Leoveanu) în subor-
dinea căruia se află Gyula, fiul pom-
pierului Lajos Tot (Valer Dellakeza) şi
al Mariskai (Mirela Cioabă) şi frate-
le Agikai (Iulia Colan), este aşteptat
de întreaga familie, care presupune
că îi poate salva soarta, afişând o
bunăvoinţă servilă şi adesea străină
capriciilor şi mecanismelor de gândi-

Pentru că bugetul i-a fost „drastic
tăiat după ultima rectificare bugeta-
ră”, după cum s-a exprimat Mircea
Cornişteanu, Teatrul Naţional din

Craiova – instituţie aflată în subordi-
nea Ministerului Culturii – nu are, în prezent, bani pentru a acoperi

salariile angajaţilor pentru o lună şi jumătate. S-a mai întâmplat şi în alţi
ani, spune managerul, însă situaţia s-a rezolvat, ceea ce speră să întâmple

şi acum. „Din bugetul general pe acest an ne-a fost tăiat aproximativ
10% , iar din bugetul pentru producţie – spectacole şi alte activităţi – s-au
luat 27% . Nu suntem însă singurul teatru în situaţia asta, toate instituţii-

le subordonate Ministerului Culturii se resimt. Nouă ni s-au redus ceva
mai mult de 5 miliarde de lei, din care aproape 3 de la fondul de salarii. Nu
avem, în momentul de faţă, acoperite salariile pentru o lună şi jumătate din

acest an. Dar s-a mai întâmplat şi în alţi ani. Nu e vina ministerului, ci a
bugetului de stat, care fluctuează permanent. Ministerul se supune şi el
rigorilor impuse… Nu s-a întâmplat vreodată până acum să nu ne luăm

salariile. Sper ca 2013 să nu fie anul de debut al acestei… iniţiative!”, a
mai spus Cornişteanu.

Deşi încă nu ştie de ce buget va
dispune instituţia la anul, managerul
Mircea Cornişteanu vorbeşte deja
despre prezenţa la Craiova a „doi mari
creatori”. Unul este reputatul core-
graf Gigi Căciuleanu, care va realiza
aici un spectacol de teatru-dans in-
spirat din opera lui Shakespeare, in-
titulat „Dansul lui Puck”, ce va re-
prezenta Craiova la ediţia următoare
a Festivalului Internaţional „Shake-
speare”. Celălalt este „poate cel mai
important om de teatru al lumii în
momentul de faţă” – regizorul Robert
Wilson, care va pune în scenă spec-
tacolul cu piesa „Rinocerii”, de Eu-
gen Ionescu, chiar în anul în care se
sărbătoreşte centenarul naşterii dra-
maturgulu i de origine română, pre-
miera fiind stabilită pe 4 iulie.

„E vorba de cel mai mare proiect
teatral pe care l-a realizat  vreodată
această instituţie. Puţine teatre din
Europa (nici unul din România!) au

 În noua stagiune artistică, TNC vine cu o strategie de diversificare a progra-
mului şi de accentuare a caracterului educaţional al activităţii. În acest sens va fi
organizată o serie de ateliere tematice (dramaturgie, scenografie, arta actorului,
coregrafie, machiaj, lumină, receptarea spectacolului de teatru, crearea afişului
specific spectacolului de teatru), care vor fi susţinute fie de studenţi de la facul-
tăţi de teatru din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Craiova, fie de actori craioveni. Li se
vor adăuga conferinţe, reunite sub genericul „La intersecţia cu celelalte arte”,
vizite ghidate pentru copii în toate atelierele teatrului, expoziţii temporare de
pictură, sculptură, măşti, costume, organizate în foaier ş.a.

Încă trei spectacole în premieră până
la sfârşitul anului, dintre care unul în regia
reputatului regizor Peter Schneider

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” va deschide noua
stagiune artistică, 2013-2014, vineri, 27 septembrie, ora
18.00 cu un spectacol de excepţie: „Familia Tot”, de
Orkeny Istvan, în regia lui Bocsardi Laszlo şi scenogra-
fia semnată de Bartha Joszef. „Este un spectacol pe care
îl aştept cu emoţie şi cu credinţa că va fi un nou eveniment
al Naţionalului craiovean, după „Avarul” de Moliere şi
„Caligula” de Camus, pe care Bocsardi Laszlo le-a pus

în scenă aici în 2004, respectiv 2011”, a declarat mana-
gerul instituţiei, Mircea Cornişteanu. Din distribuţie fac
parte actorii Sorin Leoveanu, Valer Dellakeza, Mirela
Cioabă, Nicolae Poghirc, Valentin Mihali, Iulia Colan,
Gabriela Baciu, Eugen Titu, Cătălin Băicuş, precum şi
copilul Flavius Glăvan. Următoarea reprezentaţie cu „Fa-
milia Tot” va avea loc sâmbătă, 28 septembrie, de la ace-
eaşi oră şi în aceeaşi Sală „I.D. Sîrbu”.

Pe 5 octom-
brie, pub licu l
este invitat la  o
altă premieră a
Teat ru lui Naţ i-
onal : „La l i -
lieci” – drama-
t izare de Ana-
Maria Nis to r
după poemele
lu i Marin  So-

rescu, în regia Mirelei Cioabă. «Spectacolu l, care va
avea loc în  s ala mare, va însemna o reapropiere de
opera „patronului” teatrulu i nost ru, Marin Sorescu,
căruia îi suntem datori de multă vreme. Sunt câţiva ani
de când, după „Există nervi”, nu s-a mai pus  în scenă,
la noi, nici un text s emnat de Marin Sorescu» , a expli-
cat alegerea Mircea Cornişteanu, manageru l TNC.

Luna viitoare vor începe repet iţiile pen tru  un  alt
spectacol, a  căru i p remieră es te anunţată pen tru  în-
cepu t de noiembrie. Ideea acestu ia a fost declarată
câşt igătoare dintre alte 16 în urma unui concurs adre-
sat tinerilo r art işt i şi se bazează pe un text care va fi

Nu sunt bani
pentru salarii,
dar sunt speranţe…

scris de autoarea Mihaela Michailov, de regizorul Bobi
Pricop şi de actori în t impul lucrului, un aş a-numit
„work-in-progress ”.

Cel mai important proiect  al acestu i s fârşit de an
rămâne îns ă cel al reg izorului Peter Schneider –  per-
sonalitate marcantă a lumii teatrului şi a filmului ameri-
can. Timp de 17 an i cât a lucrat  la  compania „Walt
Disney”, aces ta a deţ inu t mai multe funcţii, lucrând
in iţial la  „Walt Disney Feature Animation and Theatri-
cal Productions” ş i devenind apoi preş edin te al Stu-
diourilor „Dis ney”. Este realizator al unor spectaco le
extrem de apreciate pe Broadway, din tre care varian ta
mus ic-hall a „Regelui Leu” („Lion King”) a  câş tigat
Premiu l „Tony” pentru  excelenţă în teatru.

Peter Schneider va monta la  Craiova „Hot L Balt i-
more”, de Lanford Wilson , spectacol în s cenografia
lu i Cătălin Ionescu Arbore, a  cărui p remieră va fi pre-
zentată pe data de 22 decembrie. „Decorurile  vor int ra
în  curând  în  producţie. Iar pe regizor îl aş teptăm în
primele zile din no iembrie pent ru a face aici un casting,
deoarece o  act riţă  aleasă anu l trecut  – când trebuia să
aibă loc s pectacolul, dar am fost  nevoiţi să-l amânăm –
nu  mai poate juca» , a precizat Corniş teanu.

Robert Wilson cu al său spectacol
„Rinocerii”, după piesa ionesciană –

marea provocare a anului 2014
reuşit să aibă un proiect de aseme-
nea anvergură”, a afirmat Corniştea-
nu, care spune că de câţiva ani insis-
tă pe lângă celebrul regizor pentru a-
l convinge să monteze la Craiova. În
aceas tă vară, managerul TNC s -a
aflat  pentru câteva zile  în  Statele
Unite ale Americii, la „The Watermill
Center”, fondat în New York de le-
gendarul regizor, unde a luat parte la
un workshop organizat în vederea
realizării spectacolului.

Marea provocare pentru Teatrul
Naţional din Craiova nu este doar din
punct de vedere artistic, cât mai ales
financiar, mărturiseşte Mircea Corniş-
teanu. Conştient de faptul că „bugetul
unei asemenea producţii este foarte
mare”, acesta mizează pe sprijinul au-
torităţilor locale, care ar putea „punc-
ta” astfel pentru proiectul „Craiova –
Capitală Culturală Europeană 2021”, ca
şi pe susţinerea unor sponsori. În plus,
spune acesta, „investiţia” va fi recu-

perată cu siguranţă, dat fiind succesul
de care se bucură oriunde în lume un
proiect marca Robert Wilson.

