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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

- Se spune că “adevărul este
în vin”, dar din care vin, Popes-
cule, că vinul este de mai multe
feluri? educaţie / 7

Hidrologii au emis  o avertizare „Cod
galben” de  inundaţii pentru mai multe
cursuri de  apă ce  traversează judeţul
Dolj, valabilă începând de ieri-seară, de la ora 20.00. Sunt
vizate  râul Desnăţui, afluenţii de stânga ai Jiului, dar şi
cursul mijlociu al acestuia (judeţele  Dolj şi Gorj). De  ase-
menea, începând de  ieri-seară, ora 18.00, ş i până mâine
dimineaţă, la ora 10.00, se  va menţine  „Cod galben” de
inundaţii instituit pe  Jiul superior şi afluenţii săi din ju-
deţe le  Hunedoara, Gorj ş i Mehedinţi.
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Rectorul Universităţii din
Craiova, Dan Claudiu Dănişor:
„Ca să facem
studenţii să vină
la Craiova trebuie
ca oraşul
să fie prezentat
ca unul atractiv”

Peste 20.000 de studenţi încep,
astăzi, cursurile la Universitatea din
Craiova. Veniţi din toată Oltenia, dar
şi din multe alte oraşe ale ţării, ei
trec pragul unei instituţii de învă-
ţământ în infrastructura căreia s-
au investit până acum câteva zeci
de milioane de euro.
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$1 EURO ...........................4,4604 ............. 44604
1 lirã sterlinã..........................5,3360.......................53360

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemarþi, 1 octombrie - max: 13°C - min: 6°C

METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,3051........33051
1 g AUR (preþ în lei).......141,9124.....1419124

Cursul pieþei valutare din 1 octombrie 2013-anunþat de BNR
VALUTA
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Oana Niculescu Mizil,
trimisã în judecatã pentru
conflict de interese

Deputatul PSD Oana
Niculescu Mizil a fost trimisã

în judecatã pentru conflict de
interese, fiind acuzatã cã, din
mai 2009 pânã în septembrie
2011, ºi-a angajat mama la
biroul sãu parlamentar,
aceasta obþinând venituri de
peste 65.000 de lei. Procuro-
rii Secþiei de urmãrire penalã
ºi criminalisticã din cadrul
Parchetului instanþei supreme
au dispus, în 24 septembrie,
trimiterea în judecatã a
deputatului Oana Niculescu
Mizil ªtefãnescu, dosarul
urmând sã se judece la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie.
Potrivit rechizitoriului
procurorilor, Oana Niculescu
Mizil a solicitat încadrarea în
muncã a mamei sale, în cadrul
biroului ei parlamentar, ºi a
avizat contractul individual
de muncã prin care, în perioa-
da mai 2009 - septembrie
2011, aceasta a realizat
foloase materiale în cuantum
de 65.697 de lei.

Termenul limitã pânã la care cei din
teritoriu trebuie sã vinã cu amenda-
mente este astãzi, 1 octombrie 2013,
ora 12.00. Intenþia de  demarare cât
mai rapidã a descentralizãrii, începând
chiar cu 1 ianuarie 2014, se regãseºte
în preambulul proiectului de OUG,
unde se vorbeºte despre necesitatea
demarãrii procesului de elaborare a
legii bugetului de stat pentru anul 2014
ºi, subsecvent, a bugetelor locale ale
unitãþilor administrativ-teritoriale, cu
respectarea calendarului bugetar pre-
vãzut de Legea nr.500/2002 privind fi-
nanþele publice, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi de Legea
nr.273/2006 privind finanþele publice.

Cam toate deconcentratele
ar putea ajunge

la consiliile judeþene
Cele mai importante modificãri pe

care propunerea vicepremierului le
aduce se referã la trecerea în subor-
dinea primãriilor din oraºe/munici-
pii a serviciilor rutiere ºi de ordine
publicã, ai cãror directori vor fi nu-
miþi de primari ºi transferul la consi-
liile judeþene a unor servicii decon-
centrate de la ministere ºi agenþii,
conduse de persoane numite de pre-
ºedintele CJ. Astfel, vor fi reorgani-
zate în subordinea CJ oficiile jude-
þene de agriculturã, direcþiile jude-
þene pentru culturã ºi patrimoniu,
unitãþile teritoriale de promovare
turisticã, direcþiile judeþene de sport
ºi tineret, centrele judeþene de re-
surse ºi asistenþã educaþionalã, ca-
sele corpului didactic, agenþiile ju-
deþene de ocupare a forþei de mun-
cã, agenþia de plãþi ºi inspecþie so-
cialã, agenþiile judeþene pentru pro-
tecþia mediului, direcþiile judeþene
de pescuit ºi acvaculturã ºi direcþii-

le de sãnãtate publicã.

ªefii poliþiei rutiere,
numiþi de primari

Un alt aspect important vizeazã
descentralizarea competenþelor po-
liþiei, urmând a se completa atribu-
þiile poliþiei locale, dar ºi atribuþiile
Poliþiei Române. Potrivit documen-
tului citat se va modifica OUG 195/
2002 privind circulaþia pe drumurile
publice ºi se va propune ca „aplica-
rea ºi executarea controlului privind
respectarea normelor referitoare la
circulaþia pe drumurile publice sã se
realizeze de cãtre autoritãþile admi-
nistraþiei publice locale prin servicii
rutiere organizate în subordinea
acestora”. Noile servicii rutiere se
vor afla în subordinea autoritãþilor
administraþiei publice locale, prima-
rii, cu avizul inspectoratului de poli-
þie judeþean, urmând sã numeascã
directorii executivi ai acestor noi ser-
vicii rutiere. Competenþele acestor
directori vor fi aprobate de consilii-
le locale, cu avizul inspectoratului
de poliþie judeþean. Pentru descen-
tralizarea poliþiei, categoriile de per-
sonal al poliþiei locale se vor com-
pleta cu funcþionari publici, civili, cu
statut special, care vor ocupa func-
þii specific de poliþist, conform Sta-
tutului poliþistului.

CJ Dolj ar putea prelua porturile
Cetate, Bechet ºi Calafat

Ministerul Mediului va ceda plaje-
le, cel al Transporturilor metroul ºi
porturile de la Dunãre - Consiliul Ju-
deþean Dolj urmând sã administreze
porturile Cetate, Calafat, punctul de
lucru Rast ºi portul Bechet, Ministe-
rul Culturii va ceda cinematografele ºi
terenurile aferente. De la Ministerul
Economiei vor trece în subordinea ad-
ministraþiei publice locale o parte din
competenþele Autoritãþii Naþionale
pentru Turism, respectiv autorizarea,
clasificarea ºi licenþierea în turism ºi
unitãþile teritoriale turistice. Consiliile
judeþene vor avea competenþe noi
precum: autorizarea staþiunilor balnea-
re, climaterice ºi balneoclimaterice,
emiterea brevetului de turism, atesta-
rea parcurilor turistice, autorizarea ac-
tivitãþii de agrement nautic, activitãþi
turistice pe plajã, activitãþi ecoturisti-
ce. Inspectoratul ºcolar judeþean, res-
pectiv Inspectoratul ªcolar al Muni-
cipiului Bucureºti, Casa corpului di-
dactic, Palatele copiilor/Palatul Naþi-
onal al Copiilor, Cluburile copiilor, clu-
burile sportive ºcolare vor intra ºi ele
sub autoritatea consiliilor judeþene
sau a celor locale/ Consiliul General al
Municipiului Bucureºti, prin prelua-
rea de la Ministerul Educaþiei.

Un proiect al descentralizãrii pregãtit de vicepremierul Liviu
Dragnea care ar urma sã fie adoptat prin ordonanþã de urgenþã a
guvernului, modificã nu mai puþin de 21 de acte normative, preci-
zând atribuþiile care vor fi cedate de ministere ºi alte instituþii cãtre
consiliile judeþene ºi primãrii. Conform „Gândul”, de la ministerul
lui Liviu Dragnea a plecat în teritoriu pe 24 septembrie o circularã
privind propunerea legislativã intitulatã „Ordonanþã de Urgenþã a
Guvernului privind stabilirea unor mãsuri de descentralizare a unor
competenþe exercitate de ministere ºi celelalte organe de specia-
liate ale administraþiei publice centrale”. Dacã proiectul regionali-
zãrii nu a avansat, ºefii din teritoriu au discutat insistent cu vicepre-
mierul Dragnea în ultimele luni despre realizarea descentralizãrii.

Guvernul pregãteºte ordonanþã de urgenþã
pentru „marea descentralizare”

Directorul SRI, George Maior (foto), a decla-
rat, ieri, dupã discuþiile din comisia parlamen-
tarã de control a Serviciului Român de Infor-
maþii, cã în cazul protestelor legate de subiec-
tul Roºia Montanã au fost tentative ale unor
„structuri extremiste eco-anarhiste” de a detur-
na ºi exploata protestele. Maior a declarat cã
SRI a acordat atenþie acþiunilor interesate me-

nite sã influenþeze actul decizional în cazul
Roºia Montanã. El a precizat cã au fost realiza-
te peste 500 de informãri din ianuarie 1999 pânã
în septembrie 2013, care au fost remise celor
peste 120 de persoane care s-au aflat în funcþii
pe parcursul acestor ani. ªeful SRI a precizat
cã serviciul a avut în vedere inclusiv demersu-
rile unor structuri „eco-anarhiste”, în scopul

de a deturna caracterul proteste-
lor pe subiectul Roºia Montanã.
„SRI a acordat atenþie acþiunilor in-
teresate menite sã influenþeze ac-
tul decizional, precum ºi tentative-
lor unor structuri extremiste eco-
anarhiste de a exploata sau de a
deturna miºcãrile protestare, de
altfel legitime”, a declarat Maior.

