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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

- Nu înţeleg,  Popescule, de ce
monumentele istorice sau de arhi-
tectură, abia când ajung ruine, sunt
băgate în seamă de autorităţi? educaţie / 6

Jurnal brazilian
(file disperse)

Îl cheamă Everton, are 22 de ani,
e student în ultimul an al Facultăţii
de Litere al Universităţii Federale
din Rio de Janeiro. Provine dintr-o
familie numeroasă şi foarte săra-
că: 12 fraţi şi surori, rămaşi îm-
preună cu părinţii, încă tineri, într-
una din sutele de „favele” ale me-
tropolei. El e primul din familie care
a apucat drumul cărţii: inteligent,
silitor, cu mult bun simţ şi multă
cuviinţă. Aşa mi l-au prezentat das-
călii săi şi aşa l-am simţit şi eu, în
cele patru ore petrecute cu el şi cu
colegii săi de la secţia de italienisti-
că a fac ultăţii, substituindu-l pe
prietenul meu, profesorul, azi aca-
demician, Marco Lucchesi.

Segarcea:
Vremea culesului
într-o renumită
podgorie
a Doljului

Segarcea:
Vremea culesului
într-o renumită
podgorie
a Doljului

Segarcea:
Vremea culesului
într-o renumită
podgorie
a Doljului

Segarcea:
Vremea culesului
într-o renumită
podgorie
a Doljului

Segarcea:
Vremea culesului
într-o renumită
podgorie
a Doljului

Segarcea:
Vremea culesului
într-o renumită
podgorie
a Doljului

Segarcea:
Vremea culesului
într-o renumită
podgorie
a Doljului

Segarcea:
Vremea culesului
într-o renumită
podgorie
a Doljului

Segarcea:
Vremea culesului
într-o renumită
podgorie
a Doljului

Actualitate
pag. 5

Domeniul Coroanei Segarcea, 277
hectare de vie în plin potenţial de
rodire, într-o structură de 16 soiuri,
cu 26 de variante clonale, la vremea
îndelung aşteptată a culesului şi,
evident, a vinificaţiei. N-am spus totul. Ci doar începutul. An
generos pentru viţa de vie, care succede unuia din cale afară de
calic. Apoi, temperaturile moderate din ultimele şase săptămâni
au permis acumularea de zaharuri, pigmenţi specifici, substan-
ţe volatile, antociani, garanţii ale unei maturări fireşti a stru-
gurilor, aşa cum îşi doresc oenologii.
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$1 EURO ........................... 4,4711 ..............44711
1 lirã sterlinã..........................5,2969.......................52969

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiejoi, 26 septembrie - max: 27°C - min: 14°C

METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,3103........33103
1 g AUR (preþ în lei).......140,5397.....1405397

Cursul pieþei valutare din 26 septembrie 2013-anunþat de BNR
VALUTA
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Curtea Constituþionalã a României (CCR) a stabi-
lit, ieri, cã Legea privind câinii fãrã stãpân este con-
stituþionalã. Anunþul a fost fãcut de cãtre preºedin-
tele CCR, Augustin Zegrean, care a declarat cã insti-
tuþia a apreciat cã sesizarea privind legea este neînte-
meiatã, iar legea este constituþionalã, pentru cã s-a
respectat decizia anterioarã. „Noi am apreciat cã arti-
colul 1 alineatul 8, care a fost declarat neconstituþio-
nal data trecutã, a fost pus de acord cu decizia CCR,
deci acum eutanasierea nu mai este o mãsurã lãsatã
la îndemâna exclusivã a autoritãþilor locale, legea spu-
ne în ce condiþii se poate ajunge la eutanasiere, e
ultima mãsurã ºi o mãsurã extremã”, a adãugat Ze-
grean. În schimb, judecãtorul CCR Petre Lãzãroiu a
declarat, tot ieri, cã nu este foarte convins cã aplica-
rea mãsurii de eutanasiere a câinilor fãrã stãpân va
eradica fenemenul prezenþei acestora pe strãzi, el arã-
tând cã din acest moment responsabilitatea aparþine
autoritãþilor locale ºi centrale. El a apreciat cã, în con-
diþiile în care Legea câinilor fãrã stãpân a fost decla-
ratã constituþionalã, primarii vor putea fi traºi la rãs-
pundere. „Pãi, aºa ar trebui sã fie. Dacã banii se chel-
tuiesc fãrã justificare, de ce sã nu fie traºi la rãspun-
dere? Nu pot fi traºi la rãspundere cei care au fãcut
sterilizãri ºi apoi nu au fãcut nimic, doar au cheltuit
banii? ªi ãºtia pot fi traºi la rãspundere, important e

ca cineva sã vrea”, a spus Lãzãroiu.
Preºedintele Traian Bãsescu, a ºi semnat, în cur-

sul zilei de ieri, decretul privind promulgarea Legii
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de
Urgenþã a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fãrã stãpân, aºa
cum declara în 16 septembrie. „În forma în care a
trecut prin Parlament o promulg fãrã reþineri. Este
ceea ce eu cred cã trebuie sã se întâmple. Dupã ce
ajunge populaþia caninã la o dimensiune rezonabilã
se poate gândi ºi alt mod, dar acum
este un pericol pentru copii, pentru
bãtrâni, pentru oameni în general”,
argumenta atunci preºedintele
punctul de vedere.

Camera Deputaþilor a adoptat, în
10 septembrie a.c., Legea privind câi-
nii fãrã stãpân, care stabileºte, prin-
tre altele, un termen de 14 zile lucrã-
toare în care câinii sunt þinuþi în adã-
posturi, dupã care, dacã aceºtia nu
sunt revendicaþi sau adoptaþi, pot fi
eutanasiaþi, edilii având posibilitatea
sã amâne eutanasierea cu condiþia
sã dispunã de spaþii unde sã þinã aces-
te animale. Un grup de 30 de parla-

mentari din toate grupurile politice, cu excepþia UDMR,
a atacat la CCR actul normativ, susþin cã acesta nu
conduce la împiedicarea înmulþirii ºi proliferãrii câinilor
fãrã stãpân, ci traumatizeazã societatea civilã, „demers
care nu este de naturã a traduce drepturile fundamen-
tale ale omului în România”.

Imediat ce decizia CCR a devenit publicã, aproxi-
mativ 150 de persoane care protestau la sediul
Curþii au blocat Calea 13 Septembrie. Artera a fost
deblocatã în scurt timp.
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Ponta despre podul Agigea:
Va fi altã expertizã,
independentã

Datele actuale indicã faptul
cã aproape jumãtate din structu-
ra podului de la Agigea este
afectatã ºi poate sã cadã în orice
moment, dar va fi efectuatã o
nouã expertizã, independentã,
urmare a suspiciunilor locale la
adresa Companiei Naþionale de
Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale
din România (CNADNR), a
anunþat premierul Victor Ponta
ieri. „Cu podul de la Agigea
ideea e urmãtoarea: conform
unui raport fãcut de CNADNR,
40% din structura podului este
afectatã ºi poate sã cadã în orice
moment. Noi nu putem sã ne
asumãm responsabilitatea sã
zicem «Bun, sã se meargã mai
departe pe pod». Doamne
fereºte, se întâmplã ceva! Însã au
existat de pe plan local niºte
suspiciuni cã CNADNR e prea
prãpãstios ºi cã, de fapt, nu e
aºa de afectat podul. (...) o sã
trimitem zilele acestea încã o
expertizã independentã, care sã
ne spunã foarte clar: Da, e un
pericol de cãdere, atunci închi-
dem podul ºi îl terminãm pânã la
sfârºitul anului, sigur, cu toate
impedimentele”, a spus Ponta.
Premierul a povestit cã „era
vorba sã se închidã în aprilie, ca
sã spun adevãrul, ºi în aprilie
am zis cã e un dezastru, distru-
gem tot turismul la Marea
Neagrã. Acum, suntem în
octombrie. Dacã nu e bine nici
în octombrie, e bine în ianuarie
sau e bine în februarie? (...)  Am
înþeles cã trei luni ar fi durata
maximã (...)” a lucrãrilor.

Dupã multiple amânãri,
românii vor putea în sfârºit sã
denunþe clauzele abuzive, în
special cele din contractele cu
bãncile. Aceste clauze abuzive
din contractele de prestãri
servicii, inclusiv credite
bancare, vor putea fi denunþate
de la 1 octombrie, deoarece
proiectul de ordonanþã de
urgenþã iniþiat de Ministerul
Justiþiei, care amâna pânã în
februarie 2014 aceastã posibili-
tate, a fost discutat de Guvern
ieri, dar nu aprobat, au declarat
pentru Mediafax surse oficiale.
Premierul Victor Ponta a
confirmat ieri, pentru Mediafax,
decizia Guvernului de a nu mai
amâna posibilitatea denunþãrii
clauzelor abuzive. La începutul
acestui an, Guvernul a decis,
prin ordonanþã de urgenþã,
aprobatã în ultima zi înaintea
vacanþei parlamentare, când mai
putea emite astfel de acte

Clauzele abuzive din contracte
de prestãri  servici i ,  inclusiv

în credite,  denunþate
din octombriePremierul Victor Ponta a cerut ieri,

în Guvern, ca proiectul Codului Ru-
tier sã fie dezbãtut ºi adoptat cât mai
curând, fãrã a se mai încerca „sã se
împace capra cu varza”, dupã ce mi-
nistrul de Interne, Radu Stroe, afirma-
se cã tocmai acest lucru îl doriserã
unele persoane în procesul de dezba-
tere publicã. Stroe a arãtat, la începu-
tul ºedinþei de Guvern, cã dezbaterile
la Codul Rutier au început deja la gru-
purile parlamentare, iar în zilele urmã-
toare vor fi discuþii cu membrii socie-
tãþii civile ºi ai asociaþiilor profesio-
nale. „Noi, deja, în urma dezbaterilor
de astãzi, am gãsit o formulã, însã aici
trebuie sã fie limpede cã nu se poate
sã împaci ºi capra ºi varza...”, a spus
Stroe. „Dumneavoastrã aþi încercat”,
i-a replicat premierul Ponta. „Nu, n-
am încercat. Trebuie sã avem o lege
severã, pentru cã nu ne putem juca cu
viaþa oamenilor, cu oamenii care rã-
mân schilozi pe viaþã, nu ne putem
juca cu sãnãtatea publicã. Cei care au
altã dorinþã sunt liberi sã nu mai circu-
le dacã li se pare foarte aspru”, a rãs-
puns Stroe. Dialogul celor doi a con-

Premierul cãtre Stroe: Aþi încercat
sã împãcaþi capra cu varza

la Codul Rutier!

Deputatul PNL Alina Gorghiu a de-
clarat, ieri, cã USL trebuie sã-ºi asume
o soluþie pentru rezolvarea situaþiei ale-
ºilor locali declaraþi incompatibili, de-
oarece aceasta va duce la un blocaj,
precizând cã nu se poate aplica „politi-
ca struþului”, fãcând referire la Victor
Ponta. „Din punctul nostru de vedere,
cea mai mare problemã la momentul
acesta, care are evident un mare po-
tenþial de a genera blocaje administra-
tive ºi juridice, este cea a incompatibi-
litãþilor unui numãr important din aleºii
locali din România în prezent. Numãrul
tot mai mare al acestora demonstreazã
faptul cã în mod clar ceva nu funcþio-
neazã aºa cum trebuie în tot acest sis-
tem complex”, a subliniat Gorghiu.
Deputatul PNL a precizat cã, în acest

Gorghiu: Situaþia incompatibilitãþilor aleºilor conduce
la blocaje, nu putem duce politica struþului

tinuat, premierul subliniind cã nu ºtie
„cine-i capra, cine-i varza”, dar Codul
trebuie adoptat pentru cã este în inte-
res public. „Vã rog sã luãm decizii, cã
altfel nu putem sã ne uitãm la televi-
zor, e o emisiune contra ºi nu mai
luãm...”, a continuat premierul. Stroe
a adãugat cã, sãptãmâna viitoare, pro-
iectul ar putea fi finalizat ºi adoptat de
Guvern. În urmã cu o sãptãmânã, Pon-
ta i-a cerut ministrului de Interne ca la
definitivarea noului Cod Rutier, aflat
în dezbatere publicã, sã þinã cont mai
ales de numãrul prea mare al decese-
lor în accidente ºi amenzilor neplãtite,
ministrul spunând însã cã a „atenuat”
din sancþiuni inclusiv dupã emisiuni
TV. Ulterior, liderul liberal, Crin Anto-
nescu, a declarat cã BPN al PNL a luat
decizia politicã potrivit cãreia proiec-
tul ministrului de Interne, în forma
nouã, sã nu fie introdus pe ordinea de
zi a Guvernului în urmãtoarele douã
sãptãmâni, acest timp urmând a fi des-
tinat dezbaterilor. În aceeaºi zi, sanc-
þiunile din noua legislaþie rutierã din
proiect au fost micºorate substanþial
faþã de proiectul iniþial.

normative, ca articolul din
Codul de procedurã civilã care
oferã posibilitatea Autoritãþii
Naþionale pentru Protecþia
Consumatorilor (ANPC) sau
asociaþiilor de protecþie a
consumatorilor sã denunþe în
instanþã clauzele abuzive ºi sã
le elimine din toate contractele
de prestãri servicii, inclusiv
credite bancare, sã fie amânat
pânã la 1 iulie 2013. Amânarea a
intervenit la solicitarea expresã
a misiunii FMI, care a motivat
cã nu existã un studiu de
impact asupra sistemului
bancar. Ulterior, în luna iunie,
BNR a trimis Guvernului studiul
de impact, din care rezultã cã
bãncile ar putea avea pierderi
de aproape 5 miliarde lei (peste
1 miliard euro) din introducerea
proceselor colective privind
clauzele abuzive practicate în
contractele de creditare din
relaþia cu populaþia.

moment, pe speþele semnalate nu exis-
tã o decizie definitivã a instanþei, dar
cele luate în primã instanþã sunt con-
tradictorii. „Probabil cã în momentul în
care vom avea un numãr mai mare de
hotãrâri pronunþate ºi tendinþa lor se
va conserva în a fi contradictorii, vom
avea calea în mod clar a apelãrii la insti-
tuþia recursului în interesul legii. Adi-
cã, procurorul general, avocatul popo-
rului, ministrul Justiþiei, chiar din oficiu
ICCJ, pentru a se asigura interpretarea
unitarã a legii, pot sã solicite ICCJ acest
recurs în interesul legii pentru unifor-
mizarea soluþiilor”, a explicat Gorghiu.
Ea a menþionat cã PNL va ridica pro-
blema unei soluþii pentru incompatibi-
litatea primarilor în proxima ºedinþã a
USL. „Cred cã este de datoria USL ca

într-un interval foarte scurt sã gãseas-
cã o soluþie la aceastã problemã la care
PNL încearcã, cu specialiºti din partid,
sã gãseascã soluþii pentru a rezolva
problema din administraþie”, a mai afir-
mat Gorghiu. Întrebatã dacã liberalii
sunt dispuºi sã-ºi asume un proiect de
lege privind aministia celor aflaþi în
aceastã situaþie, Alina Gorghiu a rãs-
puns cã „PNL este dispus sã-ºi asume
orice soluþie care va fi agreatã în USL,
motiv pentru care insistãm ca acest sub-
iect sã fie, luni sau la proxima ºedinþã a
USL, discutat. Nu cred cã putem sã mai
tergiversãm o situaþie atât de nefireas-
cã, fãrã precedent, periculoasã, în sen-
sul administraþiei ºi bunului mers al ad-
ministraþiei în continuare ºi nu cred cã
putem sã adoptãm politica struþului. Nu

spun cã premierul greºeºte, dar nu pu-
tem sã ascundem toate aceste situaþii
sub preº ºi sã spunem cã vom vedea ce
se va întâmpla dupã ce toatã lumea va
avea o situaþie clarã. Pentru cã în mo-
mentul ãla s-ar putea ca USL sã nu mai
poatã face nimic ºi sã blocheze o þarã
întreagã din punctul de vedere al admi-
nistraþiei publice”. Deputatul PNL a mai
precizat cã soluþia trebuie sã priveascã
nu doar situaþiile viitoare, ci în primul
rând cele prezente. Preºedintele
PNL, Crin Antonescu, a declarat, marþi
searã, la RTV, cã susþine ideea unei legi
de aministie în legãturã cu aleºii locali în
cazul cãrora ANI a sesizat un conflict de
interese de tip „public-public”, iar în si-
tuaþia incompatibilitãþilor, un recurs în
interesul legii al Ministerului Justiþiei.



cuvântul libertãþii /3joi, 26 septembrie 2013
actualitate

Ieri, în a doua zi de festival,
în sala „Nicolae Romanescu”
a Bibliotecii Judeþene „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”, a
avut loc simpozionul internaþi-
onal cu tema „Poezia de as-
tãzi, încotro?”, moderat de
scriitorii Theodoro Elssaca,
Dan Caragea, Nicolae Dabija.
Evenimentul a fost urmat apoi

de lansarea volumelor „Pece-
tea timpului”, de Justo J. Pa-
dron, „Ieromonahul Macarie,
tipograf roman”, de Arhiman-
drit Veniamin Micle ºi „Vesti-
gii prin pieþe”, de Nedeljko
Terzic.