«Oamenii de teatru care urmează
să îl înso ţească pe Robert Wilson
sunt print re marile personalităţi ar-
tistice ale lumii. Asta costă. Dar nu

sunt bani aruncaţi, oricât de mult ar
costa. Pentru că un spectacol cu o
piesă de Eugen Ionescu pusă în sce-
nă de un celebru regizor ca Robert
Wilson sunt sigur că va fi invitat la
marile festivaluri ale lumii. Iar invita-
ţiile astea se fac pe bani. Vom recu-
pera, sunt convins, cea mai mare par-
te din investiţie din onorariile primite
în străinătate. Şi n-o să-l vindem ief-
tin, pentru că o producţie Wilson nu
e ieftină. Ceea ce este extrem de greu
însă de obţinut nu este plata onora-
riilor viitorilor colaboratori, ci dota-
rea tehnică. Cea actuală a Teatrului
Naţional din Craiova, ca a tuturor te-
atrelor din România, este precară şi
nu corespunde cerinţelor unui mare
artist ca Wilson. Multe dintre echi-
pamentele de care el are nevoie noi
nu le avem şi sunt foarte costisitoa-
re», a declarat Mircea Cornişteanu.
„Realist vorbind, dau 50 la sută şanse
ca spectacolul lui Robert Wilson să
fie realizat la Craiova în iulie”, a mai
spus acesta, adăugând că există şi
varianta ca p remiera s ă aibă loc la
sfârşitul anului, „când vom ş ti mai
multe despre buget”.

O reprezentaţie sub semnătura ce-
lebru lu i reg izor – „Sonetele lu i
Shakespeare”, în interpretarea artiş-
tilor Berliner Ensemble din Berlin
(Germania) – a putut fi văzut de cra-
ioveni în deschiderea ediţiei a VIII-a
a Festivalului Internaţional „Shake-
speare”, organizată în aprilie 2012. Nu
mai puţin de şase TIR-uri cu apara-
tură –  dintre care două cu echipa-
mente pent ru lumini şi sunet – au
ajuns atunci la Craiova, iar montarea
spectacolului a durat o săptămână.

Foarte apreciat şi ca artist vizual,
Robert Wilson ar putea primi şi invi-
taţia  de a des chide o expoziţ ie la
Muzeul de Artă din Craiova, eveni-
ment cu care instituţia să fie inaugu-
rată după lucrările de consolidare şi
restaurare din ultimii ani. Din noiem-
brie a.c. până în februarie 2014, artis-
tul american va expune la Muzeul
Luvru. „O expoziţie a sa aici ar fi ex-
traordinară, chiar un eveniment  în
viaţa cu lturală a României”, crede
Cornişteanu, fără a neglija, din nou,
condiţiile financiare, dar şi pe cele
tehnice, fiind vorba de o expoziţie de
portrete video.

re ale unui dictator confuz şi bulver-
sat, trecut prin „întunericul şi mize-
ria” războiulu i şi ajuns într-o  lume
facilă şi impregnantă de exactitatea
unei vieţi normale, mărunte.

Opera lu i Is tvan Orkeny  (n. 5
aprilie 1912, Budapesta – d. 24 iunie
1979, Budapes ta) a in fluenţat  sem-
nificativ literatura maghiară contem-
porană. Autorul a publicat prima sa
carte, „Dansul oceanului”, în 1941,
iar un an mai târziu a fos t trimis pe
fron t, în Rusia, unde a fost luat pri-
zonier, ajungând într-un lagăr lângă
Moscova, până în 1946. Şi-a câşti-
gat popularitatea mai ales prin nu-
vele şi p ies e de teatru: culegerea
„Nuvele – minut” i s-a publicat în
numeroase limbi, iar pies ele sale s-

au jucat în întreaga lume. Din  anul
2004, la Budapesta exis tă Teatrul
„Orkeny”, în  onoarea sa.

În ceea ce-l priveşte pe regizorul
Bocsardi Laszlo, de numele său se
leagă cel mai recent succes al Naţio-
nalului craiovean. În anul 2012 a pus
în scenă „Caligula”, de Albert Ca-
mus, cu o  distribuţ ie remarcabilă.

Spectacolul, aclamat de public şi de
critica de specialitate, a fost distins
cu Premiul UNITER la categoria cel
mai bun regizor, iar interpretul rolului
principal, Sorin Leoveanu, a primit
Premiul pentru cel mai bun actor. Însă
Bocsardi Laszlo are o colaborare de
durată cu instituţia craioveană: pri-
mul său spectacol montat aici a fost

„Năzdrăvanul Occidentului”, de
J.M. Synge, în stagiunea 2000-2001,
iar cel de-al do ilea, „Avarul”, de
Moliere, a avut premiera în stagiu-
nea 2004-2005. De altfel, la ediţia din
2005 a Galei Premiilor UNITER, acto-
rul Ilie Gheorghe primea Premiul pen-
tru cel mai bun actor în rol principal
pentru Harpagon din „Avarul”.

Născut la Târgu  Mureş, în anul
1958, Bocs ardi Las zlo a abso lv it
Academia de Artă Teat rală d in
Târgu-Mureş (regie, clas a Tompa
Gabor), iar în  2005 a deven it  direc-
tor general al „Teat rului Tamas i
Aron” d in Sfântu Gheorghe, inst i-
tu ţie pe care o conduce ş i în pre-
zent . De as emenea, este membru
al Senatului UNITER, iar s Specta-
co le ale s ale au participat la  fest i-
valu ri importan te de teat ru  d in
România ş i Europa.
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Anul viitor, cele 40 de servicii
judeþene de ambulanþã din toatã þara
vor fi reorganizate în ºapte servicii
regionale: ambulanþa Nord Vest,
Centru, Vest, Sud Vest, Sud, Sud
Est, Nord Est, la care se adaugã
Bucureºti-Ilfov, prin reorganizarea
unor ambulanþe judeþene ºi desfiin-
þarea altora. Astfel, Ambulanþa dol-
jeanã va fi transformatã în Servi-
ciul Regional de Ambulanþã Sud
Vest, cu sediul la Craiova, prin reor-
ganizarea SAJ Dolj ºi desfiinþarea
serviciilor judeþene de ambulanþã
Mehedinþi, Gorj, Vâlcea ºi Olt. Pro-
iectul Ministerului Sãnãtãþii preve-
de ca toate serviciile regionale de
ambulanþã sã fie instituþii publice cu
personalitate juridicã în subordinea
Ministerului Sãnãtãþii. Totodatã, Ser-
viciile regionale de ambulanþã înfiin-
þate prin reorganizarea Serviciilor
Judeþene de Ambulanþã Cluj, Mureº,
Timiº, Dolj, Prahova, Constanþa ºi
Iaºi asigurã asistenþã medicalã de
urgenþã, transport sanitar asistat,
consultaþii de urgenþa ºi transport
sanitar neasistat de pe raza judeþe-
lor respective. În plus, Serviciile
regionale de ambulanþã pot interveni
ºi în afara graniþelor administrative
în zone stabilite prin ordin al Minis-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Regionalizarea serviciilor judeþene de
ambulanþã se va realiza cel mai proba-
bil anul viitor, urmând ca la nivel naþio-
nal sã funcþioneze ºapte servicii regio-
nale. Fiecare din acestea va dispune de

un centru de pregãtire puternic pentru
ambulanþieri ºi asistenþii medicali. În
plus, este de aºteptat sã creascã numã-
rul de posturi operative, întrucât se va
renunþa la unele, administrative.

trului Sãnãtãþii pe principiul „celei
mai apropiate resurse de caz” pre-
cum ºi în situaþii de urgenþã la dis-
poziþia Dispeceratului.

Vor fi achiziþionate 153 de
ambulanþe ºi opt elicoptere

Autoritãþile sanitare au dat asi-
gurãri cã personalul din cadrul ser-
viciilor judeþene, dar ºi cel cu spe-
cialitãþi medico-sanitare ºi auxiliar
sanitar va fi preluat în totalitate, în
interesul serviciului ºi cu aceleaºi
drepturi salariale, la serviciile re-
gionale.

Finanþarea serviciilor regionale
de ambulanþã se va asigura de la
bugetul de stat prin bugetul Minis-
terului Sãnãtãþii, iar serviciile re-
gionale de ambulanþã pot fi finan-
þate ºi prin venituri proprii, prin
asigurarea activitãþii de transport
asistat ºi neasistat pentru cazurile
care nu se încadreazã în obligaþiile
de bazã ale serviciilor regionale de
ambulanþã, precum ºi pentru asi-
gurarea asistenþei medicale în ca-
zul manifestãrilor sportive ºi celor
cu public larg, efectuate la cere-
rea unor persoane fizice sau juri-
dice, contra cost, sau a unor so-
cietãþi de asigurare private în baza
unor contracte prealabile.

În ceea ce priveºte logistica, în
planul Ministerului Sãnãtãþii figu-
reazã, pentru acest an, achiziþia a
153 de ambulanþe pentru serviciile
de ambulanþã ºi a opt elicoptere
regionale.

În acest moment, spre exem-
plu, Serviciul de Ambulanþã Cra-
iova are în dotare 53 de ambulan-
þe, dintre care 45 achiziþionate dupã
anul 2007. Staþia de ambulanþã

Craiova deþine 19 ambulanþe, din
care 14 ambulanþe de urgenþã,
douã de transport pacienþi ºi trei
autospeciale de consult la domici-
liu, restul fiind distribuite la nivelul
judeþului. În ceea ce priveºte per-
sonalul medical aici lucreazã 26 de
medici, 134 de asistenþi medicali
ºi 134 de ambulanþieri.