La rândul sãu, preºedintele Co-
misiei parlamentare de control al
SRI, Georgian Pop, a declarat ieri,
tot dupã discuþia cu directorul SRI,
George Maior, cã serviciul nu a
semnalat cazuri de corupþie, trafic
de influenþã sau ºantaj în rândul
politicienilor legat de proiectul Ro-
ºia Montanã. Întrebat dacã în in-

formãrile SRI au fost semnalate cazuri de co-
rupþiei la nivelul reprezentanþilor statului în ceea
ce priveºte relaþia cu Roºia Montanã Gold Cor-
poration ºi dacã existã rapoarte transmise Par-
chetului în acest sens, Pop a rãspuns cã „la
nivelul comisiei am primit o informare privind
beneficiari legali ai celor peste 500 de infor-
mãri, competenþa comisiei este de a vedea dacã
s-au transmis ºi dacã s-au transmis în timp util
acele informãri, nu avem competenþa de a ne
uita în interiorul informaþiilor. Din cele prezen-
tate, nu existã informaþii ºi informãri trimise cã-
tre Parchet”. Ulterior, el a fost întrebat dacã au
fost cazuri de lobby în rândul politicienilor pen-
tru promovarea proiectului Roºia Montanã,
precizând cã „au existat discuþii, prezentãri, de
tip onest. Nu au existat elemente sau SRI nu a
informat privind acþiuni de trafic de influenþã
sau alte aspecte din zona infracþionalitãþii”. De
asemenea, el a mai fost întrebat dacã a aflat sã
existe politicieni care sã fi avut relaþii de o na-
turã sau alta cu RMGC. „Întrebarea noastrã a
fost foarte clarã, ºi anume: dacã SRI are date
privind încãlcãri ale legii. Mã refer la trafic de
influenþã, mã refer la mitã, la ºantaj sau la altce-
va. Nu existã”, a concluzionat Pop.
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De la „afacerea Tănase” (n.r. –
scriitorul Virgil Tănase, opozant al
regimului de la Bucureşti şi exilat
în Franţa, autorul portretului “Sa
Majeste Ceauşescu Ier, roi com-
muniste” în Actuel nr. 27 din ia-
nuarie 1982), derulată în 1982, în
orchestrarea DST-ului francez,
Parisul nu şi-a arătat vreodată os-
tilitatea faţă de Bucureşti. Capitala
unei ţări francofone, al cărei des-
tin e legat de peste un veac şi ju-
mătate de Franţa. Vizitată în apri-
lie 1991, imediat după revoluţie, de
preşedintele socialist Francois Mit-
terrand, primul lider european care
s-a deplasat la Bucureşti pentru a
încuraja noile autorităţi. Dacă mai
amintim – fiindcă noi românii n-
avem cum să uităm – că la Ma-
drid, în 1997, Jacques Chirac a

MIRCEA CANŢĂR

De necrezut:
Parisul ne priveşte cu ostilitate

băgat piciorul în uşă pentru Ro-
mânia, în vreme ce SUA s-a opus
categoric primirii noastre în NATO,
nu aducem decât un nou argument
la neînţelegerea statutului de pro-
scrişi ce ni se rezervă, introdus în
ecuaţia rece a politicii externe a
unei ţări mari. Ieri, Franţa, prin
vocea şefului diplomaţiei de la Pa-
ris, Laurent Fabius, şi-a reafirmat
opoziţia faţă de integrarea Româ-
niei şi Bulgariei în spaţiul Schen-
gen, în condiţiile actuale de con-
trol al frontierelor celor două ţări.
În plină polemică privind dificul-
tăţile integrării romilor în Franţa,
Laurent Fabius a avut grijă totuşi
să disocieze între situaţia acestora
din urmă şi chestiunea aderării la
spaţiul de liberă circulaţie. Decizia
unei eventuale admiteri a României

şi Bulgariei în grupul „celor 26” (22
de ţări din UE, cărora li se adaugă
Elveţia, Lichtenstein, Norvegia şi
Islanda) trebuie luată până la sfârşi-
tul anului în curs, pe preşedinţia Li-
tuaniei. Pentru Laurent Fabius, in-
trarea celor două ţări, pentru care
restricţiile pe piaţa muncii încetează
la 1 ianuarie 2014, în spaţiul Schen-
gen, înseamnă că migraţia provenind
din ţări exterioare Uniunii Europene
ar putea penetra sistemele de fron-
tieră ale României şi Bulgariei. „Pen-
tru moment, mi se pare că nu sunt
îndeplinite condiţiile” a spus el. Cu
alte cuvinte, o decizie până la sfârşi-
tul anului ar fi „foarte dificil de luat”
în condiţiile actuale, părere împăr-
tăşită de majoritatea ţărilor Schen-
gen, opina Laurent Fabius, şi dacă
nu va exista o schimbare a condiţii-

lor „nous n’y sommes pas favora-
bles”, a accentuat şeful diplomaţiei
din Quai d’Orsay. Descumpănitor
este faptul că o asemenea declaraţie
vine de la Parisul „frăţesc”. Iar Lau-
rent Fabius, politician versat, ştie
bine că situaţia romilor nu este doar
problema României, iar stigmatiza-
rea acestora, aşa cum sugerează co-
legul său de guvern, ministrul de In-
terne Manuel Valls, antrenează în sub-
sidiar, dar destul de pervers, şi stig-
matizarea românilor. „Romii au vo-
caţia de a rămâne în România sau
de a reveni în România”, declarase
anterior Manuel Valls. Declanşând
polemica. Fiindcă a fost violent acu-
zat de Cecile Duflot, ministrul Me-
diului, „de punerea în pericol a pac-
tului republican”, dar şi de minis-
trul Economiei Sociale, Benoit Ha-

non (stânga radicală a PS): „Stânga
nu va renunţa niciodată la ideea
integrării progresive a unei popula-
ţii”. Pentru co-preşedintele Partidului
de Stânga, Jean Luc Melenchon,
Manuel Valls „a spus acelaşi lucru
ca şi extrema dreaptă”, în timp ce
eurodeputatului ecologist Daniel
Cohn-Bendit „discursul i s-a părut
periculos şi idiot. Există oameni care
de 60 de ani vorbesc la fel despre
romi şi evrei”. Circa 17.000 de romi,
marea lor majoritate de peste 5 ani
prezenţi în Franţa, trăiesc în peste
400 de tabere ilicite, potrivit unui re-
censământ efectuat de coresponden-
ţa misiunii interministeriale pentru
cazare şi locuinţă. Scandalul nu e
stins, dar minunata prietenie fran-
co-română, în dimensiunile ei clasi-
ce, este pusă la îndoială.

Potrivit specialiştilor din cadrul
Administraţiei Bazinale de Apă Jiu,
aces te fenomene se pot produce
cu probabilitate ş i intensitate mai
mare pe afluenţi de grad inferior
ai râurilor şi pe cursurile de apă
nec adas trate.  Având în vedere
această situaţie,  Administraţia Ba-
zinală de Apă Jiu – prin specialiş-
tii din cadrul Sistemelor de Gos-
podărire a Apelor Mehedinţi, Gorj
şi SH Petroşani – monitorizează
permanent cursurile de apă admi-

„Cod galben” de inundaţii în judeţul Dolj
Hidrologii au emis o avertizare „Cod galben” de

inundaţii pentru mai multe cursuri de apă ce tra-
versează judeţul Dolj, valabilă începând de ieri-sea-
ră, de la ora 20.00. Sunt vizate râul Desnăţui, aflu-
enţii de stânga ai Jiului, dar şi cursul mijlociu al

DSP ar putea trece în subordinea Consiliului Judeţean
Înc epând de anul viitor, în situaţia în c are pro-

iec tul descentralizării va fi pus în aplicare, mai
multe ins tituţii sanitare ar  putea trec e în autorita-
tea adminis traţiei publice loc ale.  Un as tfel de
exemplu es te cel
al Direcţiei de Să-
n ăt at e Pu blic ă
( DS P) ,  c a re  a r
p ut ea  int ra  î n
subordinea Con-
s iliului Judeţean.

Pe lângă Direc-
ţia de  Să nă ta te
Publică,  şi unităţile
f inanţate integral
din venituri proprii
şi din contrac tele
încheiate prin sis-
temul de as igurări
sociale de sănăta-
te, centrele de di-
agnos tic şi trata-
me nt ,  c ent re le
medicale şi ambulatoriile de specialitate din subor-
dinea DSP, centrele judeţene de aparatură medic a-
lă, centrele judeţene de transfuzii sanguine şi la-
boratoarele de referinţe medic ale ar urma să trea-
că, la rândul lor, în subordinea Consiliul Judeţean.

În urma aces tor schimbări, directorii coordona-
tori şi adjuncţii acestora vor fi numiţi de preşedintele
Cons iliului Judeţean, în urma evaluării c unoştinţelor
şi abilităţilor manageriale. De asemenea,  autorizarea

desfăşurării activită-
ţii de dentişti poate
fi delegată direcţii-
lor de sănătate pu-
blic ă judeţene.

În c eea c e pri-
veşte problema ba-
nilor,  pentru a f i
as igurată finanţa-
rea c orespunzătoa-
re în domeniul sa-
n it ar  v en it ur ile
proprii ale Minis -
te ru lu i Să nă tă ţii
c onstituite potrivit
ar t.  361 ar  urma să
fie transferate în
proporţie de 70%,
bugetelor  judeţe-

lor, potr ivit unei formule de repartizare aprobate
prin ordin al ministrului sănătăţii, elaborat împre-
ună c u struc turile asoc iative ale autorităţilor ad-
minis traţiei public e locale.