Un oraº în imagini

Invitaþii au fost apoi oaspe-

þii primarului Lia Olguþa Va-
silescu, care i-a primit în Sala
Mare a  Pr imãrie i  Craiova
pentru a le ura „bun venit” în
Craiova. Dupã ce au admirat
îndelung interioul clãdirii ad-
ministraþiei locale, participan-
þii la festival au fost plimbaþi
imaginar prin istoria ºi cultu-
ra bogatã cu care se mân-
dreºte Bãnia. Luând ca reper
fotografiile realizate în mo-
zaic care decoreazã pereþii
din sala de ºedinþã, edilul-ºef
al Craiovei le-a prezentat in-
vitaþilor clãdirile representa-
tive care se gãsesc în oraºul
nostrum ºi pe care, din lipsã
de timp, oaspeþii nu au avut
prilejul sã le vadã pe viu. „În
oraºul nostru foarte multe clã-
diri vechi, realizate în stil

franþuzesc pentru cã aici au
fost mulþi moºieri cu bani care
cãlãtoreau mult în alte þãri,
cum ar fi  Franþa”.  Teatrul
Naþional  „Marin Sorescu”
le-a atras atenþia invitaþilor,
fiind prezentat ca o presti-
gioasã instituþie de culturã,
cunoscutã în lume prin spec-
tacolele sale, îndeosebi prin
Festivalul Internaþional „Wil-
liam Shakespeare”.

Atuurile culturale ale Craiovei
Primarul Lia Olguþa Vasiles-

cu le-a spus invitaþilor cã spri-
jinã realizarea acestui festival
de poezie, dedicat marelui poet
Mihai Eminescu, ºi pentru cã
Bãnia s-a înscris în competiþia
pentru obþinerea titlului de Ca-
pitalã Culturalã Europeanã în
2021. ”Am intrat în aceastã
competiþie, unde nu vom can-
dida singuri, ci cu sprijinul în-
tregii regiuni, întregii Olteniei.
Avem alãturi de noi ºi judeþele
Gorj, Olt, Vâlcea ºi Mehedinþi,
ceea ce ne face sã nu avem,

practice, nici un contra-candi-
dat”, a explicat primarul muni-
cipiului. Lia Olguþa Vasilescu a
prezentat atuurile cu care vine
fiecare judeþ în parte, care în-
seamnã tot atâtea puncte pen-
tru candidatura Craiovei. Gor-
jul ne sprijinã cu complexul
sculptural „Constantin Brân-
cuºi” ºi cu cele 2000 de peº-

teri naturale.    Judeþul Mehe-
dinþi se mândreºte cu chipul
regelui Decebal sculptat într-un
munte de pe malul Dunãrii, iar
judeþele Olt ºi Vâlcea cu cera-
mica deosebitã, de la Oboga ºi
Horezu. Câteva exemplare din
aceastã ceramic autenticã le-
au fost dãruite ºi oaspeþilor
pentru a-ºi aminti de vizita în
Cetatea Bãniei.

Oaspeþii festivalului susþin
Craiova pentru titlul de Capitalã

Culturalã Europeanã

Invitaþii din strãinãtate au
apreciat iniþiativa municipali-
tãþii craiovene de a se înscrie
în aceastã competiþie cultura-
lã, manifestându-ºi interesul
de a sprijini ºi ei aceastã ac-
þiune prin intermediul acestui
festival, care trebuie sã con-
t inue  º i  în  an i i  u rmãtor i ,
aceasta fiind doar prima edi-
þie. „Vã mulþumesc cã ne-aþi
invitat în aceastã clãdire, care
iradiazã eleganþã ºi frumuse-
þe, pentru a marca un festival
ca re  sã rbã toreº te  poez ia .
Sunt sigur cã oraºul dumnea-
voastrã, Craiova, va deveni o
capitalã culturalã europeanã ºi
cã proiectul acesta pe care
vi-l propuneþi va deveni reali-
tate”, a spus poetul Theodoro
Elssaca,care a venit din Chi-
le pentru a participa la festi-
val, acesta oferindu-i prima-
rului ºi un exemplar din ulti-
ma sa carte recent lansatã ºi
la Craiova. De altfel, prima-
rul Lia Olguþa Vasilescu a pri-
mit ºi premiul pentru manage-
ment cultural, acordat de cã-
tre organizatorii festivalului,
fiindu-i apreciatã iniþiativa de
a face toate demersurile pen-
tru ca Bãnia sã devinã capi-
talã culturalã europeanã.

Craiova gãzduieºte, în aceste zile,
Festivalul Internaþional de poezie ”Mi-
hai Eminescu”. Aflatã la prima ediþie,
manifestarea este organizatã de Funda-
þia Europeanã „Mihai Eminescu“ din
Craiova ºi Academia Internaþionalã
„Mihai Eminescu“, în parteneriat cu
Primãria Craiova, Consiliul Judeþean

Dolj, Prefectura Dolj, Biblioteca Jude-
þeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, bu-
curându-se de participarea unor impor-
tanþi oameni de culturã din mai multe
þãri. Evenimentul se înscrie în acþiuni-
le pe care Bãnia le promoveazã pentru
a obþine titlul de Capitalã Culturalã
Europeanã în 2021.

Primarul Olguþa VPrimarul Olguþa VPrimarul Olguþa VPrimarul Olguþa VPrimarul Olguþa Vasilescu a primitasilescu a primitasilescu a primitasilescu a primitasilescu a primit
premiul pentru managment culturalpremiul pentru managment culturalpremiul pentru managment culturalpremiul pentru managment culturalpremiul pentru managment cultural
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În cadrul Festivalului Internaþional „Mihai Eminescu”,
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Reamintim cã, pe 24 octombrie
2011, procurorii DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova i-au trimis
în judecatã pe Cosmin Camen zis
“Lale”, Ilie Parã zis “Elvis”, Tra-
ian Gabriel Vanghelie, Marcel Io-
nuþ Petrovici zis “Cântar”, Nico-
lae Stãnescu zis “Boabã”, Radu
Ionel Gherganu, Cosmin ªtefan
Ionescu zis “Beni”, Narcis Florin
Cîþã, ªtefãniþã George Mandã ºi
Emil Gabriel Vladu pentru consti-
tuire a unui grup infracþional or-
ganizat, falsificare de carduri, re-
trageri frauduloase de numerar ºi
acces fãrã drept la un sistem in-
formatic. Primii opt au fost reþi-
nuþi în urma unei acþiuni de am-
ploare a ofiþerilor Brigãzii de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova ºi procurorilor
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova, desfãºuratã pe 30 august
2011, anchetatorii stabilind cã

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au fina-
lizat rejudecarea apelurilor în dosarul grupã-
rii de carderi coordonate de Cosmin Camen
zis „Lale”, în care cei zece inculpaþi au fost
condamnaþi la pedepse cuprinse între 2 ani
cu suspendare ºi 8 ani ºi 6 luni de închisoare
cu executare. În sentinþa pronunþatã marþi,
instanþa a respins apelurile a opt dintre incul-
paþi, a admis parþial recursul procurorilor DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova, mãrind
pedeapsa lui Ilie Parã zis „Elvis” de la 3 ani
cu suspendare la 5 ani de închisoare cu exe-

cutare ºi dispunând confiscarea autoturismu-
lui Audi A8 aparþinând coordonatorului gru-
pãrii, Cosmin Camen, maºinã pe care procu-
rorii instituiserã sechestru. În plus, unul din-
tre inculpaþi a obþinut reducerea pedepsei de
la 5 la 3 ani de închisoare. Aceasta este a doua
soluþie pronunþatã în acest dosar de Curtea
de Apel Craiova, întrucât ÎCCJ a dispus, la
sfârºitul anului trecut, ca instanþa sã rejude-
ce cauza. ªi de aceastã datã, atât inculpaþii,
cât ºi procurorii DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova pot face recurs.

membrii reþelei au creat un preju-
diciu de aproximativ 50.000 de
euro prin copierea datelor cardu-
rilor valide a zeci de cetãþeni ita-
lieni, cu precãdere din localitãþile
Frosione ºi Ceccano, din apropie-
rea Romei, datele obþinute fiind
apoi folosite pentru falsificarea de
carduri ºi retrageri frauduloase de
numerar.

Sentinþa pe fond,
pronunþatã
în douã luni

Pe fond, sentinþa a fost pronun-
þatã pe 19 decembrie 2011. Jude-
cãtorii de la Tribunalul Dolj i-au
gãsit vinovaþi pe toþi inculpaþii ºi l-
au condamnat pe Cosmin Camen,
zis “Lale” la 6 ani de închisoare,
Traian Gabriel Vanghelie, Marcel
Ionuþ Petrovici zis “Cântar” ºi Ni-
colae Stãnescu zis “Boabã” au pri-

mit câte 5 ani închisoare cu exe-
cutare, iar Radu Ionel Gherganu a
primit 5 ani de închisoare la care
se adaugã o altã pedeapsã de 3 ani
ºi 6 luni ce i-a fost aplicatã prin
sentinþa penalã nr. 34/30.01.2008
a Tribunalului Dolj, astfel cã aces-
ta urmeazã sã execute 8 ani ºi 6
luni închisoare. Cosmin ªtefan
Ionescu zis “Beni” a primit 5 ani
închisoare, deºi mai are ºi el o con-
damnare la activ rãmasã definitivã
în 2010. Ilie Parã zis “Elvis” a pri-
mit 3 ani închisoare, Narcis Florin
Cîþã a primit 2 ani de închisoare ºi
faþã de amândoi judecãtorii de la
Tribunalul Dolj au dispus suspen-
darea sub supraveghere a execu-
tãrii pedepselor, iar ªtefãniþã Geor-
ge Mandã ºi Emil Gabriel Vladu au
primit câte 5 ani de închisoare. De
la inculpaþi au fost confiscate, în
baza aceleiaºi hotãrâri, diverse
sume de bani ce depãºesc 55.000
lei în total, la care
se adaugã 1.000 de
euro ºi 400 USD ºi
a fost ridicat se-
chestrul asigurator
instituit pe maºina
lui Lale.

Nemulþumiþi de
decizie, procurorii
au atacat decizia
Tribunalului Dolj,
iar luni, 28 mai
2012, judecãtorii
Curþii de Apel Cra-
iova au soluþionat
apelul. Astfel, in-
stanþa a menþinut

pedeapsa de 5 ani închisoare a lui
Ionescu Cosmin, i-a redus lui Vla-
du Emil Gabriel pedeapsa de la 5
la 3 ani închisoare ºi a menþinut
celelalte dispoziþii ale sentinþei.
Atât procurorii DIICOT, cât ºi in-
culpaþii au fãcut recurs. Pe 27 no-
iembrie 2012, Înalta Curte de Ca-
saþie ºi Justiþie s-a pronunþat în
cauzã. Judecãtorii instanþei supre-
me au admis atât recursurile in-
culpaþilor, cât ºi pe cel al procu-
rorilor DIICOT Craiova declara-
te împotriva sentinþei penale nr.
185/28 mai a Curþii de Apel Cra-
iova, au casat decizia atacatã ºi
au trimis cauza spre rejudecare la
aceeaºi instanþã, în speþã Curtea

de Apel Craiova.
Dosarul a fost înregistrat, din

nou, pe 9 ianuarie 2013, iar dupã
ce au amânat de douã ori pro-
nunþarea, marþi, 24 septembrie
a.c., magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova au anunþat noua sentinþã. Ast-
fel, în urma apelului, Ilie Parã zis
„Elvis”, s-a ales cu pedeapsa ma-
joratã de la 3 la 5 ani de închisoa-
re, iar Cosmin Camen a rãmas fãrã
maºina Audi A8 pe care procurorii
instituiserã sechestru la momentul
efectuãrii percheziþiilor, în anul
2011, dar cu privire la care jude-
cãtorii Tribunalului Dolj dispuse-
serã restituirea cãtre inculpat. Cei-
lalþi nouã membri ai grupãrii de
carderi rãmân cu aceleaºi pedep-

se, instanþa menþinând
starea de arest preven-
tiv a lui Camen Cos-
min, Vanghelie Traian
Gabriel, Petrovici Mar-
cel Ionuþ, Stãnescu
Nicolae, Gherganu
Radu Ionel ºi Ionescu
Cosmin ªtefan. Atât
inculpaþii, cât ºi procu-
rorii pot ataca hotãrâ-
rea nr. 282 pronunþatã
marþi, 24 septembrie
a.c. de Curtea de Apel
Craiova cu recurs la
Înalta Curte de Casa-
þie ºi Justiþie.

Conform reprezentanþilor
IPJ Dolj, în cursul zilei de
marþi, poliþiºti de la Formaþiu-
nea de Investigaþii Criminale din
cadrul Secþiei 4 Craiova l-au
depistat, în cartierul Brazda lui

Un oltean de 27 de ani, care a intrat prin
efracþie în apartamentul unei craiovence ºi i-
a furat bijuterii ºi bunuri în valoare de 3.000
de lei, a fost prins de poliþiºtii Secþiei 4 Craio-

va la scurt timp dupã comiterea faptei. A fost
reþinut marþi, iar ieri a fost prezentat Judecã-
toriei Craiova, care i-a emis mandat de ares-
tare preventivã pe o perioadã de 29 de zile.

Novac din Craiova, pe Con-
stantin Obloja, de 27 de ani, din
comuna Mãrunþei, judeþul Olt
care avea asupra sa mai multe
bunuri a cãror provenienþã nu
a putut sã o justifice. Din cer-

cetãrile efectuate de poliþiºti a
rezultat faptul cã acesta, cu
puþin timp înainte de a fi prins
de poliþiºti a sustras bunurile
respective dintr-un apartament
aparþinând Ceraselei Bãjînaru,
din Craiova. Prejudiciul, în va-
loare totalã de 3.000 lei, repre-
zentând bijuterii ºi alte bunuri,
a fost recuperat în totalitate ºi
restituit pãrþii vãtãmate.