ªapte servicii regionale
În subordinea serviciilor regio-

nale de ambulanþã vor funcþiona
serviciile judeþene de ambulanþã,
fãrã personalitate juridicã, ce vor
activa în spaþiile fostelor Servicii
Judeþene de Ambulanþã, staþiile de
ambulanþã fãrã personalitate juri-
dicã.

Astfel va fi înfiinþat Serviciul
Regional de Ambulanþã Nord Vest,
prin reorganizarea Serviciului de
Ambulanþã Judeþean Cluj ºi desfiin-
þarea Serviciilor judeþene de am-
bulanþã Bihor, Satu Mare, Mara-
mureº, Bistriþa-Nãsãud ºi Sãlaj.
Totodatã va fi înfiinþat Serviciul
Regional de Ambulanþã Centru, prin
reorganizarea Serviciului de Am-

bulanþã Judeþean Mureº ºi desfiin-
þarea Serviciilor judeþene de am-
bulanþã Alba, Sibiu, Braºov, Har-
ghita ºi Covasna.

De asemenea, se înfiinþeazã Ser-
viciul Regional de Ambulanþã Vest,
prin reorganizarea Serviciului de
Ambulanþã Judeþean Timiº ºi des-
fiinþarea Serviciilor judeþene Arad,
Hunedoara ºi Caraº Severin. Se
prevede, totodatã, înfiinþarea Ser-
viciului Regional de Ambulanþã Sud,
prin reorganizarea Serviciului de
Ambulanþã Judeþean Prahova ºi
desfiinþarea Serviciilor judeþene de
ambulanþã Argeº, Cãlãraºi, Teleor-
man, Giurgiu, Dâmboviþa ºi Ialo-
miþa, înfiinþarea Serviciul Regional
de Ambulanþã Sud Est, prin reor-
ganizarea Serviciului de Ambulanþã
Judeþean Constanþa ºi desfiinþarea
Serviciilor judeþene Brãila, Buzãu,
Galaþi, Vrancea ºi Tulcea, dar ºi a
Serviciului Regional de Ambulanþã
Nord Est, prin reorganizarea Ser-
viciului de Ambulanþã Judeþean Iaºi
ºi desfiinþarea Serviciilor judeþene
de ambulanþã Suceava, Botoºani,
Vaslui, Neamþ ºi Bacãu.

Un sportiv legitimat la un club
de box din Craiova a fost atacat,
ieri, de un câine maidanez chiar în
timp ce efectua antrenamentul în
apropierea bazei sportive „Voinþa”.
Copilul, în vârstã de 14 ani, a fost
muºcat de antebraþ ºi a necesitat
îngrijiri medicale fiind transportat
imediat la Spitalul de Boli Infec-
þioase „Victor Babeº” din Craiova.
Aici i-a fost administrat tratamen-
tul antirabic ºi ser, rãmânând sub
observaþia medicilor. În acelaºi
timp, reprezentanþii Serviciul de
Ecarisaj al Salubritãþii Craiova au
reuºit sã ridice doi câini fãrã stã-

Sportiv craiovean,
muºcat de maidanezi

pân din apropierea bazei sportive
„Voinþa” pe care i-au transportat la
Adãpostul canin de la Breasta.

Din pãcate, acesta nu este un
caz singular. În urmã cu douã sãp-
tãmâni, un copil în vârstã de un an
ºi jumãtate a fost muºcat de un
câine comunitar. Patrupedul s-a
repezit la copil ºi, în ciuda efortu-
rilor mamei de a-l îndepãrta, a apu-
cat totuºi sã îl rãneascã la o ure-
che ºi sã îi provoace zgârieturi la
nivelul capului. Medicii i-au acor-
dat atunci primele îngrijiri fãrã a fi
însã nevoie ca bãiatul sã fie trans-
portat la spital. De asemenea, cu

câteva zile în urmã, un tânãr de 16
ani din Craiova a ajuns la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va dupã ce a fost atacat de un câi-
ne maidanez aflat în îngrijirea a
douã persoane fãrã adãpost. Tâ-
nãrul a primit îngrijiri medicale,
pentru cã a fost muºcat de braþ ºi
de picior, iar câinele a fost preluat
de o echipã de la Ecarisaj ºi dus la
adãpostul canin.

Anul trecut, la nivelul munici-
piului Craiova, potrivit statisticilor
Spitalului de Boli Infecþoase „Vic-
tor Babeº”, circa 3.000 de persoa-
ne au fost agresate de câini.
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Un tribunal egiptean a inter-
zis, ieri, „activitãþile” Fraþilor
Musulmani ºi a dispus confisca-
rea proprietãþilor influentei con-
frerii, care l-a dat pe Mohamed
Morsi, preºedintele islamist des-
tituit la începutul lunii iulie de
armatã. Dupã destituirea lui
Morsi ºi arestarea acestuia, noile
autoritãþi instalate de armatã au
reprimat sângeros manifestaþii-
le partizanilor sãi ºi au arestat
principalii lideri ai Fraþilor Mu-
sulmani. Hotãrârea tribunalului,
reunit de urgenþã ieri, se aplicã
confreriei – care n-are nici o
existenþã legalã – precum ºi
Asociaþiei Fraþilor Musulmani,
un ONG creat sub preºedinþia
lui Morsi, acuzat de incitarea
confreriei, dar, de asemenea, a

Justiþia egipteanã interziceJustiþia egipteanã interziceJustiþia egipteanã interziceJustiþia egipteanã interziceJustiþia egipteanã interzice
activitãþile Fraþilor Musulmaniactivitãþile Fraþilor Musulmaniactivitãþile Fraþilor Musulmaniactivitãþile Fraþilor Musulmaniactivitãþile Fraþilor Musulmani

tuturor organizaþiilor care ema-
nã sau sunt finanþate de ei. De-
cizia poate fi contestatã. Parti-
dul libertãþii ºi Justiþiei, braþul po-
litic al Fraþilor Musulmani, a câº-
tigat confortabil alegerile legis-
lative de la sfârºitul anului 2011.
Implacabila represiune vizând
Fraþii Musulmani ºi partizanii lui
Morsi a cunoscut paroxismul la
14 august, când armata ºi poli-
þia au distrus douã tabere ale
islamiºtilor, care cereau reveni-
rea la putere a primului preºe-
dinte ales democratic. În aces-
te violenþe, întinse pe durata a
mai multor sãptãmâni, peste o
mie de persoane au fost ucise,
în marea majoritate partizani ai
lui Morsi. În acelaºi timp, peste
douã mii de membri ai Fraþilor

Musulmani au fost arestaþi. Cei
mai importanþi lideri sunt actual-

mente în spatele gratiilor, unde
se aflã de sãptãmâni.

Explozii puternice ºi focuri de armã sus-
þinute, urmate de un fum negru, au fost au-

zite ºi vãzute, ieri, la începutul dupã-amie-
zii, de cãtre un jurnalist al AFP aflat în apro-

pierea centrului comercial
„Westgate Mall” din Nairobi,
luat cu asalt de un comando
islamist. Jurnalistul a auzit
„cel puþin trei explozii” ºi douã
serii de „tiruri susþinute”. Fu-
mul se ridica în nori negri
dupã explozie ºi era vizibil de
la mai mulþi kilometri depãr-
tare. Poliþia kenyanã a afir-
mat cã a salvat mai mulþi
ostatici din centrul comercial,
adãugând cã dupã exploziile
puternice auzite, confruntãrile
continuau. Asaltul forþelor de
securitate kenyene împotriva
comandoului islamist retras

de douã zile cu ostatici în centrul comer-
cial Westgate „se apropie de final”, anun-
þase anterior, în cursul zilei de ieri, minis-
trul kenyan de Interne, Joseph Ole Lenku,
citat de AFP. „Cred cã operaþiunea se
apropie de final (...) Controlãm toate eta-
jele (centrului comercial), teroriºtii nu pot
scãpa”, a declarat Lenku în cursul unei
conferinþe de presã. Cel puþin 69 de per-
soane ºi-au pierdut viaþa ºi alte 63 erau în
continuare date dispãrute de la lansarea
atacului, sâmbãtã, de cãtre un comando is-
lamist, la centrul comercial din Nairobi, a
afirmat ieri Crucea Roºie kenyanã, oferind
pentru prima oarã o estimare privind bi-
lanþul victimelor, relateazã AFP. „Bilanþul
la 11,22 (ora localã) este de 69 de morþi ºi
63 de dispãruþi”, a raportat Crucea Roºie,
într-o postare pe Twitter.