RADU ILICEANU

O echipă de medici germani
operează la Craiova

Medicii germani vor
fi prezenţi, săptămâna
aceasta, la Craiova
pentru a efectua o
serie de intervenţii
chirurgicale în
specialitatea ORL.
Echipa de doctori de la
Universitatea Tubingen
va fi condusă de
reputatul specialist
ORL Hans-Peter
Zenner. Joi şi vineri,
aceştia vor efectua
zece intervenţii de microscopie operatorie în secţia ORL a Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova. Colaborare nu vine însă doar în
ajutorul pacienţilor care vor fi supuşi acestor operaţii, ci şi în sprijinul
medicilor români, care vor avea ocazia să lucreze timp de două zile cu
specialiştii din Germania.

Hans-Peter Zenner este doctor în ştiinţe medicale şi membru al
bordului executiv al Academiei Naţionale de Ştiinţe Leopoldina. În
2009 şi 2010 a fost preşedintele Asociaţiei Germane de Ştiinţă şi
Medicină. De-a lungul prestigioasei sale cariere a câştigat mai multe
premii, incluzând aici Premiul Gottfried Wilhelm Leibniz, ediţia 1986-
1987, cea mai recentă distincţie fiind Premiul Shambaugh, care i-a
fost acordat în anul 2010. RADU ILICEANU

nistrate, c itindu-se periodic c ote-
le de apărare la staţiile hidrome-
tric e din adminis trare. Instalarea
„Codului galben ” înseamnă risc
de viituri sau creşteri rapide ale
nivelului apei, neconduc ând la
pagube semnificative, dar nece-
sită o vigilenţă sporită în cazul des-
făşurării unor activităţi expuse la
inundaţii: depăşire Cote de Aten-
ţie.

„Luc rările hidrotehnice cu rol
de apărare aflate în administrarea

A.B.A. Jiu  sunt în s tare bună de
func ţionare şi corespund sc opu-
lui pentru care au fost executate.
Starea tehnică a c onstrucţiilor  hi-
drotehnice, cu rol de apărare aflate
în administrarea A.B.A. Jiu, este
monitorizată în permanenţă asigu-
rându-se exploatarea acestora la
parametrii optimi şi în deplină si-
guranţă”, a precizat Camelia Băr-
buţu,  purtător de cuvânt al Admi-
nistraţiei Bazinale de Apă Jiu.

RADU ILICEANU

acestuia (judeţele Dolj şi Gorj). De asemenea, înce-
pând de ieri-seară, ora 18.00, şi până mâine dimi-
neaţă, la ora 10.00, se va menţine „Cod galben” de
inundaţii instituit pe Jiul superior şi afluenţii săi
din judeţele Hunedoara, Gorj şi Mehedinţi.
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Lansarea campaniei „Sãptã-
mâna prevenirii criminalitãþii”
în Dolj a avut loc la sediul In-
spectoratului de Poliþie al Jude-
þului Dolj, în cadrul unei confe-
rinþe de presã în care s-au pre-
zentat programul de activitãþi
care fusese pregãtit pentru
aceastã sãptãmânã ºi partenerii
poliþiºtilor în activitãþile de pre-
venire. „Aceastã campanie a
devenit deja tradiþie pentru noi ºi
este o oportunitate de a-i infor-
ma ºi implica pe cetãþeni în di-
verse activitãþi care sã-i înveþe

cum sã reacþioneze atunci când
sunt victime ale unui infractor
sau cum sã evite sã devinã victi-
me. Pânã la urmã acesta este
scopul activitãþilor desfãºurate în
fiecare zi, în perioada 30 septem-
brie – 4 octombrie, în acest an
urmând sã punem accent pe in-
formarea minorilor ºi tinerilor”,
a explicat comisar-ºef Nicuºor
Badea, adjunct al comandantu-
lui IPJ Dolj. Din pãcate, vremea
potrivnicã a dat peste cap pro-
gramul oamenilor legii încã din
prima zi, pentru cã ar fi trebuit

sã se simuleze un furt dintr-o lo-
cuinþã, pentru a testa reacþia oa-
menilor într-o astfel de situaþie.

Poliþiºtii compartimentelor de
prevenire a criminalitãþii de la
toate subunitãþile IPJ Dolj vor or-
ganiza, pe parcursul acestei sãp-
tãmâni, întâlniri cu elevii, pãrinþi,
profesori, bãtrâni, administratori
de societãþi comerciale ºi de imo-
bile ºi vor fi prezenþi în centrele
comerciale, dar ºi în târgurile de
sãptãmânã din tot judeþul, unde
vor oferi informaþii despre delin-
cvenþa juvenilã, violenþa în ºcoli,

victimizarea minorilor, violenþa
intrafamilialã, criminalitatea în
mediul rural, consumul de droguri
sau siguranþa rutierã.

Partenerii Poliþiei doljene pe
parcursul acestei campanii sunt
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, Penitenciarul de Minori ºi
Tineri Craiova, Asociaþia „Tine-
rii Luptã împotriva Viciilor Mile-

niului III”, Asociaþia Victimelor
Accidentelor de Circulaþie, Fun-
daþia pentru Tineret Dolj, Crucea
Roºie – Filiala Dolj, World Visi-
on, Casa de Culturã a Sindicate-
lor Craiova, Sport Club Munici-
pal Universitatea Craiova, Elec-
troputere Mall. Ziua de astãzi
este dedicatã prevenirii infracþi-
unilor comise cu violenþã.

Reprezentanþii IPJ Dolj au demarat, ieri,
„Sãptãmâna prevenirii criminalitãþii”, o cam-
panie ajunsã la a VIII-a ediþie, care se desfã-
ºoarã la nivel naþional. Împreunã cu partene-
rii tradiþionali, reprezentanþi ai societãþii civi-

le, poliþiºtii doljeni vor încerca în aceastã sãp-
tãmânã sã sensibilizeze populaþia cu privire
la importanþa adoptãrii unor conduite antivic-
timale ºi antiinfracþionale ºi a implicãrii în
activitãþi cu caracter preventiv.

„Sãptãmâna prevenirii  criminalitãþii” ,
lansatã în Dolj

Un craiovean de 88 de ani a ajuns, ieri, în
jurul prânzului, la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, dupã ce a fost accidentat
pe „Calea Bucureºti” din municipiu. Din
cercetãrile poliþiºtilor Biroului Rutier Craio-
va a reieºit cã Dionisie Roºca, de 48 de ani,
din Râmnicu Vâlcea, în timp ce conducea un
autoturism marca Suzuki pe „Calea Bucu-
reºti” din Craiova, la trecerea de pietoni din
zona ªcolii nr. 21 nu a acordat prioritate de
trecere ºi a lovit un bãtrân angajat regula-

mentar în traversarea strãzii. Victima –
Mircea Biolan, în vârstã de 88 de ani, din
Craiova – a fost transportatã cu o ambulanþã
la spital, unde medicii au stabilit cã, din
fericire, a scãpat cu leziuni uºoare. „Pe
numele conducãtorului auto a fost întocmit
dosar de cercetare penalã sub aspectul
comiterii infracþiunii de vãtãmare corporalã
din culpã”, a precizat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Octogenar accidentat pe trecerea de pietoni

Edward Jankowiak, cetãþean polonez, în
vârstã de 33 ani (la momentul respectiv), se
prezenta, duminicã, 7 octombrie 2012, la
Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Cala-
fat, la volanul unui autoturism marca Peu-
geot 307, cu numãrul DW-802-NU. Bãrba-
tul era însoþit de o prietenã, o fatã de 22 de
ani, amândoi având domiciliul în localitatea
Wroclaw, ºi veneau din Grecia, având ca
destinaþie Polonia. Poliþiºtii de frontierã dol-
jeni le-au verificat documentele, apoi au fã-
cut un control amãnunþit asupra autoturismu-
lui, folosind câinele de serviciu. În momentul

în care acesta a semnalat existenþa unor sub-
stanþe stupefiante în maºinã, poliþiºtii ºi lucrã-
torii vamali au luat „la puricat” toatã maºina,
la finalul operaþiunii, din roata de rezervã, dar
ºi de sub scaunele din faþã fiind scoase, în
total, 20 de colete învelite în folie de plastic,
care conþineau o substanþã vegetalã de cu-
loare maronie. S-a stabilit cã este vorba de-
spre 7,72 kilograme de canabis. Autoturis-
mul a fost indisponibilizat la sediul Serviciului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã Dolj, pe nu-
mele celor doi cetãþeni polonezi s-au întocmit
acte premergãtoare de cercetare penalã ºi

au fost anunþaþi poliþiºtii Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Organizate
Craiova ºi procurorii DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova, dupã cum pre-
cizau, la momentul respectiv, reprezen-
tanþii STPF Dolj.

Ofiþerii BCCO Craiova ºi procu-
rorul de caz au ajuns la Calafat, în
urma audierii, faþã de cetãþeanul po-
lonez fiind dispusã mãsura reþinerii
pentru 24 de ore, o zi mai târziu, pe 8
octombrie, acesta fiind arestat pre-
ventiv. Mandatul a fost prelungit ul-
terior de instanþe.