”În baza probatoriului admi-
nistrat faþã de tânãr s-a dispus
începerea urmãririi penale pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de
furt calificat ºi violare de do-
miciliu, dispunându-se totoda-
tã reþinerea acestuia pentru o
perioadã de 24 ore”, a declarat
agent principal Amelia Cãprã-
rin, din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj. Ieri dupã-amia-

zã, dupã ce a fost audiat ºi de
procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova, tâ-
nãrul a fost prezentat Judecã-
toriei Craiova, care a dispus
arestarea sa pe o perioadã de
29 de zile. Oamenii legii conti-
nuã cercetãrile, întrucât existã
posibilitatea ca inculpatul sã nu
fie la prima faptã de acest gen
comisã în Craiova.
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Domeniul Coroanei Segarcea, 277 hectare de
vie în plin potenţial de rodire, într-o structură de
16 soiuri, cu 26 de variante clonale, la vremea
îndelung aşteptată a culesului şi, evident, a vini-
ficaţiei. N-am spus totul. Ci doar începutul. An
generos pentru viţa de vie, care succede unuia
din cale afară de calic. Apoi, temperaturile mo-
derate din ultimele şase săptămâni au permis acu-
mularea de zaharuri, pigmenţi specifici, substanţe
volatile, antociani, garanţii ale unei maturări fi-
reşti a strugurilor, aşa cum îşi doresc oenologii.
Şi la crama Domeniul Coroanei totul stă sub su-
pravegherea doamnei Cornelia Anghel, de o exi-
genţă nu uşor de descris. Şi chiar dacă, la fel ca
odinioară, strugurii se strâng în găleţi de plastic,
cu aceeaşi migală, dislocându-se cu foarfecele de
vie de pe coardele încărcate, de 80 de culegători
pricepuţi, ieri, bine plătiţi, basculându-se apoi în
bene speciale de inox, ce aşteaptă la marginea
parcelelor, ceea ce urmează în procesul de prelu-
crare este o tehnologie de-a dreptul sofisticată,
la cele mai înalte standarde. Să le spunem euro-
pene, fiindcă e vorba de legislaţie. Drumul spre
salba de medalii la toate concursurile internaţio-
nale este unul lung şi migălos, care incumbă îna-
inte de toate deplină competenţă. Şi nici un ra-
bat, dar nici unul, de la tehnologiile specifice fie-
cărui soi în parte. S-au recoltat mai întâi soiurile
albe (Fetească, Chardonnay, Tămâioasă româ-
nească, Sauvignon), dar şi unele dintre acestea
„în trepte”, pe măsura atingerii unei anumite
concentraţii de zahăr, iar acum este rândul soiu-
rilor negre pentru vinuri roşii (Merlot, Cabernet
Sauvignon, Pinot noir, Fetească neagră şi aşa mai
departe). Sau al tămâioasei rose (Grand Rouge
de Frontignan). E ruginită frunza în vie, soarele
molcom şi forfota deplină în parcele, cărora le-a
venit sorocul recoltării. Dat de analizele de labo-
rator. Concentraţia în zaharuri a ajuns la 230-
245 grame/litru. Nimic la voia întâmplării. Nimic
scăpat de veghea tehnică a echipei de specialişti
ai viei: Adrian Ignat, Daniel Bojan şi Elena Ţiş-
tea. Toţi ingineri consacraţi şi devotaţi profesiei
de viticultori la cea mai titrată podgorie a Dolju-
lui: Domeniul Coroanei. O minune a zonei. Un
brand al viticulturii româneşti

O poveste scurtă
Cu încuviinţarea lui Mihai Anghel, mai marele şef

al Domeniului Coroanei, inginerul Adrian Ignat ne-a
familiarizat repede cu tot ceea ce se întâmplă în zona
sa curriculară. Recoltatul a început pe 20 august a.c.,
mai devreme cu câteva zile ca în alţi ani, şi după toate
probabilităţile se va încheia la 5 octombrie. Producţia

MIRCEA CANŢĂR
este echilibrată, caracteristicile strugurilor se circum-
scriu cu exactitate exigenţei vinurilor cu origine con-
trolată. „Ceea ce facem noi, adică echipa tehnică,
nu este altceva decât să oferim struguri cât mai să-
nătoşi, ajunşi la deplina maturitate de coacere, în
conformitate cu pretenţiile cramei. De acolo ne vine
semnalul, feed-back-ul. După un an de strădanie, în
care am avut emoţii de tot felul, ba legate de gerurile
de astă-iarnă, ba legate de ploile acide sau prelungi-
te, ca să nu mai vorbim de alte intemperii atmosferi-
ce, duşmanul nostru fiind grindina, acum am putea
spune că răsuflăm uşuraţi. Se vede deja o izbândă.
Şi numai noi ştim cum am ajuns la ea”. Fără exage-
rare, completăm noi, cu trudă. Inginerul Adrian Ignat
vorbeşte şi repede şi bine, făcându-se înţeles prin
predispoziţia de a povesti. A lucrat o vreme la „cultu-
rile vegetale” şi doar de trei ani a fost detaşat „la vie”.
Pentru competenţă bănuim, dar nu-l mai iscodim şi
cu asta, aflându-se la volan pe un drum pietruit, de
hotar între parcele.

O vie tânără, în plin potenţial de rodire
Înfiinţată între anii 2004-2010, cu fonduri europe-

ne, podgoria Domeniul Coroanei este în putere de ro-
dire, cum spuneam. Arată ca în albumele de prezen-
tare şi întreg amfiteatrul, contemplat din unghiuri con-
venabile, odihneşte privirea. Verdele încă persistă, su-
gerând că anotimpul vegetaţiei nu e încheiat. Spu-
neam că măsoară 277 hectare, o podgorie vegheată
nu atât de cerberi ce străjuiesc intrarea în perimetru,
cât de competenţa viticolă deplină. Inclusiv structura
de soiuri are tâlcul ei, fiind vorba doar de acelea care
şi-au probat virtuţile, valorificând adecvat condiţiile
pedoclimatice, permiţând obţinerea renumitelor vinuri
de calitate, îmbuteliate sub marca Domeniul Coroa-
nei. Nici o boală specifică viţei de vie n-are acces în
plantaţie, nici un tratament fitosanitar nu este admi-
nistrat decât în cunoştinţă de cauză. Mai exact, după
ce diagnosticul a fost stabilit de fitopatologi. Cauza
tuturor este una singură: struguri sănătoşi, cât mai do-
lofani şi cât mai dulci. Dacă se poate mai dulci ca mie-
rea. Şi se poate. Struguri care, ajunşi în benele de inox
şi de aici în zona de recepţie a cramei, sunt dirijaţi –
prin calculator – pe traseele stabilite. Unele soiuri spre
„desciorchinare”, altele direct spre presare. Apoi spre
cisternele de macerare, deburbare, fermentare etc. Totul
controlat prin calculator. Şi într-o igienă farmaceutică.
Este deja zona de competenţă a doamnei Cornelia An-
ghel care, deşi discretă, stăpâneşte toate tainele inega-
labilelor vinuri obţinute. Cu o bună piaţă de desfacere,
atât internă, cât şi externă. Despre medalii şi diplome
am mai vorbit şi în alte ocazii, reamintim doar un deta-
liu: n-a existat concurs internaţional de anvergură unde
să participe mostre de la Domeniul Coroanei fără a se
întoarce aureolate de prestigiu.

actualitate

Segarcea: Vremea culesului
într-o renumită
podgorie
a Doljului

Segarcea: Vremea culesului
într-o renumită
podgorie
a Doljului

Segarcea: Vremea culesului
într-o renumită
podgorie
a Doljului

Segarcea: Vremea culesului
într-o renumită
podgorie
a Doljului

Segarcea: Vremea culesului
într-o renumită
podgorie
a Doljului

Segarcea: Vremea culesului
într-o renumită
podgorie
a Doljului

Segarcea: Vremea culesului
într-o renumită
podgorie
a Doljului

Segarcea: Vremea culesului
într-o renumită
podgorie
a Doljului

Segarcea: Vremea culesului
într-o renumită
podgorie
a Doljului

Adrian Ignat, Elena Ţiştea şi Daniel Bojan
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GEORGE POPESCU

Îl cheamã Everton, are 22 de ani, e student
în ultimul an al Facultãþii de Litere al Universi-
tãþii Federale din Rio de Janeiro. Provine dintr-
o familie numeroasã ºi foarte sãracã: 12 fraþi ºi
surori, rãmaºi împreunã cu pãrinþii, încã tineri,
într-una din sutele de „favele” ale metropolei.
El e primul din familie care a apucat drumul cãr-
þii: inteligent, silitor, cu mult bun simþ ºi multã
cuviinþã. Aºa mi l-au prezentat dascãlii sãi ºi
aºa l-am simþit ºi eu, în cele patru ore petrecute
cu el ºi cu colegii sãi de la secþia de italienisticã
a facultãþii, substituindu-l pe prietenul meu,
profesorul, azi academician, Marco Lucchesi.
Le vorbisem, cât se poate de liber, într-un spirit
de improvizaþie impus de prezenþa mea „neofi-
cialã” acolo (congresul la care participasem
fusese organizat într-un alt loc ºi de cãtre o altã
universitate, departe, în sud, la o mie de kilo-
metri distanþã), despre România ºi despre lim-
ba acesteia, despre „Mioriþa” ºi despre „Meº-
terul Manole”, despre Eminescu ºi Brâncuºi,
despre latinitatea noastrã marginalã, ca ºi a lor,
cât ºi, desigur, despre …Dracula. Cum ar fi pu-
tut lipsi, mai ales cã, numai din precauþie, spre
a nu mã ofensa cumva, nu îndrãzniserã sã mã
solicite încã din primul ceas.

Acolo îl remarcasem pe Everton ºi el urma

Jurnal brazilian (file disperse)Jurnal brazilian (file disperse)Jurnal brazilian (file disperse)Jurnal brazilian (file disperse)Jurnal brazilian (file disperse)
sã-mi fie, toatã ziua urmãtoare, un Virgiliu al
meu, ghid aºadar cât de cât avizat în contactul
cu metropola de vreo 17 milioane de locuitori
în care, dacã te pierzi, nu mai poþi fi recuperat
decât cu neobiºnuit concurs al poliþiei. ªi uneori
chiar al armatei.

Însã nu despre impresiile mele din acea vizi-
tã intenþionez sã depun, aici, mãrturie, ci de-
spre acest firav, fragil, timid, dar ager puºti de
culoare, Everton. Prenumele, îmi spune el, e
consecinþã a unei mode, americane, proaste,
detestate, de el ca ºi de alþii, dar nu mai puþin
urmate. Sãraci lipiþi, cum se spune, pãrinþii ºi
fraþii sãi au rãmas sã se descurce în lumea insa-
lubrã, pãtimaºã, plinã de pãcate, dar nelipsite
de un respectabil simþ al mândriei. ªi al onoa-
rei. Chiar dacã ºi mândria ºi onoarea au, acolo,
o semanticã dacã nu opusã, atunci cel puþin
diferitã faþã de lumea din afarã; în acest caz,
atributul din afarã circumscrie o realitate atât
de singularã cã nu-i deloc greºit sã fie compa-
ratã cu cea dintre un suedez ºi un …japonez.
Cãci favelele, ca realitãþi eminamente brazilie-
ne, sunt nu doar niºte mahalale sãrãcãcioase ºi
precare, dar ºi-au atribuit, prin timp, o autono-
mie insolitã, cu legi, aptitudini, comportamen-
te, moravuri ºi chiar cu… delicte ce le conferã

dimensiunea unor fortãreþe amintind de cine
ºtie ce seminþii medievale.

Despre favele s-a scris, relativ mult, mai tot
timpul din afarã, dar ºi din intimitatea lor, aºa cã
nu voi insista. M-am întrebat în acea zi de înce-
put de septembrie (sfârºit de iarnã a locului) ce
se va alege de acest bãieþaº, minunat ghid al
meu, a cãrui inocenþã nu e egalatã decât de
disponibilitatea sa de a-mi satisface variile cu-
riozitãþi. Atunci când a crezut, o clipã numai, cã
m-a pierdut în traficul covârºitor al metropolei,
l-am regãsit cu urme de lacrimi pe obraji. Iar
asta m-a emoþionat, la rându-mi, ca ºi încãpãþâ-
narea de a nu accepta în niciun chip nici cel
însemnul unui minim cadou, ca amintire a întâl-
nirii noastre.

Despre condiþia pauperã a familiei ºi a nea-
mului sãu nu-i fãcea plãcere sã vorbeascã. A o
confirma, apãsat, ca pe o realitate de destin, îi
pãrea suficient. Mi-a vorbit însã, cu oarecare
patos, de tânãr deja pe un drum al cãrþii ºi al
cunoaºterii despre falsitãþile Istoriei: sclavagis-
mul n-a murit, nici în Brazilia, odatã cu decreta-
rea lui, ba mai continuã, mãcar în mentalitãþi
individuale, dacã nu de grup. Pe urmã, îmi spu-
ne, existã aceastã polarizare extremã, absurdã,
apãsãtoare, imoralã a societãþii braziliene: o

categorie de înstãriþi, restrânsã, conservatoa-
re, hrãpãreaþã, în care culoarea pielii nu mai
conteazã, ºi o majoritate situatã la nivelul sub-
zistenþei. ªi nu e vorba, mã asigurã el, de cele
câteva milioane risipite încã prin toposurile jun-
glei încã necartografiate în întregime, ci exact
de milioanele auto-exilate, dar ºi excluse, din
miile de favele în care lupta pentru existenþã
este un rãzboi crud, ceas de ceas, atâta vreme
cât viaþa niciunui individ nu preþuieºte mai mult
decât valoarea unui ceas, al unui celular, al unui
portofel cu care se tranºeazã un furt ce inclu-
de, deseori, cea mai banalã crimã. Iar faptul cã
astfel de acte au ca autori copii sub vârsta ado-
lescenþei ar trebui sã constituie, în sine, nu doar
diagnosticul unei societãþi, ci ºi sunetul celei
mai urgente alarme.

Nu mai ºtiu ce s-a ales de Everton. Am pier-
dut legãtura cu el de câþiva ani. Însã un lucru
îmi e limpede: mi-aº dori sã-ºi fi putut rãzbuna
soarta. ªi nu asemenea unor conaþionali ai sãi,
mari ºi merituoase glorii fotbalistice ori artis-
tice, ci pe un drum, al sãu, mai aproape de o
istorie a normalitãþii: calea fãuririi de sine, gra-
þie acelei pãrþi pe care avuþia cãrþii, din pro-
verbul nostru, o decreta. ªi care riscã ºi ea,
desuetul.

Asociaþia
„Youth for
European
Society
Craiova”
desfãºoarã în
perioada 9-30
septembrie
a.c. proiectul
„ANTREPRE-
NOR 1.0”.

Proiectul
constã în
sesiuni de
educaþie
antreprenoria-
lã pentru 20
de tineri din
mediul local
craiovean
care, la finalul
proiectului
vor acumula
cunoºtinþe
noi ºi vor
cunoaºte

paºii în realizarea unui plan de afaceri ºi metodele
de finanþare ale ideii de afaceri. Aºadar, activitãþi-
le organizate vizeazã  dezvoltarea unei culturi
antreprenoriale în rândul tinerilor din Craiova în
vederea creºterii competitivitãþii pe piaþa muncii
ºi realizãrii profesionale. Va genera un impact
pozitiv asupra participanþilor prin oferirea unei
pregãtiri antreprenoriale, menite sã dezvolte
abilitãþi ºi competenþe, dar mai ales motivaþia
tinerilor în vederea dezvoltãrii de idei de afaceri
pe plan local. Printre temele sesiunilor de training
se numãrã: branding ºi marketing, managementul
proiectelor ºi planificare, management financiar,
oportunitãþi de finanþare a afacerii, tehnici de
vânzare ºi negociere, leadership versus manage-
ment sau realizarea unui plan de afaceri.

Acþiunea este finanþatã de Ministerul Tineretu-
lui ºi Sportului ºi realizatã în parteneriat cu
Biblioteca Judeþeanã Dolj „Alexandru ºi Aristia
Aman”, Audit si Expertiza, JCI Craiova ºi United
Nations Youth Craiova.

Înfiinþatã în anul 2011, Asociaþia Youth for
European Society are scopul de a aduce un
impact pozitiv, sustenabil asupra comunitãþii
locale prin proiectele implementate ºi activitãþile
pe care le desfãºoarã, activitãþi bazate pe educa-
þia non-formalã, implicarea tinerilor, conºtiinþa
europeanã, diversitate, antreprenoriat ºi ecologie.