Atacul de la Nairobi: Bilanþul era ieri
de 69 de morþi ºi 63 de dispãruþi

Imediat dupã victoria sa în ale-
gerile legislative, cancelarul ger-
man, Angela Merkel, a declarat ieri
cã a deschis discuþii cu adversa-
rul sãu, Partidul Social Democrat
(SPD), în vederea formãrii unui
guvern de „mare coaliþie”. „Am
avut un prim contact cu preºedin-
tele SPD”, Sigmar Gabriel, a de-
clarat Merkel, subliniind cã nu ex-
clude „alte contacte” cu Verzii,
partener posibil pentru a forma o
majoritate în Bundestag. La rân-
dul sãu, Sigmar Gabriel s-a arãtat
vag, asigurând cã SPD nu respin-
ge invitaþia la negocieri, dar cã
eventuale discuþii nu vor conduce
neapãrat la un acord. „Este o cã-
utare privind formarea posibilã a
unui guvern, iar rezultatul este
deschis”, a rezumat el. Cu 311
aleºi, alianþa CDU-CSU, a lui Mer-
kel, ar mai avea nevoie de 5 lo-
curi pentru asigurarea majoritãþii.
Dar cancelarul a exclus formarea
unui guvern minoritar, obligându-
se la formarea unei coaliþii cu un
alt partid reprezentat în Bundes-
tag. Partidul Liberal Democrat

(FDP), aliatul sãu în precedenta
legislaturã, n-a reuºit atingerea
pragului de 5 procente ºi, prin
urmare, nu intrã în parlament.
Practic, Angela Merkel n-are timp
sã-ºi savureze „succesul incredi-
bil”, dupã cum afirmã apropiaþii
sãi, mai ales cã acesta survine dupã
opt ani de condus þara, perioadã
în care au apãrut noi partide pe
scena politicã (Verzii, Die Linke).
Mai mult, la precedentele alegeri
legislative, din 2009, CDU a obþi-
nut doar 33,8% din voturi. Dupã
rãzboi, conservatorii ºi social-de-
mocraþii au format în douã rân-
duri o „mare coaliþie”: sub cance-
larul Kurt Georg Kiesinger (1966-
1969) ºi în primul mandat al An-
gelei Merkel (2005-2009). Ipote-
za unei astfel de alianþe a fost pri-
mitã favorabil de guvernul fran-
cez, care a exprimat prin vocea
ministrului delegat pentru Afaceri
Europene, Thierry Repentin, cã ar
putea crea o „reapropiere” a cu-
plului franco-german. Deºi rezul-
tatul obþinut de Angela Merkel este
considerat unul fabulos, aparþinân-

du-i precumpãnitor ei ºi nu parti-
dului, CDU, din 1957, de la Kon-
rad Adenauer,conservatorii n-au
mai reuºit sã aibã majoritate abso-
lutã în Bundestag. Analiºtii politici
estimeazã cã fie o alianþã CDU-
CSU/SPD, fie o alianþã CDU-CSU/
Verzii, fiecare are inconvenientele
ei. Cu verzii, de pildã, la nivel re-

gional conservatorii nu s-au înþe-
les în nici unul dintre landuri, iar
cu social-democraþii ultima „mare
alianþã” i-a adus pe aceºtia din
urmã la slabe rezultate electorale,
pierzând circa 10 milioane de vo-
tanþi. De reþinut participarea masi-
vã la vot, 73%, o creºtere de 3
procente faþã de scrutinul din 2009.

Merkel ºi SPD discutã despre o coaliþie

În jur de 15.000 de turiºti blocaþi
în munþii dintre Argentina
ºi Chile, în urma unor cãderi
masive de zãpadã

Aproximativ 15.000 de turiºti,
dintre care cei mai mulþi sunt chilieni,
au rãmas blocaþi în zona de trecere a
frontierei „Los Libertadores”, ce
separarã Chile de Argentina, din
cauza vremii nefavorabile, a relatat
ieri mass-media argentinianã, citatã
de Ria Novosti. Numai în ultimele 24
de ore, în zona punctului de trecere a
graniþei, situat între Anzi, au cãzut
aproximativ 40 de centimetri de
zãpadã. Ninsoarea a început acum
câteva zile, fiind însoþitã de rafale
puternice de vânt, ceea ce a determi-
nat autoritãþile locale sã închidã
tunelul montan Hristos Mântuitorul
(Cristo Redentor), unde stratul de
zãpada mãsoarã jumãtate de metru în
unele locuri. Autoturismele aºteptau
de douã zile deschiderea tunelului.
Autoritãþile au recomandat automo-
biliºtilor sã aºtepte îmbunãtãþirea
condiþiilor meteorologice în provin-
cia Mendoza, unde a fost desfãºuratã
tehnica necesarã pentru curãþarea
drumurilor.
Taifunul Usagi a lãsat
în urmã cel puþin 25
de morþi în sudul Chinei

Cel puþin 25 de persoane ºi-au
pierdut viaþa în provincia Guan-
gdong, în sud-estul Chinei, la trecerea
taifunului Usagi, a informat ieri
televiziunea chinezã, potrivit EFE ºi
AFP. Însoþitã de violente rafale de
vânt ºi de ploi torenþiale, cea mai
puternicã furtunã tropicalã a anului
a lovit coasta chinezã duminicã, la
ora localã 19:40 (11:40 GMT), în
dreptul oraºului Shanwei, provocând
moartea a cel puþin 20 de persoane,
potrivit televiziunii. Toate trenurile de
mare vitezã cu plecarea din Guan-
gzhou, capitala provinciei Guan-
gdong, au fost anulate, ca ºi sute de
curse aeriene de pe aeroporturile din
Guangzhou, Shenzhen ºi Hong Kong.
Peste 3,66 milioane de persoane au
fost afectate în provincia Guangdong
de taifunul Usagi, care a obligat la
evacuarea a 226.000 de cetãþeni ºi a
distrus aproape 7.100 de locuinþe,
potrivit autoritãþilor provinciei. Pânã
în prezent, pierderile materiale
cauzate de taifun se ridicã la 3,24
miliarde de yuani (529,5 milioane de
dolari), au informat autoritãþile.
Medvedev: Ucraina
îºi va pierde privilegiile
comerciale cu Rusia
dacã se asociazã cu UE

Premierul rus, Dmitri Medvedev, a
avertizat, ieri, Ucraina, cã îºi va
pierde „privilegiile” în relaþiile
comerciale cu Rusia, în cazul în care
autoritãþile de la Kiev vor semna
acordul de asociere cu Uniunea
Europeanã. „Semnarea acestui acord
cu UE va pune capãt unui regim
special, unui regim de parteneriat,
care a fost aplicat pânã acum cu
Ucraina. Vom continua sã fim
prieteni, sã facem comerþ, dar va fi un
comerþ fãrã nici un privilegiu, poate
chiar ºi cu restricþii”, a declarat
Medvedev, citat de agenþia rusã Itar-
Tass. Ucraina sperã sã semneze un
acord de asociere cu UE în noiembrie,
în timpul unui summit al Parteneria-
tului Estic (n.r. - creat în 2009 între
UE ºi Armenia, Azerbaidjan, Georgia,
Republica Moldova, Ucraina ºi
Belarus), care va avea loc la Vilnius,
Lituania. Acordul de asociere include
o componentã comercialã ambiþioa-
sã, consideratã un prim pas cãtre
aderarea Ucrainei la UE.

Sigmar Gabriel                                        Angela Merkel
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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 Cronica cârcotaºilor
22:15 Trãsniþi din NATO
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07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
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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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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Comuna Coþofenii din Dos, ti-
tular al proiectului ,,CANALI-
ZARE MENAJERÃ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT A SATELOR
MIHÃIÞA ªI POTMELU ÎN CO-
MUNA COÞOFENII DIN DOS,
JUDEÞUL DOLJ” anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agenþia pentru Protec-
þia Mediului Dolj, în cadrul pro-
cedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului ºi de
evaluare adecvatã pentru
proiectul ,,CANALIZARE ME-
NAJERÃ ÎN SISTEM CENTRA-
LIZAT A SATELOR MIHÃIÞA ªI
POTMELU ÎN COMUNA CO-
ÞOFENII DIN DOS, JUDEÞUL
DOLJ” propus a fi amplasat în
comuna Coþofenii din Dos, ju-
deþul Dolj: proiectul nu se su-
pune evaluãrii impactului asu-
pra mediului ºi nu se supune
evaluãrii adecvate. Proiectul
deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, jud.
Dolj în zilele de luni- joi, între
orele 9-16 ºi vineri între orele
8-14, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet http//:ap-
mdj.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile
de la data publicãrii prezentu-
lui anunþ.

S.C. YUKO GROUP SRL soli-
cita aviz de amplasament
pentru investitia: “Instalatie
descarcare, incarcare, distri-
butie produse petroliere, lu-
crari hidrotehnice aferente
cheului si platformei, cu im-
prejmuire in Port Bechet, jud.
Dolj”. Persoanele interesate
se pot adresa la sediul Prima-
ria Bechet, sau la telefon con-
tact: 0732707099.
S.C. EDUARDO DESIGN SRL
reprezentatã prin Rusu Vio-
rel, titular al proiectului ,,SEC-
ÞIE PRODUCÞIE ARTICOLE
DIN POLIESTERI ARMAÞI CU
FIBRÃ DE STICLÃ” anunþã
publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadra-
re de cãtre APM Dolj, pentru
proiectul propus a fi desfãºu-
rat în municipiul Calafat, str.
Bateria Mircea, nr. 22, judeþul
Dolj. 1. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1 în zilele de
L-V, între orele 9-14, precum
ºi la urmãtoarea adresã de in-
ternet: http//:arpmdj.arpm.ro.
Publicul interesat poate îna-
inta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadra-
re (în termen de 15 zile de la
data publicãrii prezentului
anunþ) pânã la data de
10.10.2013.