A obþinut reducerea pedepsei
cu un an la apel

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova l-au trimis în judecatã doar pe bãr-
bat, pentru introducere în þarã ºi trafic inter-
naþional de droguri de risc, pe 14 noiembrie
2012 dosarul fiind înregistrat pe rolul Tribu-
nalului Dolj. Pe 21 ianuarie 2013 instanþa a
pronunþat soluþia în dosar. Judecãtorii l-au
gãsit vinovat, mai ales cã acesta a recunos-
cut comiterea faptei, ºi l-au condamnat pe
Edward Jankowiak la 6 ani de închisoare ºi
la plata sumei de 3.100 lei cu titlu de cheltu-
ieli judiciare cãtre stat, menþinând, în plus, ºi
arestarea preventivã faþã de el. Polonezul a
fãcut apel împotriva sentinþei pronunþate pe
fond, iar pe 12 aprilie a.c. magistraþii Curþii
de Apel Craiova i-au admis apelul cetãþea-
nului polonez ºi i-au redus pedeapsa cu un

an, de la 6, la 5 ani de închisoare cu executa-
re. Jankowiak a fãcut ºi recurs, ce s-a jude-
cat la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie. Dupã
mai multe termene la care magistraþii au
menþinut arestarea bãrbatului, pe 18 septem-
brie a.c. Curtea Supremã i-a respins recur-
sul lui Edward Jankowiak, astfel cã acesta
rãmâne cu pedeapsa de 5 ani închisoare, din
care se va scãdea perioada petrecutã deja în
spatele gratiilor. „Respinge, ca nefondat,
recursul declarat de inculpatul Jankowiak
Jaroslaw Edward împotriva deciziei pena-
le nr. 127 din 12 aprilie 2013 a Curþii de
Apel Craiova – Secþia Penalã ºi pentru
Cauze cu Minori. Deduce din cuantumul
pedepsei aplicate inculpatului Jankowiak
Jaroslaw Edward, durata reþinerii ºi ares-
tãrii preventive de la 7 octombrie 2012 la
18 septembrie 2013. Definitivã”, se aratã
în încheierea de ºedinþã a ÎCCJ.

Cetãþeanul polonez în vârstã de 34 de ani prins în urmã cu aproximativ un an,
la PTF Calafat, cu maºina „burduºitã” cu aproape 8 kilograme de canabis a fost
condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare pentru trafic internaþio-
nal de droguri de risc. Sentinþa a rãmas definitivã dupã ce Înalta Curte de Casa-
þie ºi Justiþie i-a respins bãrbatului recursul, pe 18 septembrie a.c.

Cinci ani de închisoare pentru aproape 8 kilograme de canabis

Sentinþã definitivã în cazul polonezuluiSentinþã definitivã în cazul polonezuluiSentinþã definitivã în cazul polonezuluiSentinþã definitivã în cazul polonezuluiSentinþã definitivã în cazul polonezului
prins la Calafat cu droguri în maºinãprins la Calafat cu droguri în maºinãprins la Calafat cu droguri în maºinãprins la Calafat cu droguri în maºinãprins la Calafat cu droguri în maºinã
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„Suntem într-un moment de
mândrie ºi de împlinire. Noi,
Craiova, suntem singurul cen-
tru universitar din România
unde medicii nu au dreptul de
a trata afecþiunile cardiace în
totalitate, unde nu se permite
sã se facã intervenþii cardio-
vasculare. Ne propunem ca
prin acest Centru sã cre-
ãm un cadru propice în
care sã vinã mai mulþi pro-
fesorii care sã pregãteas-
cã un nucleu de medici ti-
neri care sã poatã efectua,
pentru început, operaþii
mai uºoare ºi apoi, dupã o
perfecþionare minuþioasã,
chiar transplanturi .  Nu
avem nici o problemã cu
banii ºi atunci orice lucru
este posibil. Unitatea de
Primiri Urgenþe (UPU) are
nevoie de doi ani de o zonã
de excelenþã, ca lumea sã
se îndrepte cãtre Craiova
ºi nu sã plece din Craiova
cãtre alte zone”, a subli-
niat Ion Prioteasa, preºe-
dintele Consiliului Jude-
þean Dolj.

Între Timiºoara
ºi Bucureºti
nu mai existã
un alt spital
care sã ofere astfel
de servicii

Detaliile de ordin tehnic ºi
arhitectural au fost furnizate de
Cristinel Iovan, vicepreºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj.
„Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova are un caracter

Ieri, consilieri judeþeni au decis:
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

24 de proiecte s-au aflat ieri, în dez-
batere, în cadrul ºedinþei ordinare a
Consiliului Judeþean Dolj. Peste ordi-
nea de zi au mai fost introduse, în re-
gim de urgenþã, alte douã: Centrul In-
ternaþional „Constantin Brâncuºi” ºi
Centrul de Agrement de la Aeroport”.
Cele mai multe dintre aceste proiecte
au vizat investiþii, de interes major, cu
impact asupra sãnãtãþii comunitãþii
locale ºi nu numai. Astfel, dupã pre-
zentarea filmuþelor, realizate cu sco-
pul de a-i convinge pe consilierii jude-

þeni pe ce se vor duce mai bine de 13
milioane de euro, reprezentanþii ju-
deþului au trecut la partea de dezba-
tere, iar la final, ambele proiecte s-
au votat în unanimitate. Este vorba
de aprobarea documentaþiei tehnico-
economice pentru obiectivele de in-
vestiþii „Modernizare ºi extindere pri-
miri urgenþe Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova” ºi „Extindere
Spital Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, cardiologie intervenþionalã
ºi chirurgie cardiovascularã”.

regional, deservind pentru anu-
mite specialitãþii medicale ºi
cazuri de urgenþã în toatã zona
Olteniei, fiind vorba de deser-
virea unei populaþii de peste
douã milioane de locuitori. În-
tre Timiºoara ºi Bucureºti nu
mai existã un alt spital care sã
ofere astfel de servicii. Ca ur-

mare a reorganizãrii activitãþii
sanitare, Ministerul Sãnãtãþii a
înfiinþat Centrul Regional de
Urgenþã coordonat de Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova. Spitalul trebuie sã se în-
cadreze în categoria I, ceea ce
presupune o anumitã structurã
funcþionalã. Clãdirea acestui
Centru de Cardiologie va fi am-
plasatã în curtea Spitalului Ju-

deþean, pe douã eta-
je, fiind construitã pe
o fundaþie izolatã cu
grinzi de beton ar-
mat .  La par ter  va
exista o secþie de sa-
loane cu 20 de paturi,
fiind vorba de 10 re-
zerve,  f iecare  cu
câte douã paturi, ca-
binete medicale, far-
macie, bufet, depozit
de substanþe, cabine-
te de examinare. La-
boratorul ,  sa la  de
operaþie, izolatorul,
angiograful, salonul
postoperatoriu vor fi
amenajate la primul
etaj  al  cl inici i” ,  a
subliniat vicepreºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj, Cristinel
Iovan.

Consilierii PDL –
ºi pro, ºi contra

Alexandru Brezniceanu,
consilier judeþean PDL, a spus
cã ºi el apreciazã ideea unei ast-
fel de investiþii, fiind vorba de
sãnãtate, ºi cã aceastã comu-
nitate localã ºi regionalã chiar
avea nevoie de condiþii mai
bune de tratare, precum ºi de
secþii moderne ºi centre de ex-
celenþã. „ªi eu salut cu mân-
drie acest proiect, pentru cã
este într-adevãr un sentiment
care mã încearcã, ºi salut cu
multã sinceritate aceastã iniþia-
tivã. Apreciez ºi faptul cã se
discutã la pachet cele douã
proiecte ºi propun sã se dis-
cute în coroborare ºi cu punc-
tul 6 de pe ordinea de zi, în care
se precizeazã ºi sursa de finan-
þare”, a subliniat reprezentan-
tul democrat-liberal doljean. Nu
de aceeaºi pãrere a fost cole-
gul consilierului Brezniceanu,
mai tânãrul Marcea Marcel,
care a subliniat cã este bine cã
se fac cele douã clinici, dar to-
tuºi marea problemã rãmâne
Spitalul Judeþean, „un masto-
dont cu 600 de camere”. „Mã
simt neîmplinit astãzi. Spitalul
de la Pieleºti, Spitalul Regional
au rãmas doar vise îndepãrta-
te. E bine cã se fac ºi  aceste
douã clinici, dar ce ne facem
cu mastodont-ul din spate.
Secþiile acestui spital sunt ca
ºi acum 40 de ani. Este trist cã

nu avem un Spital Regional la
Craiova”, a spus consilierul ju-
deþean Marcea Marcel.

Se va continua
cu dotarea
laboratoarelor

   Preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj a intervenit spu-
nând cã Centrul de Cardiologie
va fi gata într-un an ºi cã in-
vestiþiile nu se opresc aici, pen-
tru cã, dupã construirea clãdi-
rilor, urmeazã partea cu dota-
rea.  „Sperãm sã nu fie multe
contestaþii sã terminãm cât mai
repede. Simplul fapt cã vom
construi aceste centru nu este
suficient, vom face ºi dotãri,
vom investi peste 13 milioane
de euro în dotãri, vom intra în-
cet-încet ºi în reabilitarea eta-
jelor. Am fãcut un calcul ºi am
constatat cã ne trebuie în jur de
500.000 de euro pentru fiecare
etaj. Mi-ar plãcea sã am o ba-

ghetã magicã sã pot
face spitalul aºa de re-
pede cum ºi-ar dori
unii consilieri....”, a
spus Ion Prioteasa.