ALINA DRÃGHICI

Educaþie antreprenorialã
pentru tinerii craioveni

81 de locuri cu taxã în sesiunea suplimentarã din septembrie
de la Facultatea de Automaticã, Calculatoare ºi Electronicã

Facultatea de Automaticã, Calculatoare ºi Electronicã scoate la con-
curs, în sesiunea suplimentarã septembrie 2013, 81 de locuri cu taxã în
sesiunea suplimentarã din septembrie.

• Domeniul Ingineria Sistemelor cu douã programe de
studii universitare de master: Master în Automatica Sistemelor
Complexe: 14 locuri cu taxã;

Master în Tehnologii Informatice în Ingineria Sistemelor: 14
locuri cu taxã;

 • Domeniul Calculatoare ºi Tehnologia Informaþiei cu trei
programe de studii universitare de master: Master în Informa-
tion Systems for e-Business: 13 de locuri cu taxã; Master în
Ingineria Calculatoarelor ºi Comunicaþiilor: 14 locuri cu taxã;
Master în Inginerie Software: 13 de locuri cu taxã;

• Domeniul Mecatronicã ºi Roboticã cu programul de
studii universitare de master: Master în Sisteme de Conducere
în Roboticã: 13 locuri cu taxã.

Înscrierile se vor face în perioada 25 – 27 septembrie
2013 între orele 8.30 – 15.00.

ALINA DRÃGHICI

Fundaþia „Cuvântul care zideºte”, a Mi-
tropoliei Olteniei, a demarat în aceastã sãptã-
mânã campania umanitarã „Micul Samarinean
Milostiv”, care se va finaliza în luna decem-
brie. În cadrul campaniei, voluntari ai funda-
þiei confecþioneazã decoraþiuni pentru împo-
dobirea bradului de Crãciun. Aceste decora-
þiuni vor fi distribuite în ºcoli, iar fondurile
obþinute în urma cam-
paniei vor fi folosite
pentru sprijinirea
unor copii care provin
din familii defavoriza-
te social. „Este o mare

A început campania “Micul Samarinean Milostiv”
bucurie cã putem implica voluntari în aceste
campanii care pot veni atât din rândul copii-
lor cât ºi adulþilor, pentru cã fiecare dintre noi
putem contribui la realizarea decoraþiunilor
pentru pomul de Crãciun, care are ca finalita-
te ajutarea celor care au nevoie de solidarita-
tea noastrã. Le mulþumim voluntarilor pentru
cã de fiecare datã au rãspuns cu deschidere

apelurilor umanitare”,
a declarat Cristina Sta-
matoiu, director exe-
cutiv al Fundaþiei „Cu-
vântul care zideºte”.
ALINA DRÃGHICI

Persoanele care doresc sã se implice în
aceastã campanie, prin realizarea decoraþiuni-
lor specifice sãrbãtorilor de iarnã, sunt aºtep-
taþi la sediul fundaþiei din incinta Arhiepisco-
piei Craiovei, strada Mitropolit Firmilan nr. 3.

Peste 300 de elevi din ºcolile doljene
s-au întors din vacanþa de varã cu râie ºi
pãduchi. Cazurile au fost descoperite în
urma unor controale demarate în unitãþi-
le de învãþãmânt chiar în primele zile ale
noului an ºcolar. Spre surprinderea me-
dicilor, elevii cu pãduchi au fost desco-
periþi cu precãdere în unitãþile de învãþã-
mânt din mediul urban.

Potrivit reprezentanþilor Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj, triajul epidemio-
logic dupã vacanþa de varã din acest
an s-a realizat în 191 de ºcoli din mediul
urban ºi 585 de unitãþi de învãþãmânt
din rural. Din cei 81.697 de elevi înre-
gistraþi în documentele ºcolare au fost

Sute de elevi s-au întors la ºcoalã cu râie ºi pãduchi
examinaþi 51.990 de elevi din mediul urban ºi
22.597 din rural, probleme fiind depistate la
662 de elevi. Cele mai multe afecþiuni au fost
descoperite în ºcolile din oraºe, înregistrân-
du-se 403 de cazuri. Nici în mediul rural nu au
fost puþine situaþii de acest gen, 259 de elevi
fiind diagnosticaþi cu diverse probleme. Au
predominat însã cele care þin de igienã. Ast-
fel, potrivit medicilor ºcolari, în urma triajului
epidemiologic au fost descoperite printre al-
tele ºi douã cazuri de scabie (râie), unul într-
o ºcolã de la sat, iar celãlalt în oraº. Cele mai
multe sunt însã cazurile de pediculozã (pã-
duchi), fiind întâlnite la 196 de elevi din ur-
ban ºi 113 în rural.

RADU ILICEANU
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Cursurile de ţesător-restaurator de la Mârşani, la final

Cursurile de calificare în dome-
niul ţesătoriei tradiţionale, desfăşu-
rate în comuna doljeană Mârşani,
în cadrul Proiectului „Restauro –
Specializare în arta ţesătoriei tra-
diţionale”, se apropie de final. Or-
ganizate de Fundaţia „Cuvântul
care zideşte” a Mitropoliei Olteniei,
în parteneriat cu Asociaţia pentru

Formare Profesională a Adulţilor,
cursurile au început în luna aprilie
şi se vor încheia pe 30 septembrie.

„Cursanţii au efectuat în data de
24 septembrie o vizită de studiu la
Muzeul Olteniei,  ultima din cele
patru derulate pe parcursul celor
doi ani de implementare a proiec-
tului. A fost o oportunitate de do-

cumentare, ei având posibilitatea de
a descoperi obiecte ţesute sau re-
staurate,  de valoare artistică ex-
cepţională, ce sunt parte a fondu-
lui tezaurizat”, a declarat Mariana
Pasmangia, manager de proiect.

Cursurile de calificare în dome-
niul ţesătoriei s-au adresat persoa-
nelor inactive pe piaţa muncii, din
judeţul Dolj, celor aflate în căutarea
unui loc de muncă sau şomeri, care
nu deţin competenţe în meseria tra-
diţională de ţesător-restaurator de
covoare. Proiectul este cofinanţat din
Fondul Social European prin Progra-
mul Operaţional Sectorial Dezvolta-
rea Resurselor Umane 2007-2013 şi
are o valoare nerambursabilă de apro-
ximativ 2.120.000 de lei, din care
42.606 lei reprezintă contribuţia Fun-
daţiei „Cuvântul care Zideşte”.

Lansare de carte la Biblioteca
Judeţeană

Bibliotec a Judeţeană
„Alexandru ş i Aris tia
Aman” vă invită astăzi, ora
13.00, la lansarea volumu-
lui „Focuri Arzând”, sem-
nat de Constantin Pădu-
reanu şi apărut la Editura
„Aius”. Evenimentul are
loc în Sala „Nicolae Roma-
nescu” şi va fi moderat de
prof. Nicolae Marinescu.
Între invitaţii autorului se
numără Toma Grigorie, Tudor Nedelcea şi Aurelian Zisu, care vor vorbi
despre carte, ca şi actorul Ilie Turcu, care va susţine un recital. Membru
al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Craiova, scriitorul Constantin
Pădureanu a debutat editorial cu povestirea „Fântâna” în culegerea de
„Proză scurtă a tinerilor scriitori. Debut’86”, în anul 1986. A scris şi
publicat volume de povestiri şi nuvele, romane, interviuri şi însemnări de
călătorie din Israel şi Grecia.

Biblioteca Jude ţeană „Ale-
xandru şi Aristia Aman” mar-
chează Ziua Europeană a Limbilor
printr-o expoziţie de carte, între
titlurile prezentate numărându-se
„Certificate in Advanced English,
Goethes Werke: In zehn Banden”
(1961), „Le Monde avant la crea-
tion de l’homme” (1886), „Dic-
cionarios Avanzado Lengua Espa-

Ziua Europeană a Limbilor,
sărbătorită prin muzică, dans
şi o expoziţie de carte

„Otello” este penultima dintre
operele compuse de Giuseppe
Verdi, pe un libret de mare calita-
te, scris de Arrigo Boito după ce-
lebra piesă „Othello” a dramatur-
gului englez William Shakespeare.
Ca şi în cazul ultimei sale opere,
„Falstaff”, a cărei premieră abso-
lută a avut loc la Teatro alla Scala
din Milano, la 9 februarie 1893, se
observă influenţa clară wagneria-
nă, trecerea de la opera bazată pe
arii şi tehnica de interpretare bel-
canto la genul cunoscut ca fiind
opera simfonică. Premiera operei
a avut loc la Milano, la Teatro alla
Scala, în ziua de 5 februarie 1887.

La Craiova,  „Otello” nu numai
că nu a fost montat niciodată de
vreo instituţie, dar nic i nu a fost
prezentat vreodată pe vreo scenă

Premiera absolută la Craiova a operei
verdiene „Otello” va deschide, peste două

săptămâni, stagiunea Teatrului Liric
Teatrul Liric „Ele na Teodorini” va deschide

noua stagiune artis tică, 2013-2014, pe data de
10 octombrie, cu o premieră absolută pentru Cra-
iova: spectacolul de  operă „Otello” de Giuseppe
Verdi, pus în scenă de Rare ş Zaharia, un tânăr
regizor cu experie nţa occidentului în spate ş i cu
multe proie cte de viitor, din anul 2003 stabilit în
Franţa. În rolul principal este  distribuit Marius
Budoiu (Cluj-Napoca) – tenorul român cu re per-
toriul cel mai vast şi s ingurul din România care

a re uşit cu succes  să intre în repertoriul de  te-
nor dramatic şi care abordează roluri ca Otello
(„Otello”), Samson („Samson et Dalila”) sau Lo-
hengrin („Lohengrin”). Spectacolul va începe la
ora 19.00 şi va avea loc sub conducerea muzica-
lă a dirijorului Gheorghe Stanciu (Constanţa) şi
sub egida „Craiova – Capitală Culturală Euro-
peană 2021”.  Bilete le s-au pus deja în vânzare
la Agenţia Teatrului Liric,  la preţuri cuprinse
între 20 şi 50 de lei.

de artişti invitaţi. «Am intrat în li-
nie dreaptă cu pregătirile, realizăm
ultimele detalii de producţie şi ar-
tistice. Vom avea o premieră ab-
solută, pentru că este pentru pri-
ma oară în istoria spectac olului de
operă în Craiova când se montea-
ză „Otello”. Iar acest lucru s -a fă-
cut cu sac rificii destul de mari –
şi materiale, dar şi din punctul de
vedere al resurselor  umane. Asta
deoarece tenori pentru rolul prin-
cipal, Otello, sunt puţini în lume,
nu numai în România, iar celelal-
te roluri solicită foarte mult vo-
cea interpreţilor şi majoritatea se
feresc să le cânte. Este o operă
cu influenţe wagneriene, nu este
muzica ac eea a lui Verdi din
„Aida”, „Trubadurul” ori „Nabuc-
co”,  cu care suntem toţi obişnuiţi

şi pe care o fredonăm. Muzica din
„Otello” e mai greu… digerabilă.
Fiind bicentenarul naşterii lui Giu-
seppe Verdi şi ştiind câţi iubitori
ai c ompoziţiilor sale sunt în Cra-
iova, noi sperăm ca spectac olul
să aibă totuşi un impact pozitiv
asupra public ului», a declarat
Antoniu Zamfir, managerul Te-
atrului Liric „Elena Teodorini”.

Viziune regizorală a operei
„Otello” îi aparţine lui Rareş  Za-
haria, actor şi muzician cu studii
de istoria artei la Bucureşti ş i la
Paris  (în prezent fiind doctorand
la Sorbona c u o teză despre Re-
naşterea teatrului antic în Italia),
colaborator  al lui Silviu Purcărete
şi al Irinei Brook,  fiica reputatului
regizor Peter Brook.  Asistent de
regie este Arabela Tănase, iar cos-

tumele şi decorurile sunt realizate
de Răsvan Drăgănescu. Specta-
colul îi va avea în distribuţie pe
Marius Budoiu – actualmente di-
rector al Operei Naţionale Româ-
ne din Cluj-Napoca (Otello), Dra-
gana Radakovic – Serbia (Desde-
mona), Ştefan Ignat – Bucureşti
(Iago), Diana Ardelean – Timi-
şoara (Emilia), Florin Ormenişan
(Cassio), Ion Sandu Filip (Rode-
rigo), Sorin Drăniceanu (Lodovi-
co), Dragoş Drăniceanu (Monta-
no) şi Adrian Grădinaru (Un sol).

Premiera spectacolului – anun-
ţată pentru joi, 10 octombrie,  ora
19.00 – îl va aduc e la pupitrul di-
rijoral pe Gheorghe Stanciu, fost
direc tor al Teatrului Naţional de
Operă şi Balet „Oleg Danovski”
din Constanţa.

Instituită în anul 2001,  Ziua Europeană a Lim bilor e ste sărbă-
torită anual pe data de 26 septembrie,  fiind dedicată divers ităţii
culturale şi lingvistice . Sunt organizate sute  de eve nime nte în
toată Europa,  care adună anual milioane de  oameni: spectacole,
concerte,  jocuri muzicale, cursuri de  limbi străine , confe rinţe.
Anul acesta,  Ziua Europeană a Lim bilor va fi din nou celebrată
şi la Craiova de instituţii de cultură şi de învăţământ.

nola” (2001), „Dizionario Enci-
clopedico Italiano” (1973) ş.a.

De asemenea, de la ora 17.00,
alături de EDLNational Relay Ro-
mania şi Şcoala Gimnazială „Ion
Ţuculescu”, biblioteca organizea-
ză, în Sala „Nicolae Romanescu”,
activitatea „Sunt român cu zel eu-
ropean”. Parteneri sunt Colegiul
Naţional „Fraţii Buzeş ti”, Şcolile

gimnaziale „Ethos”,  „Sfântul
Gheorghe” şi „Anton Pann” şi Co-
legiul Tehnic „C.D. Neniţescu”, iar
invitat este inspectorul de limba en-
gleză prof. Adriana Stoica. Progra-
mul cuprinde recitări de poezie,
interpretări muzicale, miniscenete,
un recital la pian şi orgă susţinute
de elevii instituţiilor partenere în
proiect.

Şi Casa de Cultură „Traian
Demetrescu”  împreună cu Clu-

bul ARTI Craiova organizează, cu
această ocazie, activităţi interacti-
ve de muzic ă şi dans , c are se
desfăşoară, tot astăzi, de la ora
18.00, în Piaţa „Mihai Viteazul”.
Aici va fi prezentată şi o expoziţie
de fotografie artistică montană, or-
ganizată cu prilejul Zilei Mondiale
a Munţilor Curaţi (sărbătorită tot
pe data de 26 septembrie) şi cu-
prinzând lucrări ale membrilor Aso-
ciaţiei „Veteranmont” şi Fotoclubu-

lui „Mircea Faria” şi desene reali-
zate de copii de la Grădiniţa nr. 43
„Căsuţa cu poveşti” din Craiova.