Anunþul tãu!
Primãria comunei Ostroveni,
cu sediul în judeþul Dolj, loca-
litatea Ostroveni, anunþã ela-
borarea primei versiuni a
„Planului Urbanistic General
comuna Ostroveni” ºi de-
clanºarea etapei de încadra-
re pentru obþinerea avizului
de mediu. Consultarea primei
versiuni a „Planului Urbanis-
tic General comuna Ostro-
veni” se poate realiza la APM
Dolj, Craiova, strada Petru
Rareº nr. 1, zilnic între orele
8-16. Comentariile ºi suges-
tiile se vor transmite în scris
la sediul APM Dolj în termen
de 15 zile calendaristice de la
data apariþiei anunþului.
Expert Com SPRL, lichidator ju-
diciar al MARLOREX S.R.L, or-
ganizeaza licitatie publica la
data de 4.10.2013,  ora 12 cu
reluare la data de 18.10.2013,
1.11.2013, 15.11.2013, 29.11.2013,
13.12.2013, pentru vanzarea
bunurilor imobile apartinand
societatii falite: Teren Intra-
vilan situat in Cernele, Tarla-
ua 9, judetul Dolj impartit in
23 parcele cu suprafete cu-
prinse intre 472 si 889 mp.
Pretul este 12,99 euro/mp ex-
clusiv TVA. Licitatia se va
desfasura la sediul lichida-
torului judiciar din Craiova,
str. Romania Muncitoare, nr.
55 et. 1, judetul Dolj. Telefon:
0251/531.202.
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OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM MAªINISTE
MAROCHINÃRIE. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Angajãm tehnician/ingi-
ner cu cunoºtinþe în sis-
teme de alarmã, supra-
veghere video, reþele
calculatoare. CV-ul se
depune la adresa de e-
mail: angajari_craiova-
@yahoo.com.

MEDITAÞII
Licenþiatã, douã
specializãri ofer me-
ditaþii complete cla-
sele I-IV. Telefon.
0751/239.088.
Meditez matematicã
pentru Evaluare Naþi-
onalã, bacalaureat,
alte concursuri ºcola-
re ºi examene. Telefon.
0724/088.745; 0351/
416.101.
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

Profesoarã meditez
matematicã. Telefon.
0761/329.958.

PRESTÃRI SERVICII
S.C. ATLANTYS, Clu-
bul Oamenilor de
Afaceri, organizea-
zã 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.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/
km. Telefon: 0761/
906.706.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.

Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând camerã cãmin
(lângã Liceul Pedago-
gic) baie, bucãtãrie. Te-
lefon: 0740/892.690.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere transformat în 3,
ultramodern cu centra-
lã, mobilier ºi garaj, (în
spate la Billa). Preþ
65.000 Euro negociabil.
Telefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
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
camere decomandate,
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Vând casã la 15 km de
Craiova, mobilã, ara-
gaz. Telefon: 0752/
410.378.
Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp zona
I, sau schimb cu gar-
sonierã Craiova, + di-
ferenþa. Telefon: 0742/
097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere, ane-
xe, pomi fructiferi, vie,
fântânã, localitatea
Ciutura, preþ negocia-
bil. Telefon: 0763/
305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la
ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anvelo-
patã termic, eventual
schimb 2 apartamente,
2 camere sau variante.
Telefon: 0746/498.818.

Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în satul
Predeºti, judeþul Dolj, la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând teren intravilan
Brãdeºti, deschidere la
Drum European 54 m,
toate utilitãþile. Relaþii la
telefon: 0749/230.636.
Vând parcele Cârcea,
la asfalt, alãturat cu
Hanul cu ponei, 450
mp ºi 650 mp. Telefon:
0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-
vis de târgul Leu,
1174 mp, 2 deschideri
17 m ºi reþele apã,
electricitate, cadastru,
carte funciarã. Tele-
fon: 0724/572.434;
0351/179.436.
Vând teren 400 mp in-
travilan situat în Segar-
cea str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului), cadas-
tru. Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând 800 mp, comuna
Predeºti ideal pentru
casã, zonã pitoreascã.
Telefon: 0762/ 109.595.

Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grã-
dinari, nr. 34. Preþ ne-
gociabil, 600 mp. Te-
lefon: 0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.

Nu trebuie sã
crezi fãrã dovezi,
nici în tot ce auzi,

fãrã sã vezi!
Complexul Sucpi

te aºteaptã
sã-l vizitezi

ºi sã închiriezi
un stand pentru
propria afacere!



cuvântul libertãþii / 13marþi, 24 septembrie 2013 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRL

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucru al Comu al Comu al Comu al Comu al Complepleplepleplexuluixuluixuluixuluixului

Comercial OlteniaComercial OlteniaComercial OlteniaComercial OlteniaComercial Oltenia
Sucpi:Sucpi:Sucpi:Sucpi:Sucpi:

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

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

Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate fa-
cilitãþile preþ convenabil.
Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.
SCHIMBURI

Vând sau schimb apar-
tament 4 camere Lãpuº,
cu casã 2-3 camere. Te-
lefon: 0766/ 483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 306
diesel înmatriculat. Te-
lefon. 0761/155.549.
Vând Matiz galben ru-
lat taxi unic proprietar,
fabricaþie 2002, echi-
pat GPL. Preþ 500
euro negociabil. Tele-
fon: 0732/162.302;
0786/099.228.
Vând Matiz Economic
10.000 Km, preþ 10.000
Ron, an fabricaþie
2007, culoare roºu.
Telefon. 0770/906.030.

Vând maºinã auto
Peugeot 806, benzinã,
an 1995 neînmatricu-
latã. Bariera Vâlcii nr.
63. Craiova. Telefon:
0766/ 466.171.
Vând Audi A6, fabrica-
þie 2006, full-options,
bleu-marin, piele, xenon,
motor de 2000 cm3.
Telefon. 0762/109.595.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon:
0740/316.002.

Vând Ford Fiesta im-
pecabil, înmatriculat.
Telefon: 0745/043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut nemþeºti,
româneºti, cãruþã. Tele-
fon. 0761/155.549.
Vând în Iºalniþa 2 m3 lem-
ne diferite esenþe din de-
molare magazie 125 lei
m3. Telefon: 0761/
355.869; 0770/303.445.
Vând presã pentru stru-
guri capacitate mare.
Telefon: 0251/531.294.
Vând 345 mp – 18,60,
tarlaua 80 preþ negocia-
bil, zona Daewoo cãp-
ºunãrie. Telefon: 0763/
616.711; 0351/425.744.

Vând cârlige jgheaburi
acoperiº, arzãtoare Ø
600 gaze sobã, polizor
(flex) D 125/850W, cau-
ciucuri 155/13 cu jantã,
polizor voiaj cu douã bu-
telii nou, ceas Atlantic.
Telefon: 0771/385.734.
Vând struguri ananas,
blanc ºi zaibãr. Tele-
fon: 0785/447.615.
Vând struguri Resling
de calitate. Telefon:
0770/897.476.
Vând 2 gropi, Cimitirul
Romaneºti, cu lucrare
fãcutã. Telefon: 0771/
758.019.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc, fra-
sin, salcâm ºi diverºi pu-
ieþi pomi fructiferi ºi sãl-
batici pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880;
0253/285.145.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticide-
le din legume ºi fructe,
precum ºi hormonii ºi
antibioticele din carne.
Telefon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã 40
ml, robineþi, ventile fon-
tã noi diverse mãrimi.
Telefon. 0731/989.215.

Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax,
aspirator, balanþã Ber-
kel, cuier panou, maºi-
nã de cusut Singer. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Te-
lefon: 0730/542.885.
Vând struguri ieftin
maxim  1000 kg. Tele-
fon: 0729/175.918.
Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2, do-
zator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Te-
lefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300. Preþ 200 lei. Re-
laþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon: 0761/
355.869.
Vând presã de balotat,
sticle plastic, cutii de
bere, putinã 50 vedre
nouã salcâm, 2 uºi cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Tele-
fon: 0761/355.869.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor (flex)
D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând chiuvetã bucãtã-
rie din fontã 20 lei, jalu-
zele diferite mãrimi, lus-
tre 2 ºi 3 braþe - 25 lei.
Telefon. 0761/355.869.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate mare
ºi centrifugã miere. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã trata-
te, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii, flex
mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.

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.
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Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate
500 mp cu teren intravi-
lan 12.500 mp împrej-
muit cu gard beton. Te-
lefon: 0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0761/355.869.

Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã
caldã, ºemineu pe
lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - tine-
ret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
CUMPÃRÃRI

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

DIVERSE
Cumpãr puieþi de nuc,
soi bun. Telefon: 0720/
231.610.
Cumpãr maºinã de tri-
cotat fineþea 6-7 ºi ace
fineþea 8. Telefon:
0745/589.825.