Cele mai
profitabile
investiþii
se fac
în Educaþie
ºi în Sãnãtate

ªi consilierul jude-
þean Gheorghe Bicã a
avut numai cuvinte de
laudã vizavi de proiec-
tul de investiþii în sã-
nãtate. „Trebuie sã re-
cunoaºtem cã munici-

piul Craiova nu a avut prea
mari performanþe în medicinã,
mai ales în ceea ce priveºte
transplantul, deºi specialiºti
avem, nume mari în medicinã.
Din pãcate lipsa unei dotãri, a
unor clinici moderne face sã-i
lase în umbrã pe specialiºtii
noºtri. Mai mult, din acest mo-
tiv, Craiova a fost ocolitã de pa-
cienþii din regiune ºi s-a prefe-
rat ca opþiune fie Tg. Mureº,
fie Clujul, fie capitala. Sunt con-
vins cã dupã aceastã etapã Cra-
iova va deveni Centru de Exce-
lenþã în Medicinã. Cele mai pro-
fitabile investiþii se fac în Edu-
caþie ºi în Sãnãtate. Dacã avem
tineri sãnãtoºi, vom avea ºi lo-
curi de muncã, adicã, vom avea
viitor. Eu sunt extrem de bucu-
ros cã noi astãzi (n.r. – ieri),
aici, vom reuºi sã punem baze-
le acestei investiþii”, a subliniat
Gheorghe Bicã, consilier jude-
þean UNPR.
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Alexandru Brezniceanu

Marcel Marcea

Gheorghe Bicã
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GEORGE POPESCU

Papa Francisc nu se dezminte pe dru-
mul sãu singular, „revoluþionar” sau „radi-
cal”, cum l-au numit admiratorii ca ºi difi-
denþii sãi ºi continuã sã surprindã, ba chiar
sã ºocheze: adept al unui stil direct de co-
municare, în care pletoricul discurs axio-
matic ºi sentenþios e înlocuit cu unul con-
fesiv, de o naturaleþe fireascã, dar deru-
tantã, uneori, în raport cu poziþia Scaunu-
lui pontifical, nu sunt evitate nici subiecte
considerate pânã ieri tabù în interiorul Bi-
sericii Catolice.

Ultima dintre temele, inedite ºi insolite,
cum spuneam, este cea legatã de… bârfã.
Asupra acesteia, Papa a revenit, în ultimele
sãptãmâni, de trei ori, în trei locuri ºi trei
ambiente complet diferite, þintind un public
la fel de heteroclit, printre care s-au numã-
rat ºi „jandarmii” elveþieni ai Vaticanului.

Bârfa, clevetirea, pâra reprezintã o parte
a rãului, un microb, un adevãrat pãcat, pe
care Francisc nu s-a sfiit sã-l asimileze cri-
mei: „Asupra acestui punct, nu e loc pentru
nuanþe. Dacã tu vorbeºti rãu de fratele tãu,
îl ucizi. Iar noi, ori de câte ori o facem, îl
imitãm pe Cain, primul criminal al Istoriei”,
a spus el, insistând  asupra faptului cã nu
existã bârfe nevinovate. Cãci de câte ori
bârfim, nu facem altceva decât sã-l ucidem
pe Dumnezeu. Învãþãtura creºtinã din aceas-

Papa Francisc ºi bârfa ca pãcatPapa Francisc ºi bârfa ca pãcatPapa Francisc ºi bârfa ca pãcatPapa Francisc ºi bârfa ca pãcatPapa Francisc ºi bârfa ca pãcat
tã intervenþie pontificalã împrumutatã par-
cã discursului cotidian din periferia metro-
polei sale de origine, Buenos Aires ar fi, în
propria sa formulare, cã un adevãrat creº-
tin ar fi mai bine sã-ºi muºte limba mai îna-
inte de a purcede la bârfã; limba se umflã,
continuã Papa, ºi astfel împiedicã vorbele
sã se mai articuleze.

Insistenþa arãtatã de Papã asupra unui
aspect atât de prezent ºi de insidios în via-
þa noastrã de toate zilele, pe cât de insolitã,
mi se pare simptomaticã pentru timpul ºi
lumea în care vieþuim. Într-un fel, bârfa,
în polimorfismul ei exasperant, de la cle-
vetirea stil „þaþe” trecând prin pâra alimen-
tatã de invidia ascunsã astfel în perfidie ºi
ajungând pânã la denunþul instrumentat ju-
diciar, supraîncarcã destinul uman pânã
dincolo de marginile pãcatului: agent al rã-
ului, e maleficã, sfidãtoare, corosivã, sfâr-
ºind prin a otrãvi orice mediu, prin dispre-
þul oricãrui bun simþ ºi ruinând, la bazã,
edificiul în act al celei mai elementare dem-
nitãþi. Imundã ºi gregarã, ea este la mare
preþ, funcþionând ca un serviciu… secret,
mai ales în lumea politicii ºi a spaþiului pu-
blic. Sistemul ei este cel al clasicei calom-
nii imortalizatã de Rossini în „Bãrbierul din
Sevilia”. Iar reþeta pare parafatã cu simpli-
tatea cu care, într-o otrãvitã partiturã de

destin, individul subt vremi ajunge sã se
considere, dacã nu Divinitatea în persoa-
nã, atunci mãcar vreun locatar al unui Olimp
pe care ºi-l autodecreteazã.

Se identificã o persoanã – sã spunem,
din motive de coerenþã a discursului, pri-
marul unui mare oraº – ºi, într-un fals joc
al unor ficþiuni brodate pe ghemul suspi-

cios al bârfei, i se pun în cârcã tot ceea ce
amatorii de clevetiri, care alcãtuiesc publi-
cul þintã, aºteaptã pofticioºi, vaccinaþi îm-
potriva rãului la care devin complici. „Fap-
ta”,când nu trebuie sã nu fie o totalã nãs-
cocire, subînscrie un indiciu, un început
de… adevãr: are un soþ, atunci divorþeazã,
n-are casã, atunci îºi face… Hotel din clã-
direa unei Poºte de cartier, are niºte fini,
atunci ei trebuie musai sã fie ºi… afini în
perspectiva unui denunþ penal. ªi dacã a
mai învãþat ºi carte, atunci musai trebuie
sã fi copiat, plagiat, cumpãrat vreo lucra-
re, vreun examen, vreun concurs etc. etc.
ªi, astfel, aria calomniei, ca în acordurile
copleºitoare ale lui Rosssini, se dilatã, creº-
te, cuprinzând „masa” amorfã de ciraci într-
o pãtimaºã aºteptare, gata, pe urmã, sã jure
cã, fie ºi împotriva evidenþei, ceva-ceva
trebuie sã fie adevãrat…

Morala – cea pe care ne-o oferã Papa
Francisc, dar pe care ar fi încã ºi mai bine
s-o preluãm din moºtenirea de acasã ºi s-o
cultivãm ca atare – constã în pretinsa ino-
cenþã a actului ca atare, în ciuda gravitãþii
infamante pe care o presupune cu priso-
sinþã. Cât despre asimilarea ei la cele pena-
le, n-ar trebui ignorate atâtea drame ºi tra-
gedii datorate, cotidian, abominabilei otrãvi
a acestei metehne omeneºti. Prea-omeneºti.

Cele mai importante puncte
acoperite de angajaþii A.B.A. Jiu
au fost râul Jiu, amonte-aval
pod Podari ºi amonte-aval pod
Bucovãþ,  pârâul Amaradia,
amonte-aval pod CF (Euro-
pean70), râul Jiu, amonte-aval

Cei 80 de angajaþi ai Administraþiei Bazinale de Apã Jiu – Sistemul de
Gospodãrire a Apelor Dolj care au participat, sâmbãtã, la „Marea Curãþe-
nie” au colectat nu mai puþin de 50 de tone de gunoi de pe malurile Jiului.

Baraj Iºalniþa. Pe lângã gunoaie-
le gãsite în mod obiºnuit pe ma-
lul râurilor (pet-uri, hârtii), an-
gajaþii Apelor Române Dolj au
colectat de aceastã datã ºi fa-
ianþã, moloz ºi haine. Autospe-
cialele A.B.A. Jiu au dus deºeu-

rile la depozitul de gunoi de la
Mofleni.

Au fost însã ºi locuri în care
participanþii la „Marea Curãþenie”
au avut mai puþin de lucru faþã
de anii precedenþi. Potrivit ce-
lor care au participat la aceastã
acþiune, la Bucovãþ, pe Valea
Albã, un loc recunoscut pentru
mormanele de gunoi în anii tre-
cuþi, voluntarii au gãsit curãþe-
nie. De asemenea, ºi în zona
Podari, pe malul râului Jiu, can-
titatea de gunoi a fost mai micã.

Acþiunea de igienizare a fãcut
parte din „Marea Curãþenie”

Angajaþii A.B.A. Jiu au subli-
niat faptul cã zona Podului CF
pe pârâul Amaradia a fost cea

mai „murdarã”, aici fiind gãsite,
pe lângã gunoiul obiºnuit, hâr-
tii, pet-uri ºi depozite de moloz
ºi faianþã. La polul opus s-a aflat
râul Jiu – amonte ºi aval de Po-
dari –, unde voluntarii A.B.A. Jiu
au colectat puþine gunoaie faþã
de anii trecuþi, doar 60 de saci.

Administraþia Naþionalã Ape-
le Române are un protocol sem-
nat cu Asociaþia „Viitorul în
Zori”, iar obiectivul general sta-
bilit al acþiunii este acela de a se
efectua curãþenia teritoriului de
deºeurile aruncate pe cursurile
de apã ºi nu numai.

„Prin participarea noastrã ca
voluntari la aceastã campanie
de ecologizare dorim sã ne adu-
cem contribuþia la protejarea

naturii prin refacerea ecosiste-
mului ºi sã demonstrãm cã sun-
tem alãturi de comunitate. Tre-
buie pus accent pe responsabi-
lizarea privind gestionarea de-
ºeurilor, dar ºi pe aplicarea le-
gislaþiei de mediu. Angajaþii Ad-
ministraþiei Bazinale de Apã Jiu
s-au implicat în aceastã cam-
panie de ecologizare în fiecare
an. De menþionat este faptul cã
angajaþii Apelor Române fac, pe-
riodic, igienizare pe cursurile de
apã ºi digurile pe care le avem
în administrare. Cu toate aces-
tea, de fiecare datã gunoiul rea-
pare”, a declarat Marin Tãlãu,
directorul Administraþiei Bazi-
nale de Apã Jiu.