Ziua Europeană a Limbilor /
European Day of Languages este
o manifestare care celebrează diver-
sitatea lingvistică, plurilingvismul,
învăţarea limbilor străine pe durata
vieţii. Obiectivul este să atragă aten-
ţia publicului asupra importanţei în-
văţării limbilor străine şi să îl sensi-
bilizeze cu privire la existenţa şi va-
loarea tuturor limbilor vorbite în
Europa, încurajând învăţarea lor.
Manifestarea a debutat în 2001 –
care a fost declarat de Consiliul
Europei Anul european al limbilor
vorbite. De atunci, la 26 septem-
brie, în fiecare din cele 45 de state
membre ale Consiliului Europei, se
sărbătoreşte ziua limbilor vorbite. În
Europa se folosesc 23 de limbi ofi-
ciale, dar există şi peste 60 de co-
munităţi autohtone care utilizează o
limbă regională sau minoritară.
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Timp de cinci zile, începând de ieri, în foaierul
Teatrului Naþional “Marin Sorescu” din Craiova se
organizeazã târgul „CONTEX – ediþia de toamnã”,
eveniment organizat de Camera de Comerþ ºi Industrie
Dolj, prin societatea specializatã EXPOOLTENIA SRL.
Pentru aceastã ediþie, expozanþi din toatã þara au ales
sã prezinte ºi sã ofere spre vânzare publicului vizitator
cele mai noi produse si colecþii din domeniu. ”Cei peste
40 de producãtori ºi comercianþi prezenþi la târgul
Contex vor expune articole pentru întreaga familie, de la
confecþii textile pentru adulþi ºi copii, incãlþãminte,
articole din piele ºi blanã naturalã, precum ºi articole de
marochinãrie” a declarat George Moþãþãianu, director
« Târguri ºi Expoziþii ». Accesul vizitatorilor va fi
gratuit, iar târgul este deschis publicului în fiecare zi de
la ora 10.00 la ora 19.00.

MARGA BULUGEAN

Ieri s-a deschis târgul CONTEX, ediþia de toamnã

Eurodeputatul PSD Victor Boº-
tinaru, membru în Comisia REGI
ºi raportor al Grupului S&D pen-
tru propunerea Comisiei Europe-
ne de a modifica anumite preve-
deri ale Regulamentului General al
Politicii de Coeziune pentru pe-
rioada de programare curentã, in-
clusiv privind extinderea regulii
de dezangajare cu un an pentru
România ºi Slovacia, a salutat re-
zultatul votului.

Potrivit eurodeputatului român
acest vot va determina o negocie-
re mai uºoarã ºi mai rapidã cu
Consiliul ºi Comisia, iar mãsurile
propuse vor intra în vigoare în
timp util pentru a permite Româ-
niei sã salveze miliarde din fon-
durile europene pe care altfel le-
ar fi pierdut.

„În votul de astãzi (n.r.- marþi)
a fost crucial sã avem un mandat
cât mai apropiat posibil cu poziþia
Consiliului, deoarece mãsurile pro-
puse sunt de o importanþã majorã
ºi nu mai e timp de pierdut. Au

existat anumite încercãri de a
schimba poziþia Comisiei, încercãri
care ar fi putut pune în pericol
mãsurile care sunt de o importan-
þã crucialã pentru România. Am
fãcut toate eforturile posibile pen-
tru a mã asigura cã aceste încer-
cãri nu vor coaliza o majoritate ºi
am avut succes. Trebuie sã spun
cã în acest demers am fost susþi-
nut de cãtre toþi colegii mei români,
fapt care demonstreazã cã dacã
suntem uniþi putem obþine rezul-
tate importante. Acum, dacã totul
decurge aºa cum ne aºteptãm, va
exista o adoptare facilã a schimbã-
rilor ºi termenul limitã de dezanga-
jare pentru 2011 ºi 2012, pentru
România ºi Slovacia va fi extins cu
un an. Acest lucru va permite Ro-
mâniei sã salveze fonduri europe-
ne de miliarde de euro”, a precizat
Victor Boºtinaru.

Schimbãri importante
Potrivit eurodeputatului PSD,

modificãrile propuse de Comisie

sunt rezultatul concluziilor Consi-
liului European din luna februarie,
când s-a ajuns la un acord, astfel
încât România ºi Slovacia sã nu
piardã ca urmare a aºa-numitei re-
guli „n+2”, regulã care prevede cã

resursele alocate pentru anumite
proiecte se pierd dacã plata nu este
revendicatã pânã la sfârºitul celui
de al doilea an, ulterior anului
angajamentului.

Alte schimbãri importante pro-
puse se referã la o creºtere de 10%
a ratei de cofinanþare a UE pentru
acele þãri care se aflã sub inciden-
þa asistenþei financiare din cadrul
mecanismelor UE ºi o flexibilitate

Comisia pentru Dezvoltare Regionalã
a Parlamentului European (REGI) a ad-
optat, sãptãmâna aceasta, cu 40 de vo-

de 10% între axele prioritare din ca-
drul programelor operaþionale. Pro-
blema cu care s-au confruntat
membrii Comisiei REGI în timpul
votului consta în faptul cã, dupã
acordul unanim al Consiliului Eu-
ropean din februarie, Consiliul nu
a fost pregãtit sã permitã modifi-
carea propunerii Comisiei.

„Mã voi asigura cã negocie-
rile cu Consiliul ºi Comisia

vor fi rapide”
Prin urmare, dacã Parlamentul ar

fi adoptat o poziþie diferitã, pe lân-
gã o perioadã de negocieri mult mai
extinsã, ar fi fost puþin probabilã
identificare unei soluþii, cu toate
riscurilor aferente pentru România
ºi celelalte state membre în cauzã.

„Acum, cã acest pas important
a fost fãcut, în calitatea mea de
membru al echipei de negociere a
Parlamentului European, mã voi
asigura cã negocierile cu Consiliul
ºi Comisia vor fi rapide, ºi cã Ro-
mânia va implementa aceste schim-
bãri în sãptãmânile ce urmeazã ºi în
orice caz, înainte de sfârºitul anu-
lui”, a conchis Victor Boºtinaru.

RADU ILICEANU

turi „pentru” ºi 3 voturi „împotrivã” so-
luþia privind regula N+3 pentru România
ºi Slovacia.

Victor Boºtinaru salutã adoptarea formulei „N+3” pentru România ºi Slovacia

În acest context, vicepreºedintele grupului
PPE, eurodeputatul român Marian Jean Mari-
nescu a declarat: „A fost o situaþie sensibilã,
pentru cã pânã la urmã fiecare stat membru are
posibilitatea sã cearã. Dar problema este cã Ro-
mânia ºi Slovacia au fost menþionate explicit în
concluziile Consiliului European, ca urmare a ne-
gocierilor din februarie. Pentru cã ele sunt sin-
gurele state care au fost limitate la 10% creºtere
a fondurilor de coeziune peste ce au avut în 2007-
2013. Preºedintele Traian Bãsescu a negociat cu
Herman Van Rompuy ºi a primit, ca un fel de
compensare, posibilitatea sã extindem perioada
de cheltuire a banilor cu inca un an”.

„A fost o mobilizare exemplarã”
 Marian Jean Marinescu a adaugat cã ºi alte

state membre ar fi dorit sã beneficieze de aceas-
tã extindere a regulii „n+3”. „Pe noi nu ne deran-
ja acest lucru, pentru cã nouã nu ni se lua nimic.
Problema este însã cã în poziþia Consiliului Eu-
ropean din iunie se spune clar cã nu sunt accep-

tate decât România ºi Slovacia. Acest lucru fã-
cea negocierile foarte dificile ºi puteam ajunge
în situaþia sã nu putem sã votãm înainte de 31
decembrie ºi pierdeam banii. A fost o mobilizare
exemplarã, toatã lumea militând pentru pãstra-
rea propunerii Comisiei”, a precizat Marinescu.

Eroarea lui Dragnea ne costa
4 miliarde de euro

 El a mai afirmat cã, sãptãmâna trecutã, a mai
avut loc un vot în Comisia pentru bugete a PE
pe acest subiect, iar atunci nu a existat o mobi-
lizare suficient de puternicã pentru a respinge
amendamentele în discuþie. De asemenea, el
apreciazã cã o scrisoare trimisã de vicepremie-
rul Liviu Dragnea raportorului Oldrich Vlasak,
datatã 1 august, în care acesta iºi exprima
aprecierea pentru draftul de raport, a fost o gre-
ºealã, care a dus în acel moment la o demobili-
zare împotriva amendamentelor susþinute de Ol-
drich Vlasak. ”Nu cred cã este în ordine sã se
trimitã de la guvern o scrisoare direct la rapor-

tor. A fost o eroare destul de mare dupã pãrerea
mea”, a afirmat Marian-Jean Marinescu.

S-a acordat ºi un mandat de negociere
Eurodeputatul PDL Marian-Jean Marinescu

susþine cã odatã cu votul din Comisia REGI s-a
acordat ºi un mandat de negociere, de care ra-
portorul Oldrich Vlasak este acum constrâns. ”În

mod normal ar putea sã se încheie negocierile
într-o singura ºedinþã. Asta înseamnã cã putem
sã votãm în noiembrie în plen, iar pânã în decem-
brie va fi timp de tradus în cele 24 de limbi ºi de
publicat în Monitorul Oficial. Apreciez cã putem
fi 99% siguri cã se poate termina înainte de sfâr-
ºitul anului”, a mai spus Marinescu.

MARGA BULUGEAN

Raportul care prevede extinderea regulii „n+3” pentru România ºi Slova-
cia a fost adoptat marþi în Comisia pentru dezvoltare regionalã (REGI)  a
Parlamentului European, dupã o veritabilã mobilizare împotriva unor amenda-
mente care riscau sã blocheze negocierile cu Consiliul, punând în pericol intra-
rea în vigoare pânã la sfârºitul anului a derogãrii obþinute de cele doua state.

Raportul care prevede extinderea reguliiRaportul care prevede extinderea reguliiRaportul care prevede extinderea reguliiRaportul care prevede extinderea reguliiRaportul care prevede extinderea regulii
„n+3” pentru România a fost adoptat„n+3” pentru România a fost adoptat„n+3” pentru România a fost adoptat„n+3” pentru România a fost adoptat„n+3” pentru România a fost adoptat

Dupã o mobilizare exemplarã,
greºeala lui Liviu Dragnea a fost reparatã :
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Într-un discurs foarte aºteptat
la tribuna ONU, preºedintele ira-
nian, Hasan Rohani (foto), a asi-
gurat marþi, 24 septembrie, cã
þara sa nu reprezintã „absolut nici
o ameninþare la adresa lumii sau
pentru regiune”. El i-a cerut lui
Barack Obama sã ignore intrarea
în rãzboi ºi sã dea ºansã nego-
cierilor. Iranul este determinat sã
acþioneze „de o manierã respon-
sabilã pentru securitatea regionalã
ºi internaþionalã”, a spus el în faþa
Adunãrii Generale a ONU, la câ-
teva ore dupã ce vorbise omolo-
gul sãu american, Barack Oba-
ma. „Noi apãrãm pacea bazatã pe
democraþie ºi buletin de vot în în-
treaga lume, inclusiv în Siria ºi

Bahrein, dar ºi în alte þãri ale re-
giunii”, a spus Rohani. „Nu exis-
tã soluþii violente la crizele mon-
diale”. Preºedintele american a
declarat cã „diplomaþia trebuie sã-
ºi încerce ºansele cu Iranul”, ce-
rând omologului sãu iranian sã
traducã cuvintele în acþiune, cu
precãdere cele privind programul
nuclear. În pofida voinþei afiºate
de a se da o ºansã democraþiei,
întâlnirea aºteptatã între preºedin-
þii iranian ºi american n-a avut
loc, dovadã cã neîncrederea încã
persistã. Era o întâlnire neluatã
în calcul, inclusiv de Hasan Ro-
hani, care a justificat-o prin lipsa
de timp. Cu toate acestea, el a
subliniat cã gheaþa începe „sã se

rupã” între Washington ºi Tehe-
ran, „consecinþã a voinþei popo-
rului iranian de a instaura noi re-
laþii”. Referindu-se la chestiunea
nuclearã, Rohani a afirmat cã Ira-
nul n-are nevoie de arme nuclea-
re pentru asigurarea securitãþii
sale. El a mai adãugat cã este gata
sã înceapã imediat discuþii baza-
te pe un calendar precis, pentru
soluþionarea cu marile puteri a
dosarului nuclear iranian. Preºe-
dintele iranian a jurat cã nu va în-
cerca sã obþinã bombe, afirmând
cã Teheranul are dreptul la ener-
gia nuclearã civilã. Denunþând cu
virulenþã sancþiunile internaþiona-
le care lovesc þara sa, el a spus
cã guvernul preºedintelui SUA
Barack Obama va avea voinþa
politicã de a rezista la presiunea
grupurilor rãzboinice. În paralel,
Rohani a criticat strategia antite-
roristã americanã. A condamna
terorismul, calificându-l „flagel
violent”, a adãugat cã utilizarea
de drone contra inocenþilor în
numele luptei împotriva teroris-
mului trebuie, de asemenea, con-
damnatã. Aliat al regimului siri-
an, Rohani a afirmat, de aseme-
nea, cã cea mai mare ameninþare
sunt armele chimice cãzute în
mâinile unor grupuri teroriste,
adoptând retorica regimului lui

Bashar al-Assad. Jurnalistul CNN
Christiane Amampur a relevat pe
contul sãu Twitter cã preºedin-
tele iranian i-a spus cã „el accep-
tã Holocaustul. Ca mari crime ale
naziºtilor contra evreilor. ªi con-
damnã toate genocidurile”.
Aceastã tranºantã decizie este
total diferitã faþã de cea apãratã
de predecesorul sãu, Mahmoud
Ahmadinejad, cel care calificase
uciderea a milioane de evrei de
cãtre regimul nazist drept „o în-
ºelãtorie”. Premierul israelian,
Benjamin netanyahu, a calificat
aceastã intervenþie drept cinicã ºi
ipocritã. „Discursul reflectã
exact strategia iranianã, care con-
stã în a vorbi ºi a câºtiga timp
pentru a progresa în dezvoltarea
capacitãþilor sale de a dezvolta
arme nucleare”. „Comunitatea in-
ternaþionalã ar trebui sã testeze
Iramnul nu pe cuvinte, cât pe
acþiunile sale”, a concluzionat
premierul israelian, care se va
adresa marþea viitoare Adunãrii
Generale. Yuval Steinitz, ºeful
delegaþiei israeliene care a boico-
tat discursul lui Rohani, a cerut
creºterea presiunii asupra Iranu-
lui: „Mai multã presiune econo-
micã ºi militarã asupra iranului,
mai multã diplomaþie ar fi o ºansã
de succes”.

La ONU, Rohani a asigurat cã IranulLa ONU, Rohani a asigurat cã IranulLa ONU, Rohani a asigurat cã IranulLa ONU, Rohani a asigurat cã IranulLa ONU, Rohani a asigurat cã Iranul
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Peste 250 de persoane au murit ºi zeci
de mii au fost afectate de seismul cu
magnitudinea de 7,7 înregistrat marþi în
Pakistan, unde armata continuã sã
intervinã în ajutorul populaþiei, transmite
AFP. Seismul care s-a produs în apropie-
re de localitatea Awaran din provincia
Baluchistan (sud-vest) a fost resimþit ºi
în India ºi Iran. Potrivit unui nou bilanþ
al responsabililor locali, între 251 ºi 271
de persoane au murit ºi câteva sute au

fost rãnite în urma cutremurului de
pãmânt care a devastat sate întregi, iar
autoritãþile estimeazã cã bilanþul victime-
lor s-ar putea agrava în continuare. „Nu
existã nici un loc unde sã putem trata
rãniþii în spitalele locale. Încercãm sã-i
transferãm pe cei rãniþi grav la Karachi
cu elicopterele, iar pe ceilalþi în districte-
le din vecinãtate”, a declarat pentru AFP
Jan Muhammad Baledi, purtãtorul de
cuvânt al guvernului provincial. Autoritã-

þile pakistaneze au decretat stare de
urgenþã într-o parte a provinciei Balu-
chistan, unde cutremurul a fost urmat de
circa 12 replici, potrivit Institutului
american de geofizicã. Balucistanul este
o provincie foarte sãracã, devastatã de
violenþe împotriva minoritãþii musulmane
ºiite, atacuri ale talibanilor ºi lupte
între rebeli secesioniºti din cadrul
Armatei de eliberare a Balucistanului
ºi forþe guvernamentale.