Cumpãr 100 litri must
Feteascã alb. Telefon:
0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Gazdã - bãiat. Telefon:
0746/274.204.
Caut colegã de apar-
tament. Telefon: 0761/
438.807.
Inchiriez garsonierã
complet mobilatã zona
Lãpuº, Scoala M. Emi-
nescu. Telefon: 0762/
299.913.
Inchiriez apartament
2 camere, Valea Ro-
ºie. 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.
Închiriez garsonierã
mobilatã Craioviþa
Nouã. Telefon: 0765/
291.628.
Proprietar închiriez pe
termen lung aparta-
ment 3 camere mobi-
lat parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Primesc fatã în gazdã,
central. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriez teren pentru
parcare maºini sau cen-
tru vânzãri sau G.P.L.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Magazin, birou, depo-
zit, str. Dezrobirii, nr.
59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona George
Enescu, strada Fãgã-
raº. Telefon: 0766/
463.563.

P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii.
Telefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bila-
teral, pretabil firmã. Te-
lefon: 0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

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

DIVERSE
Caut persoanã autoriza-
tã ptr. cadastru în Craio-
va. Telefon: 0770/
333.559: 0351/401.251.
Confecþionez ºi montez
curea canelatã pentru
maºinã de cusut. Tele-
fon: 0251/531.294.
CREDITE ÎN LEI CU
DOBÂNDÃ FIXÃ. TE-
LEFON: 0725/401.174.

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

PIERDERI
Pierdutã/furatã femelã
Beagle (5 luni), în zona
strãzilor ,,Bujorului” ºi

,,Macedonski”, Service
Poiana, Synevo. Rãs-
punde la numele Asha.
Se aflã sub tratament.
Ofer recompensã! Te-
lefon: 0741/774.839.

Pierdut câine în co-
muna Coºovenii de
Jos. Ofer recompen-
sã. Telefon: 0770/
836.299.
CONDOLEANÞE
Mona ºi Cãtãlin
Miuþescu deplâng
dispariþia prema-
turã a celei ce a
fost, CARMEN
BRÃTAN, un su-
flet cald ºi bun,
soþie ºi mamã de-
votatã familiei, de
neînlocuit. Fie ca
Bunul Dumnezeu
s-o odihneascã
în liniºte ºi pace!
Pioasã amintire!
Familia ªtefan
Marius (Aprozaru)
transmite sincere
condoleanþe la
marea durere pri-
cinuitã de decesul
fulgerãtor al celei
ce a fost CARMEN
BRÃTAN. Odihnã
veºnicã! Regrete
eterne!



marþi, 24 septembrie 2013 cuvântul libertãþii / 15sp   rt
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Naþionala de baschet masculin a
Franþei a câºtigat, în premierã, titlul
european dupã ce s-a impus fãrã pro-
bleme, duminicã seara, în finala cu
Lituania, scor 80-66. Balticii au re-
zistat doar în primul sfert, pe care
l-au ºi câºtigat cu 22-19, însã „co-
coºii” lui Vincent Collet au avut un
sfert secund incredibil, încheiat 31-
12, în care au ºi rezolvat problema
titlului continental. Nicolas Batum, de
la Portland Trailblazers, a marcat 17
puncte, în vreme ce Boris Diaw a reu-
ºit 15, cel mai bun marcator al Litua-
niei fiind Linas Kleiza, care a izbutit
20 de puncte. Tony Parker a reuºit
doar 12 puncte în finalã, dintre care
8 în ultimul sfert, dar starul lui San
Antonio Spurs a fost ales MVP-ul
competiþiei gãzduite de Slovenia. Par-
ker fusese decisiv însã atunci când

Ligue I
Rezultatele etapei a 6-a: St. Etienne – Toulouse 1-
2, Bastia – OM 0-0, Evian – Montpellier 2-2, Reims
– Guingamp 1-1, Rennes – Ajaccio 2-0, Sochaux –
Lille 0-2, Lorient – Bordeaux 3-3, Lyon – Nantes 3-
1, Nice – Valenciennes 4-0, PSG – Monaco 1-1.
Etapa a 7-a: astãzi: Lille – Evian, OM – St. Etienne.
Mâine: Ajaccio – Lyon, Bordeaux – Reims, Guin-
gamp – Sochaux, Nantes – Nice, Toulouse – Lori-
ent, Valenciennes – PSG, Monaco – Bastia, Mon-
tpellier – Rennes.
1. Monaco 14 11. Evian TG 8
2. St. Etienne 12 12. Nantes 7
3. Paris SG 12 13. Montpellier 7
4. Marseille 11 14. Lorient 7
5. Rennes 11 15. Toulouse 6
6. Nice 11 16. Guingamp 5
7. Lille 10 17. Bordeaux 5
8. Lyon 7 18. Ajaccio 3
9. Reims 9 19. Valencien. 3
10. Bastia 8 20. Sochaux 2

La Liga – etapa a 5-a
Rezultatele etapei a 5-a: Osasuna – Elche 2-1, So-
ciedad – Malaga 0-0, Almeria – Levante 2-2, Valle-
cano – Barcelona 0-4, Valladolid – Atletico Ma-
drid 0-2, Betis – Granada 0-0, Celta – Villarreal 0-0,
Real Madrid – Getafe 4-1, Valencia – Sevilla 3-1.
Asearã: Espanol – Bilbao.
Etapa a 6-a: astãzi: Barcelona – Sociedad, Levan-
te – Valladolid, Malaga – Almeria, Atletico Ma-
drid – Osasuna. Mâine: Granada – Valencia, Se-
villa – Rayo, Elche – Real Madrid. Joi: Atl. Bilbao
– Betis, Getafe – Celta, Villarreal – Espanol.
1. Atletico 15 11. Malaga 5
2. Barcelona 15 12. Granada 5
3. Real M. 13 13. Betis 5
4. Villarreal 11 14. Valladolid 4
5. Bilbao 9 15. Getafe 4
6. Espanyol 8 16. Rayo 3
7. Celta 6 17. Osasuna 3
8. Sociedad 6 18. Almeria 3
9. Levante 6 19. Elche 3
10. Valencia 6 20. Sevilla 2

Premiere League – etapa a 5-a
Norwich – Aston Villa 0-1, Liverpool – Southamp-
ton 0-1, Newcastle – Hull 2-3, West Brom – Sun-
derland 3-0, West Ham – Everton 2-3, Chelsea –
Fulham 2-0, Arsenal – Stoke 3-1, Crystal Palace –
Swansea 0-2, Cardiff – Tottenham 0-1, Manches-
ter City – Manchester United 4-1.
1. Arsenal 12 11. Hull 7
2. Tottenham 12 12. Newcastle 7
3. Man. City 10 13. Aston V. 6
4. Chelsea 10 14. West B. 5
5. Liverpool 10 15. W. Ham 5
6. Everton 9 16. Cardiff 5
7. Southamp. 8 17. Norwich 4
8. Man. Utd. 7 18. Fulham 4
9. Swansea 7 19. Crystal P. 3
10. Stoke 7 20. Sunder. 1

Seria A
Rezultatele etapei a 4-a: Cagliari – Sampdoria 2-2,
Chievo – Udinese 2-1, Genoa – Livorno 0-0, Sassu-
olo – Inter 0-7, Atalanta – Fiorentina 0-2, Bologna –
Torino 1-2, Catania – Parma 0-0, Juventus – Verona
2-1, AS Roma – Lazio 2-0, Milan – Napoli 1-2.
Etapa a 5-a: Astãzi, 21.45: Udinese – Genoa. Mâi-
ne, 21.45: Bologna – Milan, Chievo – Juventus,
Lazio – Catania, Livorno – Cagliari, Napoli – Sas-
susolo, Parma – Atalanta, Sampdoria – AS Roma,
Torino – Verona. Joi, 21.45: Inter – Fiorentina.
1. Napoli 12 11. Milan 4
2. AS Roma 12 12. Udinese 4
3. Inter M. 10 13. Genoa 3
4. Fiorentina 10 14. Chievo 2
5. Juventus 10 15. Atalanta 3
6. Livorno 7 16. Bologna 2
7. Torino 7 17. Parma 2
8. Lazio 6 18. Sampdoria 2
9. Verona 6 19. Catania 1
10. Cagliari 5 20. Sassuolo 0

Bundesliga, etapa a 6-a
Monchengladbach – Braunschweig 4-1, Hanno-
ver – Augsburg 2-1, Wolfsburg – Hoffenheim 2-
1, Nurnberg – Dortmund 1-1, Mainz – Leverku-
sen 1-4, Hamburger – Werder Bremen 0-2, Schal-
ke – Bayern Munchen 0-4, Freiburg – Hertha 1-1,
Stuttgart – Frankfurt 1-1.
1. Dortmund 16 10. Hertha 8
2. Bayern 16 11. Hoffen. 8
3. Leverkusen 15 12. Stuttgart 7
4. Hannover 12 13. Frankfurt 7
5. Mainz 9 14. Schalke 7
6. Augsburg 9 15. Nurnberg 4
7. M’gladbach 9 16. Hamburg 4
8. Wolfsburg 9 17. Freiburg 2
9. Werder 9 18. Braunsch. 1

„Cocoºii” n-au avut probleme cu Lituania în finalã, 80-66

Franþa cucereºteFranþa cucereºteFranþa cucereºteFranþa cucereºteFranþa cucereºte
în premierã titlul europeanîn premierã titlul europeanîn premierã titlul europeanîn premierã titlul europeanîn premierã titlul european

Vedeta lui San Antonio Spurs, Tony Parker, a fost
desemnat MVP-ul competiþiei desfãºuratã în Slovenia

era mai mare nevoie, în
semifinala cu Spania, când
a marcat 32 de puncte din
cele 75 ale echipei din He-
xagon. Aceasta s-a impus
în prelungiri în faþa iberi-
cilor, 75-72,  rãzbunând
astfel finala pierdutã în
urmã cu  doi  an i .  Tony
Parker a fost ºi cel mai
bun marcator al Europea-
nului, cu o medie de 19
puncte pe meci. Ibericul
Marc Gasol, lituanianul
Linas Kleiza, croatul Bo-
jan Bogdanovic ºi slove-
nul Goran Dragic au fost
ceilalþi jucãtori aleºi alãturi
de Tony Parker în cel mai bun 5 al
turneului. Spania a obþinut medalia de
bronz, dupã ce a învins în finala micã

naþionala Croaþiei, scor 92-66, la fel
de clar cum se impusese ºi în meciul
direct din grupe.