RADU ILICEANU

Campania „Let’s Do It, Roma-
nia!” s-a desfãºurat, sâmbãtã, ºi în
comuna Urzicuþa, localnicii de aici
participând activ la aceastã iniþiati-
vã de curãþare a zonei în care
trãiesc. Astfel, în ciuda faptului cã
vremea a fost nefavorabilã, mai
mulþi voluntari, între care s-au aflat
elevi ai ªcolii cu clasele I – VIII
„Barbu Ionescu”, dar ºi angajaþi ai
Primãriei Urzicuþa, au desfãºurat o
serie de activitãþi de identificare a
depozitelor ilegale de deºeuri
menajere de pe raza localitãþii. Asta
pentru cã, deºi în localitate funcþio-
neazã un sistem de ridicare a
deºeurilor menajere bine pus la
punct, mai sunt ºi oameni care

aruncã gunoaiele pe câmp. Nu a
fost uitatã nici zona centralã a
comunei sau pãrculeþul amenajat în
vecinãtatea Primãriei, iar dupã
câteva ore de muncã susþinutã
voluntarii din Urzicuþa au reuºit sã
strângã peste 500 de kilograme de
deºeuri menajere, care au fost
încãrcate în autogunoiera ce
aparþine Primãriei ºi au fost trans-
portate la platforma de depozitare
de pe raza localitãþii. Chiar dacã a
fost frig, localnicii care ºi-au rupt
din timpul lor pentru a participa la
aceastã activitate s-au declarat
mulþumiþi cã au lãsat în urma lor
câmpul mai curat.

CARMEN ZUICAN
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- Domnule rector Dan Claudiu Dãniºor,
cu ce gânduri începeþi noul an universitar?

- Universitatea începe anul într-o con-
juncturã economicã defavorabilã învãþãmân-
tului superior, dar cu realizãri. Examenul de
admitere de anul acesta a fost un mare suc-
ces. Am reuºit sã ocupãm marea majoritate
a locurilor bugetare din prima sesiune, cea
din varã, iar dupã sesiunea din septembrie
le-am ocupat pe toate. Foarte multe univer-
sitãþi din România nu au reuºit asta, ºi sunt
universitãþi importante.

- ªi care ar fi cauza acestui fapt?
- Scãderea populaþiei ºcolare ºi lipsa de

atractivitate a pieþei muncii. Numãrul de lo-

curi a rãmas neschimbat, în schimb popu-
laþia ºcolarã a scãzut. Dar noi suntem
mulþumiþi de rezultatele din acest an,
sunt peste aºteptãri.

Examen de admitere la toate
specializãrile pentru anul viitor

- S-a intrat cu medii mai mari decât
cele de anul trecut?

- La Facultatea de Drept, media de intra-
re a fost cam aceeaºi cu anul trecut, nu s-a
modificat substanþial. Suntem în discuþii, la
nivelul Consiliului de Administraþie ºi al Se-
natului Universitãþii, sã introducem exame-
nul de admitere la toate specializãrile pentru
anul viitor. Din ce în ce mai mulþi decani
cred acest lucru, dar trebuie sã-l anunþãm
cu cel puþin ºase luni înainte. În optica mea,
pânã la sfârºitul lunii noiembrie va fi tranºa-
tã aceastã problemã. Acesta este punctul
meu de vedere ºi pare sã fie din ce în ce mai
îmbrãþiºat de CA. Pânã acum se dã examen

la Drept, unde a fost introdus în 2008.
- Spre ce s-au îndreptat mai mult studenþii,

adicã a fost o facultate mai solicitatã?
- Sunt unele programe de studii, nu fa-

cultãþi... Controlul ºi Expertiza Produselor
Alimentare de la Agronomie, Administraþia
Publicã, Geografia. Dreptul a avut o mare
cãutare având în vedere faptul cã nu sunt
decât foarte puþine facultãþi în România care
dau examen. Avem studenþi de aici ºi pânã
la Chiºinãu, Timiºoara, Bacãu, Alexandria.
ªi eu sunt convins cã, la Drept, o sã avem
ºi mai mulþi studenþi având în vedere infras-
tructura pe care o punem la dispoziþie înce-
pând cu anul acesta.

Au fost onorate toate cererile
pentru cazarea la cãmine

- Pentru cã vin din atâtea zone ale þãrii,
aþi reuºit sã îi cazaþi pe toþi?

- Da, Universitatea asigurã cazare pen-
tru toate cererile, chiar este un atu al nos-
tru. ªi anul trecut, ºi anul acesta am ono-
rat toate cererile, nu a rãmas nimeni pe
dinafarã. Cererile de cazare au fost fãcute
online, repartiþia a fost fãcutã computeri-
zat, comisia de cazare doar predã locuri-
le. Am 12 cãmine funcþionale – mai avem
încã unul în consolidare (cãminul nr. 8).
De asemenea, cãminul nr. 9 este dezafec-
tat, proiectarea tehnicã este fãcutã, urmea-
zã sã obþinem fonduri europene în anul
2014. De asemenea, avem ºi o lucrare în
infrastructura de cercetare în inginerie
aplicatã, INCESA, care va fi finalizatã în
12 luni. Este un proiect în valoare de 16

milioane de euro, bani din fonduri europe-
ne, iar clãdirea va fi gata în douã sãptã-
mâni. Am depus cerere de finanþare pe 4,5
milioane de euro ºi pentru un Centru de
Cercetare în domeniul Mediului, unde sunt
implicate cinci facultãþi din cadrul Univer-
sitãþii din Craiova.

- Mai sunt facultãþi în care nu s-au  fãcut
investiþii?

- Investiþiile în infrastructura de cazare,
cercetare ºi învãþãmânt vor fi prioritare ºi
în exerciþiul financiar urmãtor. Înseamnã
terminarea consolidãrii ºi renovãrii sediului
central al universitãþii – unde avem proiec-
tarea tehnicã fãcutã, consolidarea ºi mo-
dernizarea sediului facultãþilor de Automa-
ticã ºi Inginerie Electricã, finalizarea con-
solidãrii Facultãþii de Agriculturã ºi Horti-
culturã, reabilitarea ºi modernizarea cãmi-
nului, construirea unui bazin de înot ºi a
unei sãli de sport la Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport. În centrul universitar Dro-
beta-Turnu Severin avem deja un studiu de
fezabilitate fãcut în colaborare cu munici-
palitatea pentru un Centru de Formare Con-
tinuã pe care o sã-l realizãm cu fonduri
europene. Desigur cã vom continua mo-
dernizarea tuturor cãminelor Universitãþii.
Reuºim sã facem totul pe fonduri europe-
ne – 36 de milioane de euro am obþinut pânã
în acest moment doar pe infrastructurã. Nu
poþi sã le ceri studenþilor sã vinã la Univer-
sitate dacã nu le oferi nici o condiþie.

„Sper ca oraºul nostru sã fie Capitalã
Culturalã Europeanã!”

- Ce mesaj le transmiteþi studenþilor?
- Îi asigur pe studenþii care încep în acest

an facultatea cã au pãºit într-o universitate
performantã, care o sã le asigure un viitor.
Universitatea este clasatã în acest an pe locul
al optulea în topul universitãþilor româneºti.
Trebuie þinut cont cã este o universitate mix-
tã. Studenþii trebuie sã fie siguri cã au intrat
într-o instituþie de învãþãmânt performantã,
bazatã pe o cercetare de vârf, cu o infrastruc-
turã de invidiat ºi care, cu siguranþã, o sã le
asigure accesul pe piaþa muncii. Suntem o
Universitate transnaþionalã, în acest moment
avem 500 de studenþi strãini.

- ªi, totuºi, ce credeþi cã-i atrage aici?
- Atractivitatea Universitãþii depinde foarte

mult de atractivitatea oraºului. Eu ºi colegii mei
vã garantãm cã Universitatea va fi tot timpul
implicatã în procesul de prezentare a oraºului.
Ca sã facem studenþii sã vinã la Craiova tre-
buie ca oraºul sã fie prezentat ca unul atractiv,
pentru cã nu înseamnã numai studii, ci ºi con-
diþiile de viaþã, de distracþie ºi de siguranþã.
Oraºul trebuie prezentat altfel ºi sunt convins
cã în parteneriat cu administraþia publicã loca-
lã vom reuºi sã prezentãm oraºul mai bine de-
cât a fost prezentat pânã acum. Sper ca oraºul
nostru sã fie Capitalã Culturalã Europeanã! ªi
chiar dacã nu reuºim acest lucru, e important
cã o sã creascã din punct de vedere calitativ.

Peste 20.000 de studenþi încep, astãzi, cursurile la Universitatea din
Craiova. Veniþi din toatã Oltenia, dar ºi din multe alte oraºe ale þãrii, ei
trec pragul unei instituþii de învãþãmânt în infrastructura cãreia s-au
investit pânã acum câteva zeci de milioane de euro. Cu pragmatismul
care-l caracterizeazã, rectorul Dan Claudiu Dãniºor crede cã perfor-
manþa în educaþie nu poate fi atinsã decât ajutatã de o infrastructurã
bunã – care se vrea ireproºabilã la Craiova. Dar condiþiile de cazare
din campusuri, sãlile de cursuri ºi laboratoarele noi care fac din Uni-
versitatea din Bãnie acum una dintre cele mai bine echipate baze di-
dactice din þarã nu sunt chiar totul. Rectorul Universitãþii din Craiova
este convins cã existã ºi un ingredient care lipseºte ºi care, dacã va fi
adãugat, va face ºi mai atractiv centrul universitar din Bãnie.