Bilanþul victimelor cutremurului din Pakistan a trecut de 250 de morþi

Comisia Europeanã (CE) pro-
pune deschiderea completã a pie-
þei Uniunii Europene pentru impor-
turile de vinuri din Republica Mol-
dova înainte de intrarea în vigoare
a Acordului de Asociere între UE
ºi Republica Moldova ºi a Acordu-
lui privind Zona de liber schimb
aprofundatã ºi cuprinzãtoare
(DCFTA), ca o mãsurã pentru a
compensa dificultãþile cu care Re-
publica Moldova se confruntã în
exportul vinurilor pe unele dintre
pieþele sale tradiþionale, informea-
zã un comunicat dat publicitãþii ieri
la Bruxelles. Deºi CE nu face refe-
rire la cazuri concrete în comuni-
catul sãu, „dificultãþile pe unele din
pieþele sale tradiþionale” se referã
la decizia Rusiei din 10 septembrie
a.c., de a interzice importurile de
bãuturi alcoolice din Republica
Moldova, în contextul apropierii
acestui stat de UE. „Piaþa Uniunii
Europene este o alternativã dura-
bilã ºi un pol de stabilitate viabil
pentru sectorul vinicol moldovean.
Deschiderea completã a pieþei UE
pentru vinurile din Republica Mol-
dova, într-un moment în care agri-

cultorii moldoveni sunt în dificul-
tate, demonstreazã cã Uniunea
Europeanã nu este numai un pro-
iect de integrare economicã, ci ºi
un spaþiu al solidaritãþii”, a decla-
rat comisarul european pentru Agri-
culturã ºi Dezvoltare Ruralã, Da-
cian Cioloº, citat în comunicat.
Rusia a interzis din 10 septembrie
importul de vinuri moldoveneºti,
acuzând calitatea proastã a aces-
tora. Medicul ºef sanitar rus, Ghen-
nadi Oniºcenko, a declarat atunci
pentru Interfax cã interdicþia va fi
în vigoare pânã când Federaþia Rusã
„nu va vedea paºi concreþi din par-
tea Republicii Moldova în ve-
derea rezolvãrii acestei proble-
me. (...) Noi nu ne dorim rolul
de bonã pentru economia mol-
doveneascã”. Potrivit acestuia,
Rusia a abordat în repetate rân-
duri problema calitãþii vinurilor
moldoveneºti, dar partea mol-
doveneascã nu ar fi întreprins
nimic în acest sens. Oniºcne-
ko a indicat cã, în mai multe
loturi de producþie alcoolicã
originare din Republica Moldo-
va, au fost depistate substanþe

dãunãtoare. Decizia Rusiei de a in-
terzice vinurile moldoveneºti a ve-
nit dupã ce vicepremierul rus Dmitri
Rogozin a afirmat, la începutul lu-
nii septembrie, cã, odatã cu sem-
narea de cãtre Republica Moldova
a Acordului de liber schimb cu UE,
mai multe acorduri dintre þara sa ºi
Republica Moldova îºi vor pierde
valabilitatea. Rogozin a atenþionat,
de asemenea, voalat, Republica
Moldova cã ar putea avea proble-
me ºi cu livrarea de gaze în sezonul
rece. Rusia a mai interzis importul
de vinuri moldoveneºti în primãva-
ra anului 2006, iar livrãrile au fost

reluate parþial în 2007 ºi în totalita-
te în 2009.

Embargoul impus de Rusia vinu-
rilor moldoveneºti poate cauza pre-
judicii de 40 de milioane de dolari
dacã se va menþine timp de un an, a
declarat ieri ministrul Agriculturii din
aceastã þarã, Vasile Bumacov, în
urma unor audieri la comisia parla-
mentarã pentru agriculturã. „Am
evaluat, dacã aceasta situaþie durea-
zã un an de zile, prejudiciile se pot
ridica la 40 milioane de dolari. Dacã
nu dureazã mult aceastã pauzã teh-
nicã, lucrurile se pot corecta”, a spus
Bumacov, citat de Publika TV.

CE propune deschiderea completã a pieþei UE pentru vinurile moldoveneºti

Miliþiile Al-Shebab acuzã
serviciile de securitate
cã au utilizat arme chimice
în mallul din Nairobi

Miliþiile islamiste somaleze Al-
Shebab, afiliate reþelei teroriste
Al-Qaeda, aflate la originea
atacului armat comis la mallul
Wastgate din Nairobi, acuzã
forþele de ordine cã au utilizat
arme chimice în operaþiunea din
centrul comercial. Organizaþia
islamistã susþine cã serviciile de
securitate kenyene au utilizat gaze
extrem de toxice, demolând mai
multe etaje ale centrului comer-
cial ºi îngropând de vii 137 de
ostatici. „Dat fiind cã nu au
reuºit sã învingã mujahedinii în
mall, serviciile de securitate au
utilizat arme chimice pentru a
pune capãt asediului”, afirmã
organizaþia Al-Shebab într-un
comunicat citat de site-ul israe-
lian Ynetnews. Guvernul de la
Nairobi a respins acuzaþiile,
explicând cã forþele de ordine au
verificat fiecare încãpere a
centrului comercial. Bilanþul
incidentelor armate care au avut
loc în centrul comercial din
Nairobi este de 67 de morþi, dintre
care 61 de civili ºi 6 agenþi ai
forþelor de ordine. Printre victime
se numãrã ºi 5 presupuºi teroriºti.

CE: Franþa a fost de acord
cu integrarea romilor în
þãrile de rezidenþã, nu doar
în cele de origine

Franþa s-a angajat sã participe
la crearea unei strategii europene
privind integrarea romilor nu doar
în þãrile de origine, ci ºi în cele de
rezidenþã, a declarat, ieri, purtãto-
rul de cuvânt al Comisiei Europe-
ne, Olivier Bailly, în replicã la
declaraþiile ministrului francez de
Interne, Manuel Valls, care a spus
cã romii au „vocaþia” de a se
întoarce în România ºi Bulgaria.
„Libera circulaþie a cetãþenilor
europeni ºi libertatea de a avea
rezidenþa într-un alt stat UE sunt
drepturi fundamentale ale cetãþeni-
lor europeni, fie cã sunt români,
bulgari sau francezi”, a spus
Bailly, adãugând cã CE nu are
posibilitatea de a judeca „dorinþa
ºi capacitatea de integrare a
romilor”. „E un drept pe care
fiecare cetãþean îl are ºi care
trebuie respectat”, a punctat
Bailly. Rãspunzând unei întrebãri,
oficialul european a precizat cã
Legislativul de la Bruxelles poate
interveni, în cazul în care aceste
drepturi nu sunt respectate, dar
„competenþele Comisiei sunt
limitate” în domeniul social.
Guvernul francez nu a reuºit sã
întrerupã cercul vicios al evacuãri-
lor forþate ale romilor, care au
atins în prezent un nivel-record,
acuzã Amnesty International (AI)
într-un raport dat publicitãþii ieri,
îndemnând la interzicerea prin lege
a acestei practici. La rândul sãu,
comisarul european pentru Justiþie,
Viviane Reding, a criticat dur
polemica din Franþa cu privire la
romi, declanºatã de ministrul
francez de Interne, în contextul
campaniei electorale pentru
alegerile municipale franceze,
relateazã postul France Info.
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07:00 Telejurnal
09:00 Pregãtind viitorul (R)
09:30 Oameni care au schimbat

Lumea
09:45 Destinaþia România
10:15 Minunile naturale ale

Europei
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek (R)
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:30 Akzente
16:45 Lozul cel mare
17:40 Legendele palatului -

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

Folclor "Cântecele munþilor"
23:10 Bani gheaþã
00:55 Ora de business (R)

07:00 Agenda Festivalului
George Enescu (R)

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Carabinieri (R)
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Engleza la colþ de stradã (R)
10:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
11:00 Madagascar ºi febra

safirului (R)
12:00 Profil, poveste, personaj
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Deportaþii (R)
13:30 Coreea: spirit ºi culoare (R)
14:20 Agenda Festivalului

George Enescu (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Carabinieri
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
18:00 Telejurnal
19:00 Mari familii româneºti
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Ocolul Pãmântului în 80

de zile
20:50 Muzica DP 2
21:00 Bacchus în Bali
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Agenda Festivalului

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

07:50 Punct ochit, punct...iubit!
09:25 Aventuri sub clar de lunã
11:00 Premiile Emmy 2013 -

Versiunea editatã
13:05 Liga dreptãþii: Apocalipsa
14:25 În armatã
15:55 Kylie Minogue –

Aphrodite: Les Folies Tour
17:30 Piraþii ! O bandã de

neisprãviþi
19:00 În derivã
20:00 Uimitorul Om-Pãianjen
22:10 Martorul
23:00 True Blood
23:55 Mãria Ta
01:35 Olimpiada de acasã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Pãrinte înainte de vreme (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Întreabã-i pe copii!
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Fotbal Cupa Romaniei:

Steaua – Avantul Barsana
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 The Walking Dead:

Invazia zombi
00:30 Ostatic în Mexic

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

08:00 Acasã în bucãtãrie
09:00 La bloc (R)
10:00 Daune ºi interese (R)
12:15 La Mãruþã
14:00 Dansez pentru tine
18:30 Daune ºi interese
19:30 La bloc
20:20 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Death Warrior
00:00 Breaking Bad
01:00 Dispariþia
02:45 Breaking Bad
04:15 Breaking Bad (R)
05:00 Lumea Pro Cinema
05:30 Cine A.M.

06:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
01:30 Next Star (R)
02:00 Nikita
04:00 Acces direct (R)

07:30 La un pas de fericire

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Cu capul în nori

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Faci faþã, faci bani

21:15 Asta-i România! (R)

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 La un pas de fericire (R)

03:00 Te vreau lângã mine (R)

04:30 Cu capul în nori (R)

06:45 Neveste de piloþi

07:00 Vacanþã ºi terapie
08:00 Regina cumpãrãturilor

(R)
09:30 Trãsniþi din NATO (R)
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
12:00 Poveºti din jurul lumii
13:00 Dragostea trece prin

stomac
14:00 Vacanþã ºi terapie (R)
15:00 Focus
15:30 Focus Monden (R)
16:00 Regina cumpãrãturilor
17:00 Fii pe fazã!
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Mãrul discordiei
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Fii pe fazã! (R)
00:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
01:30 Dragul de Raymond
03:00 Focus (R)
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:00 Colinda de Craciun

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

Royal Rumble
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
09:00 Pe urmele antichitãþilor
10:00 Oamenii cu topoare
11:00 Restaurãri
12:00 Hitler ºi nebunia de pe

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

Kustoms
17:00 Restaurãri
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Pe urmele antichitãþilor
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07:00 Telejurnal
09:00 Ora de business (R)
09:45 Destinaþia România
10:30 Minunile naturale ale

Europei
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek
12:30 Tribuna partidelor

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

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

Gyebaek
18:55 Clubul celor care

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

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

muncesc în România
21:10 Against All Flags
22:50 Extract
00:25 Festivalul Internaþional de

Folclor "Cântecele munþilor" (R)

07:00 Agenda Festivalului
George Enescu (R)

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Carabinieri (R)
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Engleza la colþ de stradã (R)
10:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
11:00 Bacchus în Bali (R)
12:00 Remix
13:00 Mari familii româneºti (R)
14:20 Agenda Festivalului

George Enescu (R)
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Carabinieri
17:00 Engleza la colþ de stradã
18:00 Telejurnal
19:00 Mari familii româneºti
19:30 Festivalul Internaþional

"George Enescu"
21:45 Poate nu ºtiai
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Agenda Festivalului

George Enescu
23:20 Trei regate
00:15 Dragoste de mamã

07:35 Liga dreptãþii: Apocalipsa
09:15 În armatã
10:45 Piraþii ! O bandã de

neisprãviþi
12:15 Din dragoste pentru Roma
14:05 Beyonce: Viaþa e doar un vis
15:35 Marea cursã de Crãciun
17:10 Rugul aprins
18:40 Filme ºi vedete
19:05 În derivã
20:00 Prometheus
22:00 True Blood
22:55 Rocker
00:25 Arbitrage

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Întreabã-i pe copii! (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Tânãr ºi Neliniºtit
14:45 Eu de ce m-am cãsãtorit?
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Transfer de identitate
22:30 Ghinionist la pãtrat
00:30 Transfer de identitate (R)
02:30 Ghinionist la pãtrat (R)
04:30 Promotor (R)
05:00 Ce se întâmplã doctore ? (R)

07:00 Triumful dragostei (R)
08:00 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Que bonito amor (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Îngeri pierduþi (R)
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Suflet de gheaþã
22:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Suflet de gheaþã (R)
03:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

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

08:00 Faleze de nisip
10:00 Daune ºi interese
12:15 Zoom în 10
12:30 Lã Mãruþã
14:30 Dansez pentru tine
19:00 Daune ºi interese
20:00 Prizonieri în paradis
22:00 Kung Pow!: Puterea

pumnului
00:00 Breaking Bad
01:00 Pe urmele criminalului
02:30 Breaking Bad
04:00 Breaking Bad
05:00 Lumea Pro Cinema
05:30 Cine A.M.

06:00 Observator

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani

10:50 În gura presei

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Icomedy

22:00 X Factor (R)

00:30 Eu ºi Prinþul 3

02:30 Observator (R)

03:30 Observator special (R)

04:00 Acces direct (R)

07:30 La un pas de fericire

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Cu capul în nori

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Roata norocului

22:15 Pe banii pãrinþilor

23:45 Faci faþã, faci bani (R)

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:00 Pe banii pãrinþilor (R)

03:15 Te vreau lângã mine (R)

04:30 Cu capul în nori (R)

06:45 Pastila de râs (R)

07:00 Vacanþã ºi terapie

08:00 Regina cumpãrãturilor (R)

09:30 Trãsniþi din NATO (R)

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

12:00 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

13:00 Dragostea trece prin

stomac

14:00 Vacanþã ºi terapie (R)

15:00 Focus

15:30 Focus Monden (R)

16:00 Regina cumpãrãturilor

17:00 Fii pe fazã!

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Acasã la Coana Mare

22:30 Killer Karaoke

23:30 Fii pe fazã! (R)

00:30 Neguþãtorul din Veneþia

03:00 Focus (R)

03:30 Dragul de Raymond

05:00 Dragoste ºi rãzboi
07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 Ora exactã în sport
12:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 "Ku Nina în Atak!"
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 Boxbuster "Mari meciuri":

Mike Tyson
22:00 Mafioþi
23:00 Wrestling RAW
01:00 Faceþi jocurile - European

Poker Tour
02:00 ªtiri Sport.ro
02:10 Wrestling SMACK
03:00 Wrestling WWE Super-

stars
04:00 ªtiri Sport.ro

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

Kustoms
10:00 Camionagiii gheþurilor
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Rãzboiul transportatorilor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
22:00 Rãzboiul depozitelor
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj;
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia

publicã localã;

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 30.09.2013, ora 14.00 la sediul consiliului
judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice - faza SF - pentru obiectivul de investiþii:

”Modernizare ºi extindere primiri urgenþe Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova”.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice - faza SF - pentru obiectivul de investiþii:

”Extindere Spital Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova cardiologie intervenþionalã ºi chirurgie cardiovascularã”.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova pe

anul 2013.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asistenþã medico-

sociale Melineºti ºi Sadova pe anul 2013.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special

”Beethoven” pe anul 2013.
6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea utilizãrii excedentului bugetar al anului 2012 pentru finanþarea cheltuielilor

secþiunii de dezvoltare în anul 2013.
7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2013.
8. Proiect de hotãrâre privind organizarea concursului de management pentru Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi

Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj.
9. Proiect de hotãrâre privind organizarea concursului de management pentru ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii

”Cornetti”.
10. Proiect de hotãrâre privind organizarea concursului de management pentru Muzeul Olteniei Craiova.
11. Proiect de hotãrâre privind organizarea concursului de management pentru Muzeul de Artã Craiova.
12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Muzeul de Artã Craiova.
13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii

”Cornetti”.
14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului de funcþii pentru Spitalul Orãºenesc

”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.
15. Proiect de hotãrâre privind darea în folosinþã gratuitã a unui spaþiu Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã Oltenia.
16. Proiect de hotãrâre privind închirierea unor spaþii aflate în proprietatea publicã a judeþului Dolj ºi în administrarea

Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.
17. Proiect de hotãrâre privind darea în folosinþã gratuitã a aparaturii medicale achiziþionatã de Consiliul Judeþean Dolj,

Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.
18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie

Leamna, pe anul 2013.
19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Camerei Agricole Dolj pe anul

2013.
20. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor judeþului Dolj la S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A. pentru a aproba în

adunarea generalã majorarea prin aport în naturã a capitalului social al societãþii.
21. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor judeþului Dolj la S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A. pentru a aproba în

adunarea generalã unele mãsuri organizatorice.
22. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor judeþului Dolj la S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA pentru

a aproba în adunarea generalã numirea auditorului statutar.
23. Proiect de hotãrâre privind eliberarea licenþei de traseu pentru cursa regulatã specialã efectuatã de operatorul de

transport S.C. NEAGTOVO PROD S.R.L. Bratovoeºti, jud. Dolj pe traseul Craiova - Periºor - Bãileºti.
24. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a utilajelor necesare S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A.
25. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã,

Secretariat.