Seria I:
Avântul Verbiþa – Victoria Pleniþa 1-1, Voinþa

Caraula – Flacãra Moþãþei 2-7, Viitorul Vârtop
– Viitorul Ciupercenii Vechi 5-2, Progresul Bãi-
leºti - Viitorul Întorsura 6-0, Tractorul Cetate -
Avântul Rast 1-0, SIC PAN Unirea -  Recolta
Galicea Mare 8-0, SC Poiana Mare -  Voinþa
Radovan 8-2, Avântul Giubega - Fulgerul Ma-
glavit 3-3.

Clasament: 1. SIC PAN 9p, 2. Moþãþei 9p, 3.
Cetate 6p, 4. Pleniþa 7p, 5. Poiana Mare 6p, 6.
Verbiþa 4p, 7. Giubega 4p, 8. Maglavit 4p, 9.
Bãileºti 3p, 10. Vârtop 3p, 11. Radovan 3p, 12.
Galicea Mare 3p, 13. Caraula 3p, 14. Ciupercenii
Noi 0p (1j), 15. Rast 0p, 16. Întorsura 0p.

Seria a II-a:
Standard ªimnicu de Sus - ªtiinþa Malu

Mare 2-3, Luceafãrul Craiova - Arena Bulls
Preajba 1-5, Viitorul Coºoveni - Avântul Þu-
glui 5-1, Inter Secui - Viitorul Craiova 4-1, Vii-
torul 2 Cârcea - Jiul Bucovãþ nu s-a jucat, AS
Goieºti - Unirea Braloºtiþa 5-2, Rapid Potmelþu
- Voinþa Belcin 5-4, Jiul Breasta - Dinamyk Cra-
iova 2-1.

Clasament: 1. Potmelþu 9p, 2. Goieºti 7p,  3.
Cârcea 6p, 4. Preajba 3p, 5. Secui 6p,  6. Malu
Mare 6p, 7. Coºoveni 6p, 8. Dinamyk 5p,  9.
ªimnicu de Sus 4p, 10. Belcin 4p, 11. Þuglui 3p,
12. Braloºtiþa 3p, 13. Bucovãþ 1p, 14. Breasta
0p, 15. Luceafãrul 0p, 16. Viitorul Craiova 0p.

Seria a III-a:
Victoria Cãlãraºi - Progresul Castranova 4-1,

Olimpia Bãdoºi - CFR RomGaz Craiova 4-0, Spor-
ting Rojiºte - Sporting Leu 1-1, Unirea Tricolor
Dãbuleni - Ajax Dobroteºti 5-4, Unirea Amãrãºtii
de Jos - ªtiinþa Teasc 4-3, Progresul Amãrãºtii
de Sus - Unirea Tâmbureºti 1-1, Fulgerul Mâr-
ºani - Viitorul Bratovoieºti 12-1, Viitorul Apele
Vii - Viitorul Ghindeni 4-1.

Clasament: 1. Leu 7p, 2. Tâmbureºti 7p, 3.
Rojiºte 7p, 4. Mârºani 6p, 5. Apele Vii 6p, 6.
Cãlãraºi 6p, 7. Dãbuleni 6p,  8. Amãrãºtii de Sus
5p, 9. Dobroteºti 4p, 10. Castranova 3p, 11.
Bãdoºi 3p, 12. Amãrãºtii de Jos 3p, 13. Brato-
voieºti 3p, 14. CFR RomGaz 0p, 15. Teasc 0p,
16. Ghindeni 0p.

Seria I:

Victoria Basarabi - Recolta
Cioroiaºi 3-2, Unirea Vela - Re-
colta Seaca de Câmp 10-2, Viito-
rul Dobridor - Progresul Ciper-
cenii Vechi 3-1, Gloria Catane -
Dunãrea Negoi 4-2, Viitorul GP
Siliºtea Crucii – Juventus Piscu
Vechi 3-3.

Clasament: 1. Siliºtea Crucii 7p,
2. Cioroiaºi 6p, 3. Catane 6p, 4. Pis-
cu Vechi 5p, 5. Dobridor 4p, 6. Ba-
sarabi 4p, 7. Vela 3p, 8. Ciupercenii
Vechi 3p, 9. Negoi 3p, 10. Seaca de
Câmp 1p.

Seria a II-a:

ªtiinþa Calopãr - Jiul Gângiova
nu s-a jucat, Aktiv Padea - Recolta
Urzicuþa 4-2, Viitorul Mãceºu de
Sus - Progresul Cerãt 2-0, Deznãþu-
iul Giurgiþa - Triumf Bârca 1-2, Uni-
rea Goicea - Dunãrea Gighera 2-1,
Viitorul Valea Stanciului - Recolta
Mãceºu de Jos 1-5.

Clasament: 1. Padea 7p, 2. Mãce-
ºu de Jos 7p, 3. Bârca 6p, 4. Goicea
6p, 5. Mãceºu de Sus 6p, 6. Giurgiþa
3p, 7. Cerãt 3p, 8. Valea Stanciului
3p, 9. Gângiova 1p, 10. Gighera 1p,
11. Calopãr 0p, 12. Urzicuþa 0p.

Seria a III-a:

Voinþa Puþuri - Atletico Zãnoa-
ga 2-1, Luceafãrul Popânzãleºti -
Unirea Dioºti 0-5, Avântul Pieleºti
- Flacãra Drãgoteºti 5-0, Energia
Radomir - Torentul Secui 5-0, Tri-
colorul Sadova - Unirea Câmpeni
4-0, Avântul Dobreºti - Avântul
Daneþi 1-0.

Clasament: 1. Puþuri 9p, 2. Do-
breºti 9p, 3. Radomir 7p, 4. Dioºti
7p, 5. Sadova 6p, 6. Pieleºti 6p, 7.
Daneþi 6p, 8. Zãnoaga 3p, 9. Câm-
peni 0p, 10. Secui 0p, 11. Drãgo-
teºti 0p, 12. Popânzãleºti 0p.

Seria a IV-a:

Viitorul Sfârcea - Energia Craio-
va 2-0, – Jiul Mihãiþa 6-1, Voinþa Raz-
nic - Vulturul Cernãteºti 4-5, ªtiinþa
Secu - Viitorul Valea Fântânilor 2-6,
Viitorul Brãdeºti - AS Greceºti 3-0,
FC Schitu – Progresul Mischii 10-2,
Avântul Gherceºti - AS Scaeºti 2-0.
Jiul Mihãiþa a stat.

Clasament: 1. Cernãteºti 9p, 2.
Sfârcea 7p, 3. Scaeºti 6p, 4. Valea
Fântânilor 6p, 5. Gherceºti 6p, 6. Schi-
tu 4p, 7. Energia 3p, 8. Raznic 3p, 9.
Brãdeºti 3p, 10. Mihãiþa 3p, 11. Gre-
ceºti 0p, 12. Mischii 0p, 13. Secu 0p.

FC Bihor – ACS Poli (ora 16, Digi 1), Ripensia Timiºoara – „U”
Cluj (ora 18.30, Digi 1),

Lille – Evian (ora 20, Dolce 1, Digi 2), Munchen 1860 – Dort-
mund (Cupa Germaniei, ora 20, Dolce 2), Dinamo- Sãnãtatea Cluj

(ora 20.30, Sport.ro), Barcelona – Real Sociedad (ora 21, Digi 1),
Aston Villa – Tottenham (ora 21.45, Digi 2), Swindon – Chelsea
(ora 21.45, Digi 3), OM – St. Etienne (ora 22, Dolce 2), Atletico
Madrid – Osasuna (ora 23, Digi 1).

Transmisiunile TV live de astãzi:

Liga a V-a Dolj, etapa a 3-a:

Liga a VI-a Dolj, etapa a 3-a:
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Pagină realizată de COSMIN STAICU

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 6 5 1 0 16-5 16
Petrolul 8 4 4 0 10-5 16
Astra 6 5 0 1 20-6 15
Botoşani 8 4 3 1 8-5 15
Pandurii 8 4 2 2 15-10 14
Ceahlăul 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
Săgeata 8 3 2 3 8-11 11
CFR Cluj 8 2 4 2 6-11 10
Dinamo 8 2 3 3 12-8 9
Mediaş 8 2 3 3 9-10 9
Oţelul 7 3 0 4 6-11 9
Braşov 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
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LIGA I

Etapa a VIII-a
Săgeata – 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 Braşov – FC Vaslui 1-1
Au marcat: Surdu 42 / Antal 12.
Dinamo – Petrolul 1-1
Au marcat: Curtean 13 / Albin  90.
FC Botoşani – Steaua 1-2
Au marcat: Dinu 46 / Szukala 22, Piovaccari 27.
CFR Cluj – Pandurii 1-1
Au marcat: Cadu 14 – pen. / Eric 58.