„Ca sã facem studenþii sã vinã la Craiova trebuie„Ca sã facem studenþii sã vinã la Craiova trebuie„Ca sã facem studenþii sã vinã la Craiova trebuie„Ca sã facem studenþii sã vinã la Craiova trebuie„Ca sã facem studenþii sã vinã la Craiova trebuie
ca oraºul sã fie prezentat ca unul atractiv”ca oraºul sã fie prezentat ca unul atractiv”ca oraºul sã fie prezentat ca unul atractiv”ca oraºul sã fie prezentat ca unul atractiv”ca oraºul sã fie prezentat ca unul atractiv”

Rectorul Universitãþii din Craiova, Dan Claudiu Dãniºor:
Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI ºi LAURA MOÞÎRLICHE

Sala Albastrã a Universitãþii din Craiova gãzduieºte astãzi, începând cu ora
10.30, festivitãþile prilejuite de deschiderea noului an universitar 2013-2014.
Deschiderea oficialã va fi urmatã, în holul central al Universitãþii, de un recital
susþinut de Orchestra Simfonicã a Filarmonicii „Oltenia”.
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Lungulescu a precizat cã sin-
dicatele au ales aceastã formã de
marcare a Zilei Mondiale a Edu-
caþiei, pentru cã de fiecare datã
se amânã rezolvarea problemelor
din acest sector. „Pe data de 5 oc-
tombrie este Ziua Mondialã a
Educaþiei ºi, cu excepþia anului
trecut, în fiecare an, noi, sindica-
tele am avut tot felul de manifes-
tãri, pentru cã problemele pe care
le avem în educaþie nu au fost re-
zolvate, ci doar amânate. De data
aceasta, 5 octombrie este sâmbã-
ta, aºa cã am ales sã organizam
joi, 3 octombrie, la nivelul Fede-
raþiei Sindicale „Spiru Haret”, lob-
by pentru a modifica Legea Edu-
caþiei în ceea ce priveºte articolul
nr. 8 referitor la alocãrile bugeta-
re. Acþiunea noastrã de lobby va
debuta joi, 3 octombrie, la ora
9.30, în faþa Guvernului Româ-
niei, apoi vom merge într-un marº
spre sediul Ministerului Educaþiei
ºi de aici ne vom deplasa spre
Parlamentul României. La fiecare
dintre cele trei instituþii importan-
te ale þãrii vom depune niºte scri-
sori cu doleanþele noastre, atât
pentru domnul premier Victor Pon-
ta, cât ºi ministrului Educaþiei, Re-
mus Pricopie, iar la Parlament
avem douã scrisori adresate Ca-

Duminicã, 29 septembrie 2013,
în jurul orei 8.10, preotul local
Antonie Isac, venind la paraclisul
Bisericii Ortodoxe Române din sa-
tul Metoniþa, pentru a sãvârºi cele
sfinte, a gãsit forþat lacãtul de la
uºa paraclisului. „Preotul a consta-
tat la faþa locului cã fãptaºii au des-
fãcut douã ºuruburi care fixau la-
cãtul paraclisului, nereuºind totuºi
sã pãtrundã în incintã. Preotul Bi-
sericii Ortodoxe Române a adus de
îndatã faptul la cunoºtinþa autori-
tãþilor locale bisericeºti ºi a oficiat
slujba duminicalã în paraclis, în
prezenþa credincioºilor ortodocºi
români din Metoniþa. Protopopia-
tul Daciei Ripensis îºi exprimã în-

Valea Timocului: un nou act de intimidare
împotriva românilor

Un nou act de intimidare
împotriva românilor a avut loc
în Timoc (Serbia de rãsãrit).
Persoane necunoscute au în-
cercat spargerea Paraclisulului
„Duminica Tuturor Sfinþilor” din
localitatea Metoniþa, comuna Bor.

«Universitãþile din
Craiova, instituþii de
prim rang ale sistemu-
lui educaþional româ-
nesc, consacrate atât
pe plan naþional, cât ºi
european prin rezulta-
tele deosebite obþinute,
îºi deschid porþile pen-
tru o nouã generaþie de
studenþi, pentru care
începe astfel o etapã
decisivã în formarea
lor profesionalã.

Mã bucur cã manage-
mentul universitar craio-
vean rãspunde provocãrilor gene-
rate de globalizare ºi creºterea mo-
bilitãþii pe piaþa muncii, construind
programe de pregãtire performan-
te ºi adaptându-le continuu atât la
conjuncturile prezente, cât ºi la per-
spectivele de dezvoltare ale Româ-
niei ºi ale Europei.

Este un efort de apreciat ºi, în
calitate de preºedinte al Consiliului
Judeþean Dolj, vreau sã felicit con-
ducerea ºi cadrele didactice ale
universitãþilor din Craiova. Totoda-
tã, reiterez deschiderea deplinã a

Mesajul preºedintelui Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa,
cu prilejul deschiderii anului universitar 2013-2014

instituþiei pe care o reprezint pen-
tru cooperare, precum ºi întreaga
susþinere pentru proiectele care
vizeazã stimularea ºi dezvoltarea
mediului educaþional.

Cu ocazia deschiderii cursuri-
lor universitare, urez întregului
corp didactic putere de muncã ºi
un nou an de învãþãmânt care sã
stea sub semnul reuºitei ºi al per-
formanþei, iar studenþilor – succes
ºi, pe viitor, cât mai multe realizãri
ca profesioniºti în domeniile pen-
tru care au optat».

Sindicaliºtii doljeni fac lobbySindicaliºtii doljeni fac lobbySindicaliºtii doljeni fac lobbySindicaliºtii doljeni fac lobbySindicaliºtii doljeni fac lobby
pentru schimbarea Legii Educaþieipentru schimbarea Legii Educaþieipentru schimbarea Legii Educaþieipentru schimbarea Legii Educaþieipentru schimbarea Legii Educaþiei

grijorarea în
legãturã cu
cele întâmplate, cu atât mai mult
cu cât în aceastã perioadã în Ser-
bia se pregãteºte „marea sãrbãtoa-
re” a celor 1700 de ani de la emite-
rea Edictului de la Milano, prin care
s-a garantat libertatea religioasã, li-
bertate de care astãzi încã nu se
pot bucura cu adevãrat ºi pe de-
plin cei peste 300 de mii de români
ortodocºi din Serbia de rãsãrit.
Constatãm cu mâhnire cã autori-
tãþile civile din Serbia ºi reprezen-
tanþii Bisericii Ortodoxe Sârbe su-
rori împiedicã lucrarea sfinþitoare
ºi slujirea rodnicã a Bisericii Orto-
doxe Române printre românii din

Serbia de rãsãrit. În legãturã cu
cazul îngrijorãtor produs la Meto-
niþa, Protopopiatul Daciei Ripensis
(Patriarhia Românã) le cerem au-
toritãþilor de stat din Serbia sã ia
toate mãsurile necesare, potrivit
Constituþiei ºi legilor þãrii, pentru
identificarea fãptaºilor ºi tragerea
lor la rãspundere, astfel încât asem-
nea încercãri de intimidare a cre-
dincioºilor români/vlahi sã fie des-
curajate ºi sã nu se mai repete”, se
precizeazã în comunicatul remis
redacþiei noastre de Protopopiatul
Daciei Ripensis.

MARGA BULUGEAN

În acest an sindicaliºtii din învã-
þãmântul preuniversitar doljean sãr-
bãtoresc Ziua Mondialã a Educaþiei
(5 octombrie) fãcând lobby pentru
modificarea Legii Educaþiei. Preºe-
dintele sindicatului „Spiru Haret“
Dolj, Constantin Lungulescu, a anun-

þat, ieri, în cadrul unei conferinþe
de presã, cã nemulþumirile vor fi
transmise ministrului Educaþiei, Gu-
vernului, precum ºi Parlamentului,
prin intermediul unei scrisori pe
care sindicaliºtii o vor duce joi, 3
octombrie, la Bucureºti.

merei Deputaþilor ºi Senatului”, a
precizat Constantin Lungulescu.

“Legea Educaþiei
are mari lacune”

Preºedintele sindicatului „Spi-
ru Haret” Dolj a spus cã sindica-
liºtii fac lobby pentru cã, deºi Gu-
vernul s-a schimbat, nu acelaºi
lucru s-a întâmplat ºi cu Legea
Educaþiei, care are “mari lacune”.
“Dorim neapãrat sã avem un bu-
get aºa cum spune Legea Educa-
þiei de 6% din PIB – dacã bugetul
acesta ar fi alocat educaþiei lucru-
rile s-ar rezolva ºi n-am mai avea
atâtea neajunsuri din sistemul edu-
caþional. Totodatã, mai dorim
modificarea Legii Educaþiei pen-
tru cã a trecut deja o perioadã lun-
gã de când avem un alt guvern ºi
nu s-a schimbat nimic, aceastã
lege are în continuare mari lacu-
ne. Pe data de 11 septembrie a.c.
am avut ºi o întâlnire cu repre-
zentanþii celor douã camere ale
Parlamentului în cadrul cãreia am
reiterat toate problemele nerezol-
vate ºi tot nu s-a întâmplat nimic
în acest sens. Am ales sã facem
doar lobby ºi nu manifestãri, pen-
tru a nu se spune cã suntem ma-
nipulaþi sau cã facem jocuri poli-

tice, noi doar ne spunem pãsuri-
le. Avem o problemã cu articolul
101 privind finanþarea ne creeazã
mari probleme cu finanþarea per
capita – sunt niºte costuri insufi-
ciente, nici mãcar salariile nu le
putem plãti. Am încercat sã ex-
plic cã a face o finanþare per ca-
pita ar însemna sã alocãm niºte
bani nu doar pentru salarii, ci ºi
pentru necesitãþile pe care le are
o unitate ºcolarã. Avem ºcoli în
mediul rural în care nu s-a dat nici
mãcar cu bidineaua pentru cã acea
comunitate este sãracã ºi nu a avut
de unde sã aloce bani pentru re-
paraþiile curente care se fac vara.
Ba chiar suntem bombardaþi cu te-
lefoane de la directori cãrora le plo-
uã în ºcoalã”, a mai spus Preºe-
dintele sindicatului “Spiru Haret”.