NR. 361 Emisã astãzi, 25.09.2013

     Contrasemneazã,
      P R E ª E D I N T E,          SECRETAR,

             ION PRIOTEASA                                               GHEORGHE BARBÃRASÃ

OFERTE SERVICIU
Angajãm tehnician/
inginer cu cunoºtin-
þe în sisteme de alar-
mã, supraveghere
video, reþele calcu-
latoare. CV-ul se de-
pune la adresa de e-
mail: angajari_craio-
va@yahoo.com.

ANGAJÃM MAªI-
NISTE MAROCHI-
NÃRIE. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.

MEDITAÞII
Licenþiatã, douã
specializãri ofer
meditaþii complete
clasele I-IV. Tele-
fon. 0751/239.088.

Meditez matematicã
pentru Evaluare Na-
þionalã, bacalaureat,
alte concursuri ºco-
lare ºi examene. Te-
lefon. 0724/088.745;
0351/416.101.
Profesoarã meditez
matematicã. Telefon.
0761/329.958.

Pregãtesc conta-
bilitate – studenþi,
ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
Filmez ºi fotografiez
la preþuri avantajoase
+ albumuri foto. Tele-
fon: 0766/359.513.

S.C. ATLANTYS,
Clubul Oamenilor
de  Afaceri, organi-
zeazã mese festive,
nunþi, botezuri, aga-
pe. Suntem serioºi
ºi exigenþi. Vã aº-
teptãm în str. Romul
bl. T3A parter. Tele-
fon: 0251/411.712:
0723/ 868.723.
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.0785/
103.411.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Particular vând apar-
tament 2 camere,
etj2/4, zona Lãpuº, în
spatele Hotelului He-
lin. Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.
Vând apartament 2
camere transformat
în 3, ultramodern cu
centralã, mobilier ºi
garaj, (în spate la
Billa). Preþ 65.000
Euro negociabil. Te-
lefon: 0755/943.426.

Vând apartament 2
camere central. Tele-
fon, 0770/682.554.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Calea Bu-
cureºti. Telefon:
0784/122.199.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te, superb, preþ nego-
ciabil, zona Ciupercã.
Telefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0721/218.871.

CASE
Vând casã la 15 km
de Craiova, mobilã,
aragaz. Telefon:
0752/ 410.378.
Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp
zona I, sau schimb
cu garsonierã Craio-
va, + diferenþa. Tele-
fon: 0742/097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere,
anexe, pomi fructi-
feri, vie, fântânã, lo-
calitatea Ciutura, preþ
negociabil. Telefon:
0763/305.850.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna
Valea Stanciului. Te-
lefon: 0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucãtãrie,
încãlzire centralã, an-
velopatã termic, even-
tual schimb 2 aparta-
mente, 2 camere sau
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând pãdure comu-
na Borãscu - Gorj. Te-
lefon: 0723/693.646.

Vând teren intravilan
Brãdeºti, deschidere
la Drum European
54 m, toate utilitãþile.
Relaþii la telefon:
0749/230.636.
Vând parcele Câr-
cea, la asfalt, alãtu-
rat cu Hanul cu po-
nei, 450 mp ºi 650
mp. Telefon: 0767/
263.391.
Vând intravilan vis-
a-vis de târgul Leu,
1174 mp, 2 deschi-
deri 17 m ºi reþele
apã, electricitate,
cadastru, carte
funciarã. Telefon:
0 7 2 4 / 5 7 2 . 4 3 4 ;
0351/179.436.
Vând teren 400 mp
intravilan situat în Se-
garcea str. Unirii, nr.
29F (în spatele Li-
ceului), cadastru. Te-
lefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 800 mp, co-
muna Predeºti ideal
pentru casã, zonã pi-
toreascã. Telefon:
0762/ 109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.

Vând teren intravilan
ºi extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34. Preþ
negociabil, 600 mp.
Telefon: 0727/
792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craio-
va.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.

Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp ºi
1900 mp în Vârvo-
ru de Sus. Terenu-
rile fiind la stradã
betonatã având toa-
te facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0 7 4 6 / 4 6 7 . 9 2 2 ;
0744/220.492.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 306
diesel înmatriculat. Te-
lefon. 0761/155.549.
Vând maºinã auto
Peugeot 806, ben-
zinã, an 1995 neîn-
matriculatã. Bariera
Vâlcii nr. 63. Craio-
va. Telefon: 0766/
466.171.
Vând Audi A6, fabri-
caþie 2006, full-op-
tions, bleu-marin, pie-
le, xenon, motor de
2000 cm3. Telefon.
0762/109.595.
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008. Te-
lefon: 0728/031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.

Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri
iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fabri-
caþie 1996, aer con-
diþionat, preþ: 650
euro. Telefon: 0768/
440.441.
Vând Ford Fiesta impe-
cabil, înmatriculat. Tele-
fon: 0745/043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fa-
bricaþie 2008, 39.000
km, nerulat în Româ-
nia, motor 3500, du-
blã axã, capacitate
6,5 tone, preþ nego-
ciabil sau alte varian-
te. Telefon: 0748/
995.594.
Vând KIA SPORTA-
GE, an fabricaþie
2005, preþ negocia-
bil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând frigider Actic
240 l preþ negociabil.
Telefon: 0763/625.519.

Vând pãlãrie fetru nr.
55, nouã, 50 lei, ma-
ºini de spãlat rufe,
pompã defectã. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi dis-
curi Electrecord de
muzicã popularã ºi
uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut
nemþeºti, româneºti,
cãruþã. Telefon: 0761/
155.549.
Vând în Iºalniþa 2 m3

lemne diferite esen-
þe din demolare ma-
gazie 125 lei m3. Te-
lefon: 0761/355.869;
0770/303.445.
Vând cârlige jghea-
buri acoperiº, arzãtoa-
re Ø 600 gaze sobã,
polizor (flex) D 125/
850W, cauciucuri
155/13 cu jantã, poli-
zor voiaj cu douã bu-
telii nou, ceas Atlantic.
Telefon: 0771/385.734.
Vând 345 mp – 18,60,
tarlaua 80 preþ nego-
ciabil, zona Daewoo
cãpºunãrie. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Vând struguri ananas,
blanc ºi zaibãr. Tele-
fon: 0785/447.615.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Staþiunea de Cer-
cetare – Dezvoltare

Agricolã ªimnic,
cu sediul în Craiova,
ªoseaua Bãlceºti

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

DROPIA, BOEMA,
ªIMNIC 30.

Telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

Vând presã pentru
struguri capacitate
mare. Telefon: 0251/
531.294.
Vând struguri Resling
de calitate. Telefon:
0770/897.476.
Vând 2 gropi, Cimiti-
rul Romaneºti, cu lu-
crare fãcutã. Tele-
fon: 0771/758.019.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negocia-
bil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând puieþi de nuc,
frasin, salcâm ºi di-
verºi puieþi pomi
fructiferi ºi sãlbatici
pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon:
0 7 6 2 / 2 7 8 . 6 3 9 ;
0 3 5 1 / 4 3 0 . 8 8 0 ;
0253/285.145.
Vând aparat de
ozonat apa, elimi-
nã pesticidele din
legume ºi fructe,
precum ºi hormo-
nii ºi antibioticele
din carne. Telefon:
0729/033.903.

Vând þeavã neagrã
40 ml, robineþi, venti-
le fontã noi diverse
mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de
bere, tub CO2,
aparat fax, aspira-
tor, balanþã Berkel,
cuier panou, maºi-
nã de cusut Sin-
ger. Telefon: 0746/
660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând struguri ieftin
maxim  1000 kg. Te-
lefon: 0729/175.918.
Vând uºi cu toc,
de inter ior,  cu
geam, date cu lac,
tuburi CO2, doza-
tor bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electro-
nic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei ne-
gociabil. Telefon:
0766/355.375.

Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200 lei.
Relaþi la telefon:
0748/057.590.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de ba-
lotat, sticle plastic,
cutii de bere, putinã
50 vedre nouã sal-
câm, 2 uºi cu toc
pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3
bare cornier de 60
mm lungi de 3 m, 3
foi de tablã zincatã
2,5/1 m. Telefon:
0770/303.445.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzi-
re. Cadou nuntã
deosebit! Telefon:
0 2 5 1 / 4 1 5 . 8 6 3 ;
0765/ 027.337.

Vând convenabil
sau schimb cu calo-
rifer fontã folosit, un
calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin fo-
losit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând cauciucuri
155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã
20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând frigider 320
litri, combinã muzica-
lã stereo, piei de bo-
vinã tratate, piese
Dacia noi, calculator
instruire copii, flex
mare, aparat sudu-
rã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.

Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bu-
cãtãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de
cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groa-
sã pentru pui, curcani
ºi animale mici. Tele-
fon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.

Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe
o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã co-
pii 2-4 ani (50
Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30
Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.
Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
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Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/3
ºi lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã
cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând pat dublu 2 m
X 2 m, tãblii nou –
nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46
bãrbat – fermoar –
nasturi - tineret, ex-
cepþional. Telefon:
0725/533.042.
CUMPÃRÃRI

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

DIVERSE
Cumpãr maºinã de
tricotat fineþea 6-7 ºi
ace fineþea 8. Tele-
fon: 0745/589.825.
Cumpãr 100 litri must
Feteascã alb. Tele-
fon: 0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de apar-
tament. Telefon:
0761/438.807.
Inchiriez garsonierã
complet mobilatã
zona Lãpuº, Scoala
M. Eminescu. Tele-
fon: 0762/ 299.913.
Inchiriez apartament
2 camere, Valea 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.
Proprietar închiriez
pe termen lung apar-
tament 3 camere
mobilat parter Dezro-
birii,  300 euro. Tele-
fon: 0744/396.354.
Gazdã - bãiat. Tele-
fon: 0746/274.204.
Primesc fatã în gaz-
dã, central. Telefon:
0769/680.597.
Închiriez teren pen-
tru parcare maºini
sau centru vânzãri
sau G.P.L. Telefon:
0 7 2 2 / 9 4 3 . 2 2 0 ;
0755/139.772.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedetermina-
tã, zonã cu vad. Te-
lefon: 0761/665.763.

Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.
Închiriez apartament
2 camere, utilitãþi. Te-
lefon: 0748/105.609.

CERERI
Doresc apartament
mobilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 came-
re, zona 1 Mai. Tele-
fon: 0765/058.600.
MATRIMONIALE
Domn serios,fãrã obli-
gaþii 50 ani, doresc cu-
noºtiinþã cu doamnã
vârstã apropiatã. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.

DIVERSE
Caut persoanã auto-
rizatã ptr. cadastru în
Craiova. Telefon:
0770/333.559: 0351/
401.251.
Confecþionez ºi
montez curea cane-
latã pentru maºinã
de cusut. Telefon:
0251/531.294.

CREDITE ÎN LEI CU
DOBÂNDÃ FIXÃ.
TELEFON: 0725/
401.174.
Caut donator rinichi
grupa O1 Telefon:
0766/683.126.
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil
sau bãtrân. Tele-
fon: 0764/568.897.
0751/ 911.417.
Pensionar singur
caut familie pentru în-
treþinere la þarã. Te-
lefon: 0762/603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera
/ obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut câine în co-
muna Coºovenii de
Jos. Ofer recompen-
sã. Telefon: 0770/
836.299.

Pierdutã/furatã fe-
melã Beagle (5
luni), în zona strãzi-
lor ,,Bujorului” ºi
,,Macedonski”, Ser-

vice Poiana, Syne-
vo. Rãspunde la nu-
mele Asha. Se aflã
sub tratament. Ofer
recompensã! Tele-
fon: 0741/774.839.

DECESE
Cu adâncã durere
în suflet familia
anunþã decesul
prof. dr. IRINA PÃU-
NESCU în etate de
75 ani. Înmormânta-
rea va avea loc vi-
neri 27.09.2013 la ci-
mitirul Badea, cu
plecare de la Bise-
rica din strada Ma-
ria Tãnase (Casa
ªtiinþei) la ora 11.30.

CONDOLEANÞE
Vecinii, prietenii
ºi cunoscuþii, re-
gretã profund de-
cesul celei ce a
fost prof. dr. IRINA
PÃUNESCU ºi
transmit familiei
sincere condo-
leanþe. Dumne-
zeu s-o odih-
neascã în liniºte
ºi pace, alãturi
de soþul ei!
Colegii, priete-
nii, cunoscuþii ºi
colaboratorii din
Electroputere ºi
din Craiova, re-
gretã profund
decesul prema-
tur al fostului in-
giner principal
DÃESCU DUMI-
TRU (BEBE), om
de o deosebitã
cinste ºi corecti-
tudine ºi transmit
familiei îndurera-
te sincere condo-
leanþe! Fie-i þãrâ-
na uºoarã!
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Marica a anunþat cã în cursul
acestei sãptãmâni îºi va gãsi o
echipã dupã despãrþirea de Schal-
ke. Dupã ce a refuzat mai multe
oferte din Anglia, Marica pare ten-
tat sã accepte oferte spaniolilor de
la Rayo Vallecano. Victor Becali a
confirmat cã jucãto-
rul se aflã în Madrid,
iar postul de radio Ca-
dena Cope a precizat
cã jucãtorul chiar a
fãcut o vizitã la sta-
dionul „Vallecas”.
Potrivit presei spa-
niole,  Marica va
oferi mâine, cel târ-
ziu, un rãspuns fi-
nal. „Transferul lui
Marica la Tottenham
a picat. Nu ºtiu dacã
Rayo poate sã îi plã-
teascã salariul. Nu se
poate apropia nici de
jumãtatea salariului pe
care îl avea la Schal-

Marica, aproape de a semnaMarica, aproape de a semnaMarica, aproape de a semnaMarica, aproape de a semnaMarica, aproape de a semna
cu Rayo Vcu Rayo Vcu Rayo Vcu Rayo Vcu Rayo Vallecanoallecanoallecanoallecanoallecano

ke. Sunt foarte puþine echipe din
Spania care pot plãti bine. Marica
este acum la Madrid” a declarat
Victor Becali. Atacantul român ar
urma sã primeascã un milion de
euro la semnãturã, fiindcã vine din
postura de jucãtor liber de con-

tract, iar salariul va fi de un un
milion de euro. Contractul oferit
de Rayo Vallecano este valabil
pentru un sezon cu opþiune de pre-
lungire pentru încã un an. Rayo
Vallecano se claseazã pe locul al
16-lea în campionat cu o singurã

victorie dupa cinci eta-
pe. Sezonul trecut, for-
maþia din Madrid s-a
clasat pe locul 8 ºi ar fi
putut profita de interdic-
þia primitã de Malaga de
a participa în Europa
League, însã ºi Rayo s-
a confruntat cu proble-
me financiare ºi nu a
îndeplinit condiþiile
UEFA. Marica (28 de
ani) a jucat pânã acum
la Dinamo, ªahtior Do-
neþk, VFB Stuttgart ºi
Schalke 04, iar în 64 de
meciuri pentru naþiona-
la României a înscris 22
de goluri.