Meciurile Concordia – Oţelul şi Astra – Ceahlăul s-au jucat aseară.

Cupa României – şaisprezecimi
Astăzi

FC Bihor – ACS Poli Timişoara – ora 16.00
Corona Braşov – SC Bacău – ora 16.00
FCM Dorohoi – Viitorul – ora 16.00
FC Vaslui – CSM Reşiţa – ora 16.00
Chindia Târgovişte – Săgeata Năvodari – ora 16.00
Ripensia Timişoara – „U” Cluj – ora 18.30
Dinamo – Sănătatea Cluj – ora 20.30

Miercuri
Gloria Buzău – FC Botoşani – ora 16.00
Petrolistul Boldeşti – Gaz Metan Mediaş – ora 16.00
Pandurii – Farul – ora 16.00
FC Braşov – CFR Cluj – ora 18.30
FC U Craiova – Petrolul Ploieşti – ora 20.30

Joi
Oţelul Galaţi – Concordia Chiajna – ora 16.00
Astra Giurgiu – ACS Berceni – ora 16.00
Rapid – Ceahlăul – ora 18.00
Steaua – Avântul Bârsana – ora 20.30

Antrenorul care a pregătit CSM Reşiţa până cu
câteva zile ca echipa din Valea Domanului să joace
pe „Ion Oblemenco”, Alexandru Pelici, a fost insta-
lat ieri pe banca lui FC Braşov, în locul lui Aurel
Ţicleanu. Pelici a fost demis de conducerea Reşiţei,
care a preferat să trimită echipa la Craiova fără an-
trenor, dar a primit oferta celor de la Braşov, care
l-au îndepărtat pe „Chiose” după egalul cu FC Vas-
lui. Ciudat este că unii s-au grăbit să-l promoveze
pe Ţicleanu drept noul antrenor al CS Universitatea
Craiova, deşi dintre componenţii Craiovei Maxima
el a fost singurul care nu a „recunoscut” proiectul
CS Universitatea Craiova. „Trebuie să recunosc, am
fost surprins de telefonul primit de la FC Braşov şi
m-am întrebat de ce eu? Este o echipă importantă
din fotbalul românesc şi sunt bucuros că mi s-a
acordat această şansă” a declarat Pelici la prezenta-
rea de ieri. Un alt antrenor numit după etapa a opta,
Flavius Stoican, la Dinamo, a anunţat că îl va avea
secund pe Dorin Mateuţ.

Pase scurte, pase lungi

La Craiova poţi
trişa fotbalul doar
în pauzele compe-
tiţionale. Poţi câş-

tiga amicale, poţi
prezenta jucători
de mâna a treia

drept staruri sau îşi
poţi fixa obiective măreţe, descri-
se ca-n poveşti. Îi poţi păcăli su-
porteri, o vreme, fiindcă oltenii sunt
curioşi şi se aprind uşor. Numai
că vine ş i vremea scadenţei şi
aceiaşi olteni sunt c am aprigi la
mânie, mai ales după ce şi-au acor-
dat încrederea. Dacă încă din start
nu te-ai apropiat măcar de  aştep-
tările şi pretenţiile lor, răbdarea este
un cuvânt rar folosit prin zonă. CS
Universitatea, echipă girată şi aju-
tată de autorităţi, a fost încredin-
ţată pentru construcţie unui singur
om: Ioan Codoban. El a beneficiat
de încrederea acţionarilor şi şi-a
asumat reuşita proiectului. Nu-l re-
comanda nimic pentru a forma o
echipă, în special una plecată de la
zero. Reuşita Galaţiului poate fi re-
vendicată de experienţa şi price-
perea lui Marius Stan, de ambiţia
lui Dorinel Munteanu, de o con-
junctură favorabilă sau „creată”, nu
de un anumit impresar care apoi a
pretins sume enorme c lubului.
Fără a cunoaşte spiritul oltenilor,
viziunea lor despre fotbal în gene-
ral, Codoban s-a apucat să croias-
că un lot pe la Mogoşoaia, l-a tri-
mis apoi prin Serbia sau pe la Câm-
pina. OK, să admitem că echipa
avea nevoie de omogenizare şi li-
nişte, deşi înainte de a fii găzduit
undeva, trebuie întâi să fii prezen-
tat şi cunoscut de amfitrioni, nu
apari direct şi începi să sforăi în
dormitor. Cu vreo câţiva olteni abia
acceptaţi şi ulterior marginalizaţi,

s-a pornit un proiect care nu prea
degaja iz local. Craiovenilor le pla-
ce să câştige, dar dacă pierd pre-
feră să o facă pe mâna lor. Vorba
lui Caragiale, „Avem şi noi faliţii
noştri”, nu trebuie să-i importăm.
În amicale nu am dat verdicte asu-
pra băieţilor aduşi în Bănie, deşi ce
arătau nu semăna deloc a fotbal.
Nu e relevant nici dacă baţi echipe
de la ţară, nici dacă eşti învins de
nişte sârbi de mâna a doua. Im-
portant este să-ţi urmăreşti progra-
mul, atât cel fizic, cât şi cel de în-
chegare a relaţiilor de joc, de im-
plementare a elementelor tactice.
Iar când apari pe teren trebuie să
arăţi măcar că ai exersat ceva. Tru-
pa lui Lincar nu a arătat nici un
minut vreun dram de fotbal de când
a apărut în Bănie. A remizat cu
Bistriţa, echipă încropită greu, fără
nume cunoscute,  de urmaşii lui
„Tata Jean”, deşi 10.000 de spec-
tatori aşteptau în debut măcar un
succes  chinuit. În loc să treacă
peste un eventual trac de început,
au urmat apariţii penibile. A fost
eliminarea din Cupa României, în
faţa unei divizionare C, care intră
în topul celor mai ruşinoase mo-
mente din istoria fotbalului din Bă-
nie. Veneticii lui Codoban au apă-
rat apoi un 0-0 timp de 90 minute
la Severin, scăpând cu noroc de
eşec în faţa unei echipe pe care
Mititelu nu ştie cum a adunat-o şi
cum o va plăti. Apoi episodul Re-
şiţa, în care o echipă refuzată de 3
antrenori a măturat pe jos cu figu-
ranţii lui Lincar. Problema nu este
neapărat scorul sau eşecul în sine.
Accidente se pot ivi, „shit hap-
pens”, dar de-am fi văzut oleacă
fotbal după cei doi ani fără fotbal.
La finalul meciului, şocul a fost
amplificat de declaraţia antrenoru-

CS joacă la Craiova?
Sau cine se joacă cu echipa?

lui. „Sunt dezamăgit de jucătorii
mei...e greu să joci la Craiova dacă
nu eşti fotbalist...e cel mai ruşinos
eşec din cariera mea”. În primul
rând, pe suporteri puţin îi intere-
sează de cariera vreunui antrenor,
cu atât mai puţin a unuia care n-a
apucat vreun meci în Liga I. Apoi,
Lincar ne spune că jucătorii aduşi
de el şi de Ioan Codoban nu se ri-
dică la nivelul pretenţiilor. Şi noi ce
să facem, Erik (ca pe Lamela) sau
Eric (ca pe brazilianul Panduri-
lor), să aşteptăm să mai fac i niş-
te experimente? Pentru un pro-
iect c ontroversat şi contes tat de
unii, era din start de rezultate sau
cel puţin de un joc decent.  Prac-
tic,  Linc ar recunoaş te că el şi
Codoban s -au păc ălit ş i ne-au
păcălit cu ac eşti juc ători. Fiind-
că toată lumea din club a admis
că banii nu sunt problema. Co-
doban a condiţionat venirea la
Craiova de instalarea lui Linc ar
şi totodată a afirmat că vor fi
aduşi doar jucătorii acc eptaţi de
Lincar. As ta sună ca pe vremea
în c are Mititelu venea c u afirmaţii
prec um „Mogoşanu mi-a spus că
x junior are calităţi să ajungă titu-
lar” sau „Cioroianu c rede că. ..”,
de parcă astfel de antrenori îşi per-
miteau să aibă vreo părere sau
dacă şi-o expuneau i-ar fi luat în
seamă cineva. Dacă un impresar
impune antrenorul, e evident că
aces ta nu va accepta juc ătorii al-
tui agent, fie ei mai buni, ca să-şi
taie din start craca de sub pic ioa-
re. Nu ştiu dacă Linc ar va sc him-
ba jucătorii sau dacă Lincar va fi
cel schimbat, dar după 2 ani pe
„sec ”, craiovenii nu vor să vadă
aceleaşi păcăleli de care au avut
parte atâtea sezoane la rând.  Sau
măcar vor să înjure unii de-ai lor!

Tot răul spre bine...

Pelici n-a ajuns la Craiova,
dar a fost ales de Braşov