Vlad Chiricheº a avut parte
de un debut încununat de suc-
ces la Tottenham. El a îmbrã-
cat pentru prima datã tricoul
lui „Spurs” într-un joc oficial
la meciul din Cupa Angliei,

Chiricheº, desemnat
„MVP” de fani la debut

contra celor de la
Aston Villa. Tot-
tenham a câºtigat cu
4-0, iar fanii l-au de-
semanat „omul me-
ciului” pe Chiricheº,
care a obþinut 35%
dintre voturile fani-
lor lui Tottenham,
devansându-i  în
sondaj pe Lewis
Holtby (31%) ºi
Jermaine Defoe
(18%).  Cel  din
urmã a  marcat
douã goluri în me-
ciul cu Aston Vil-
la. Andre Villas-
Boas l-a trimis pe
român în dreapta
centrului apãrãrii,
alãturi de Verton-
ghen, iar Chiricheº

a avut o evoluþie per total
bunã, chiar dacã a început ezi-
tant. Comentatorii englezi l-au
numit pe Chiricheº „Vlad The
Impaler” (Vlad Þepeº) pe par-
cursul transmisiei.

Clubul turc Galatasaray Istanbul a anunþat demi-
terea managerului general Fatih Terim, care este ºi
selecþioner al Turciei, deºi Cim Bom Bom venea dupã
un succes în deplasare în derby-ul cu Beºiktaº, scor
2-1. Responsabilii au decis rezilierea contractului lui
Terim pentru „a proteja interesele clubului”, conform
unui comunicat publicat pe site-ul oficial.Galatasa-
ray a realizat un debut slab de sezon, cu o victorie ºi
trei remize în campionat, dar ºi cu o înfrângere la
scor în Liga Campionilor, 1-6 cu Real Madrid. În
urmã cu o lunã, Fatih Terim a acceptat, ca în paralel
cu Galatasaray, sã preia ºi naþionala Turciei, adver-
sara României în grupa D de calificare la Cupa Mon-
dialã din 2014. Sub conducerea lui Terim, Turcia s-
a impus la Bucureºti în meciul cu România, scor 2-
0. Prima þintã a celor de la Galata este Jupp Heyn-
ckes (68 de ani), tehnicianul care a câºtigat trofeul
UEFA Champions League cu Bayern Munchen în

Fatih Terim, demis de la Galatasaray
primãvara acestui an. Dacã cele douã pãrþi nu vor
ajunge la un numitor comun, atunci turcii îl vor con-
tacta pe Guus Hiddink. 

Gennaro Gattuso, campion
mondial în 2006 cu naþionala
Italiei, a rezistat doar ºase me-
ciuri alãturi de excentricul pre-
ºedinte al lui Palermo, Maurizio
Zamparini, care a anunþat, ieri,
demiterea tehnicianului. Gattu-
so (35 de ani) a înregistrat a
treia înfrângere cu Palermo,
marþi, la Bari, scor 1-2, în eta-
pa a ºasea din Serie B. El a fost
înlocuit cu Giuseppe Iachini,
fost antrenor la Siena în sezo-
nul trecut, în Serie A. „Cu pro-
fund regret, l-am demis pe Gat-

tuso. Am toatã stima pentru
omul Gattuso ºi pentru munca
lui, dar poate cã împreunã am
fãcut un pas prea mare pentru
prima sa experienþã de antrenor
ºi rezultatele nu ne-au ajutat” a
afirmat Zamparini. Echipa Pa-
lermo, retrogradatã sezonul tre-
cut dupã ce a schimbat cinci an-
trenori, este pe locul 12 în Se-
rie B, cu ºapte puncte. Zampa-
rini are în „palmares” 52 de de-
miteri de antrenori la cluburile
unde a activat, Veneþia (1988-
2002) ºi Palermo (din 2002).

Gattuso, demis
de la Palermo

Simona Halep, cap de serie nu-
mãrul 13 ºi locul 18 WTA, a ratat,
ieri, calificarea în sferturile de fi-
nalã ale turneului Premier 5 de la
Tokyo, dotat cu premii în valoare
totalã de 2.369.000 de dolari, dupã
ce a fost învinsã de Venus Williams,
locul 63 WTA, scor 4-6, 7-5,
6-3. Halep a pierdut în faþa
fostei ocupante a locului 1
WTA dupã douã ore ºi 25 de
minute de joc. „A fost foarte
greu, Simona a jucat atât de
bine, a jucat minunat. Nu ºtiu
cum am reuºit sã câºtig, doar
am vrut sã rãmân în Japonia
ºi sã joc. Sunt foarte fericitã
cã am ajuns în sferturi” a
declarat Williams. În vârstã
de 33 de ani, jucãtoarea ame-
ricanã, acum pe locul 63

Tenis – turneul WTA de la Tokyo

Halep, eliminatã
de Venus Williams

WTA, a trecut în turul precedent
de principala favoritã de la Tokyo,
sportiva din Belarus Victoria Aza-
ranka, locul 2 WTA. Pentru pre-
zenþa în turul trei la Tokyo, Halep
va primi 125 de puncte WTA ºi un
cec în valoare de 24.300 de dolari.

Având o istorie de doar 10
ani, echipa naþionalã de futsal a
României a izbutit la Belgrad a
treia calificare la un turneu final
al Campionatului European,
programat în perioada 28
ianuarie - 8 februarie 2014, în
Belgia, la Anvers. Echipa de
futsal a României s-a impus,
scor 7-2, în deplasare, în
meciul cu Serbia, din manºa
retur a play-off-ului. Golurile

românilor au fost marcate de F.
Matei ‘4, ’32 (penalti), ’36 ºi
ªotârcã ’19, ’27, ’28, ’37.
Pentru Serbia au înscris
Janjiæci ’28 ºi Rajcevici ’29. În
tur, România s-a impus la
Cãlãraºi, scor 2-1. Tragerea la
sorþi a grupelor turneului final
sunt programate pe 4 octom-
brie, la Antwerpen, calificate
fiind 12 echipe: Belgia (gazda),
Spania (deþinãtoarea trofeului),

Italia, Rusia, Slovenia, Portuga-
lia, Azerbaijan, Cehia (câºtigã-
toare ale grupelor principale),
România, Ucraina, Croaþia ºi
Olanda (calificate în urma
jocurilor de play-off). Vor fi
alcãtuite patru grupe a câte trei
echipe, în fiecare grupã urmând
sã se joace conform sistemului
„fiecare cu fiecare”, în perioa-
da 28 ianuarie - 2 februarie
2014.

 Naþionala României de futsal
s-a calificat la Euro 2014

Astra Giurgiu – ACS Berceni (Cupa României,
ora 16, Digi 1), Mobitelco Cluj – SCM Universi-
tatea Craiova (Cupa României la baschet, ora
17.30, Digi 2), Poli Timiºoara – Steaua (Liga
Naþionalã de handbal, ora 17.30, Digi 2), Rapid
– Ceahlãul (Cupa României, ora 18, Sport.ro),
HC Odorhei – CSM Bucureºti (Liga Naþionalã de

handbal, ora 19.15, Digi 2), Steaua – Avântul
Bârsana (Cupa României, ora 20.30, PRO TV),
Athletic Bilbao – Betis (Primera Division, ora 21,
Digi 2), Inter – Fiorentina (Serie A, ora 21.45,
Digi 1, Dolce 2), Montpellier – Rennes (Ligue I,
ora 22, Digi 3), Villarreal – Espanyol (Primera
Division, ora 23, Digi 2).

Transmisiunile live la TV de astãzi
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Pagină realizată de COSMIN STAICU

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Astra 7 5 1 1 20-6 16
Steaua 6 5 1 0 16-5 16
Petrolul 8 4 4 0 10-5 16
Botoşani 8 4 3 1 8-5 15
Pandurii 8 4 2 2 15-10 14
Ceahlăul 8 3 4 1 10-5 13
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
Oţelul 8 3 1 4 7-12 10
Dinamo 8 2 3 3 12-8 9
Mediaş 8 2 3 3 9-10 9
Chiajna 5 2 1 2 6-8 7
Braşov 8 1 4 3 7-10 7
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

6

5

4

LIGA I

Etapa a IX-a
„U” Cluj – Săgeata – vineri, ora 20.30 (Digi 1)
Pandurii – Gaz Metan – sâmbătă, ora 17 (Digi 1)
Steaua – ACS Poli – sâmbătă, ora 20.45 (Antena 1)
Corona – FC Botoşani – duminică, ora 17 (Digi 1)
Viitorul – FC Vaslui – duminică, ora 19 (Digi 1)
Oţelul – Dinamo – duminică, ora 21.30 (Digi 1)
Astra – FC Braşov – luni, ora 19 (Digi 1)
Ceahlăul – Chiajna – luni, ora 19 (Dolce 1)
Petrolul – CFR Cluj – luni, ora 21.30 (Digi 1)

Cupa României – şaisprezecimi

FC Bihor – ACS Poli Timişoara 0-1
A marcat: Bărbuţ 73.
Corona Braşov – SC Bacău 1-0
A marcat: Aguirre 21.
FCM Dorohoi – Viitorul 0-3
Au marcat: Axente 7, Lazăr 16, Gavra 85.
FC Vaslui – CSM Reşiţa 1-0
A marcat: Pătulea 53.
Chindia Târgovişte – Săgeata Năvodari 2-0
Au marcat: Honciu 63 – pen., Cherchez 73.
Ripensia Timişoara – „U” Cluj 2-1
Au marcat: Ciobai 14, Anagor 21 / Ursu 39.
Dinamo – Sănătatea Cluj 4-0
Au marcat: Zougoula 41, 48, Dănciulescu 52, Rotariu 63.

Meciurile Gloria Buzău – FC Botoşani, Petrolistul Boldeşti – Gaz
Metan Mediaş, Pandurii – Farul, FC Braşov – CFR Cluj şi FC U
Craiova – Petrolul Ploieşti s-au jucat aseară.

Astăzi
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

5 octombrie, ziua
atletismului în Bănie

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret
Dolj, Primăria Municipiului Craiova, Inspecto-
ratul Şcolar Judeţean Dolj, Clubul Sportiv Mu-
nicipal Craiova, Clubul Sportiv Universitatea
Craiova, Liceul cu program Sportiv „Petrache
Trişcu” Craiova, Clubul Sportiv Olimpic Sport
Craiova, Asociaţia Judeţeană de Atletism Dolj
organizează „Ziua atletismului”, sâmbătă, 5 oc-
tombrie 2013, între orele 9.00 - 13.00, pe stra-
da A.I.Cuza.  Scopul este promovarea discipli-
nei atletism, iar obiectivele: atragerea tinerilor
în practicarea atletismului,  promovarea efecte-
lor benefice ale mişcării, prezentarea sportivilor
atleţi de marcă din judeţul Dolj. Participanţi: elevi
din judeţul Dolj, populaţia Craiovei. Vor fi invi-
tate personalităţi de renume din atletism, fiind
organizată şi o dezbatere în cadrul căreia per-
soanele doritoare vor putea afla, de la marii spor-
tivi, informaţii din atletism şi beneficiile practi-
cării mişcării. Vor fi prezentaţi sportivii atleţi ai
judeţul Dolj, sportivi ce au obţinut rezultate în
competiţiile oficiale din anul 2013.

Handbalistele au jucat degeaba până acum

SCM Craiova, şi penalizată
şi cu banii luaţi

Echipa antrenată de Carmen Amariei a pierdut la „masa verde”
meciul cu HC Zalău şi a fost penalizată cu un punct de FRH

Cele două puncte acumulate în
cele trei etape disputate până acum
în Liga Naţională de echipa de
handbal feminin a Craiovei au zbu-
rat din c lasament ieri dimineaţă,
când Federaţia Română de Hand-
bal a comunicat decizia. Aceasta
arată oficial astfel: „FRH decide
sancţionarea SCM Craiova c u
pierderea jocului cu HC Zalău cu
scorul de 10-0 şi scăderea unui
punct din clasament”. Motivul este
transferul ilegal al juc ătoarelor
Anca Amariei şi Alexandra Haşe-
gan în Bănie şi folosirea primeia
în meciul cu HC Zalău, încheiat la
egalitate, 23-23. După meci, con-
ducerea echipei ardelene a con-
testat dreptul de joc al celor două
handbaliste, pentru care nu s-ar fi
plătit taxele legale de transfer. Anca
Amariei şi Alexandra Haşegan au
jucat ultima dată în afara ţării, ast-
fel că taxele de transfer ar fi tre-
buit plătite şi la forul european de
profil, nu doar către FRH. Amen-
da pentru club a fost stabilită la

În deplasare, la Mobitelco Cluj

Trupa lui Mandic forţează calificarea în Cupa României
Astăzi, de la ora 17.30 (în direct la Digisport 3),

baschetbaliştii Universităţii Craiova încearcă să avan-
seze în faza următoare a Cupei României, întâlnind în
deplasare, în sala „Horia Demian” din Cluj, pe „U”
Mobiteleco. În prima manşă, echipa lui Andelko Man-
dic a câştigat cu 82-78 contra ardelenilor, având ne-
voie să nu piardă la o diferenţă mai mare de 3 puncte
în retur pentru a se califica. Pentru acest meci, Man-
dic nu-i are la dispoziţie pe Ionuţ Drăguşin, Mirko
Kovac (ambii accidentaţi) şi Rade Dzambic, care mai
are ispăşit încă două etape de suspendare. În schimb,
revine tot după o perioadă de suspendare, Travis Bu-
reau. Mandic ar putea începe cu următorul „cinci”:
Sokk, Maric, Seals, Bureau, Popescu, primele rezer-
ve fiind Hallik, Căpuşan şi Mocanu.

Într-o formulă inedită,
cu multe jucătoare tinere
 Baschetbalistele debutează
astăzi în noul sezon

Astăzi, de la ora 18, în sala „Ion Constantinescu”, echipa
de baschet feminin SCM Craiova va debuta în noul sezon cu
meciul contând pentru Cupa României împotriva echipei BC
Sepsi Sf.Gheorghe. Profitând de formatul LNBF în sezonul
2013-2014, la finalul căruia nu retrogradează nici o echipă,
se încearcă la Craiova formarea unui nucleu de jucatoare ce
pot obţine pe viitor performanţe notabile pentru baschetul
feminin craiovean. Astfel, în premieră pentru baschetul femi-
nin craiovean de primă ligă, lotul este format eminamente,
până în acest moment, din jucatoare crescute în zonă, fiind
singura echipă a clubului care mizează sută la sută pe produ-
sele proprii. Antrenor a fost instalat Daniel Vasile, debutant la
acest nivel, care şi-a trecut în cont cea mai mare performan-
ţă a baschetului juvenil din Bănie cu echipa under 16, care a
devenit vicecampioană naţională. Lotul este format din jucă-
toarele: Andreea Olteanu, Luiza Pirnea, Matei Raluca, Micu-
leasa Miruna, Ninu Janina, Moţăteanu Irina, Gliga Andreea,
Tinca Izabela, Niţă Darie, Jugănaru Irina, Magla Maria, Bo-
cea Maria şi Gheorghe Dominique.

2000 RON, iar cele două handba-
liste, ale căror transferuri au fost
anulate,  vor trebui să achite şi ele
câte 1000 RON. Singura expli-
c aţie pentru ac eas tă s ituaţie a
venit din partea antrenoarei Car-
men Amariei, ac eas ta rec unos-
când vina clubului din Bănie în

speţa respectivă.   În acest mo-
ment,  SCM Craiova se află pe
ultimul loc  în c lasament, cu 0
puncte ş i golaveraj minus 20.
Următoarea partidă a c raiovence-
lor es te programată sâmbătă, de
la ora 17, în Sala Polivalentă,
împotriva echipei Jolidon Cluj.