“Salariile sunt
cele mai mici
din sistemul bugetar”

Totodatã, acesta a atras aten-
þia asupra faptului cã din cauza
salariului “înfiorãtor de mici”,
profesorii debutanþi abandonea-
zã foarte repede sistemul. “La
modificarea Legii Educaþiei am
pierdut niºte drepturi ºi existã o

nemulþumire totalã în sistem din
aceastã cauzã. Ni s-a promis cã
ne vor reveni aceste drepturi, dar
sigur cã nu s-a întâmplat aºa. Aici
mã refer la decontarea cheltuieli-
lor de navetã pentru tot persona-
lul din învãþãmânt ºi nu numai
personalul didactic – aceastã de-
contare a cheltuielilor de navetã
ar trebui sã vinã odatã cu banii
de salariu, nu sã fim la latitudi-
nea consiliului local. De aseme-
nea, s-a pierdut gradaþia de merit
pentru personalul didactic auxi-
liar ºi nu înþeleg de ce se tot tã-
rãgãneazã introducerea acestui
articol, pentru cã nu avem foarte
mult personal didactic auxiliar, iar
sumele n-ar fi foarte mari pentru
bugetul Educaþiei. Anumite dis-
cipline în mediul rural pot sã con-
stituie foarte greu o catedrã pen-

tru profesori ºi am dori sã gãsim
o formã de reconversie – pentru
a doua specializare. De asemenea,
dorim sã intrãm într-o negociere
cu ministerul Educaþiei ºi pentru
contractul colectiv, pentru a im-
pune Guvernului o nouã grilã de
salarizare în învãþãmântul preu-
niversitar. Este un domeniu în
care salariile sunt cele mai mici
din sistemul bugetar, profesorii
tineri au niºte salarii înfiorãtor de
mici ºi nu este deloc tentant sã
vii în învãþãmântul preuniversi-
tar. În fiecare an se pensioneazã
un numãr destul de mare de pro-
fesori calificaþi bine în trecut, iar
locul lor este luat de niºte tineri
care pleacã din sistem la prima
ofertã favorabilã”, a conchis Con-
stantin Lungulescu.

ALINA DRÃGHICI
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Ion Creţeanu, prietenul Muzeului
Satului şi unul dintre cei mai impor-
tanţi oameni pe care i-am cunoscut,
s-a legat de noi cu sufletul şi cu cân-
tecul. El este cel care a descoperit
folclorul arhaic aproape neexplorat
din zona Romanaţilor. Este o apari-

Ion Creţeanu – Orfeu la Muzeul SatuluiIon Creţeanu – Orfeu la Muzeul SatuluiIon Creţeanu – Orfeu la Muzeul SatuluiIon Creţeanu – Orfeu la Muzeul SatuluiIon Creţeanu – Orfeu la Muzeul SatuluiIon Creţeanu – Orfeu la Muzeul SatuluiIon Creţeanu – Orfeu la Muzeul SatuluiIon Creţeanu – Orfeu la Muzeul SatuluiIon Creţeanu – Orfeu la Muzeul Satului

ţie mult dorită şi greu de uitat. Din-
colo de repertoriul ce face să vibre-
ze orice iubitor de cântec adevărat,
Ion Creţeanu poartă cu mândrie cos-
tumul tradiţional al Olteniei;  este re-
cunoscut pentru ipingeaua roşie de
peste 150 de ani moştenită de la stră-

bunii săi şi pentru cobza ce a aparţi-
nut unui vestit cobzar, Ion Şerban,
cel care a însoţit-o pe Maria Tănase
la New York în 1939.

Culege folclor autentic de peste
37 de ani şi totdeauna îşi c ântă
doar melodiile culese şi înregistra-
te de el. Versul simplu, nesofisti-
cat, capătă o nobleţe rară atunci
când se creează rezonanţa cu acor-
durile la cobză. Din repertoriul de-
osebit de bogat amintim câteva pie-
se de excepţie, pe care le cântă de
fiecare dată: „Iancu Jianu” de la
Amărăşti, „Omule cu caii buni”, de
la Dăbuleni, învăţată de la Minuţă
Oprea, „Căprioară, surioară”.

 Este preocupat de transmiterea
valorilor cântecului specific sate-
lor olteneşti . Este conducătorul a
trei tarafuri: Taraful din Morunglav
(Olt), Taraful Greceşti (Dolj) ş i
Taraful din Albotina (Valea Timo-
cului – Bulgaria), cu ultimul făcând
legătura de buna convieţuire cu
vecinii noştri.  La Muzeul Satului

din Bucureşti  a cântat de nenu-
mărate ori pentru români şi pentru
străini. A cântat cu pasiune şi dă-
ruire vechi balade şi cântece aproa-
pe uitate pe care le-a scos din co-
moara nepreţuită a satelor noastre.
Este talentat şi generos, este iubi-
tor de ţară şi de neam.

 Amintim participarea la eveni-
mente culturale de rezonanţă: „Mar-
şul cultural Nichita Stănescu” – 30
km pe jos de la Şişeşti Drobeta-
Turnu Severin,  „Festivalul Tarafuri
şi fanfare” organizat la Muzeul Sa-
tului, Festivalul Internaţional „Enes-
cu şi muzica lumii”. A susţinut un
recital de mare excepţie la Centrul
cultural Carmen Silva – Sinaia.

Deşi a primit o veste cumplită
privind starea de sănătate nu şi-a
părăsit nici o clipă cobza şi cânte-
cele sale. Mai mult, a avut credinţa
că doar aşa poate să învingă o boa-
lă nemiloasă. Şi chiar a învins-o!
Un mare succes al carierei sale
este concertul pe care l-a susţinut

la Roma în faţa Columnei lui Tra-
ian în cadrul proiectului „Lira tra-
că – Ion Creţeanu pe urmele lui
Badea Cârţan”.

De fiec are dată,   trebuie să
amintim minunatele recitaluri de la
Muzeul Satului ultimul fiind un
succes deosebit: e vorba de reci-
talul susţinut pentru noaptea mu-
zeelor   când, la sunetul c obzei,
s-au adunat în faţa muzeului nos-
tru zeci de oameni atraşi de ineditul
şi frumuseţea muzicii. I-a învăţat,
la noi  la muzeu, pe copii să cânte
la cobză dar şi să iubească acest
frumos şi străvechi instrument.

Desprins parcă din vechile po-
veşti ale satului de altădată, Ion
Creţeanu rămâne rapsodul „nepe-
reche  al neamului românesc”.

Îi urăm ca mulţi ani de acum în-
colo să ne încânte cu  cântecele sale,
cu cobza sa şi renumita ipingea.
Conf. dr. Paula POPOIU,
director general Muzeul National

al Satului „Dimitrie Gusti”

Poate că în 1963 soarta a reu-
nit cei cinci magnifici la Teatrul
Naţional din Craiova şi nu neapă-
rat prestigiul teatrului ş i al trupei
actoriceşti.  Poate c ă Geta Tudor
ar f i vrut să rămână în Bucureş-
tiul natal,  poate că Leni Pinţea ar
fi vrut să ajungă în Braşov, aproa-
pe de Moeciu,  izvorul victoriilor
sale,  poate c ă Valeriu Dogaru do-
rea la Piteşti, mai aproape de Gă-
eş ti. Emil Boroghină şi-a dorit

Luna aceasta, Teatrul Naţional „Marin So-
rescu” din Craiova va fi scena unei întoarceri
în timp, chemându-şi spectatorii să-i (re)vadă
pe cei ce în 2013 împlinesc 50 de ani de când
au absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Ci-
nematografică „I.L. Caragiale”, respectiv
Academia de Arte Plastice „Nicolae Grigores-
cu” de la Bucureşti (1963): actorii Leni Pin-

ţea-Homeag, Georgeta Luchian-Tudor, Va-
leriu Dogaru, Emil Boroghină şi pictorul-
scenograf Vasile Buz. „Va fi un spectacol-dia-
log emoţionant, răscolitor, care va rememora
această jumătate de veac de activitate în sluj-
ba teatrului”, spun reprezentanţii TNC, fără
a putea preciza însă, deocamdată, data la care
evenimentul va avea loc.

Copiii şi tinerii se pot înscrie la Festivalul-concurs
de interpretare muzicală „Vreau să cânt!”

Festivalul-concurs de interpretare muzi-
cală „Vreau să cânt!” este organizat pe două
categorii de vârstă (10-13 ani şi 14-18 ani),
fiecare cu două secţiuni: Interpretare vocală
muzică uşoară, populară, folk şi Interpretare
instrumentală muzică clasică – la care pot par-
ticipa instrumentişti (pian, vioară, chitară, in-
strumente de suflat, percuţie etc.).

Potrivit Regulamentului de organizare, fie-
care participant, solist vocal sau instrumentist,
va prezenta două piese, la alegere, una în tempo
rapid şi alta în tempo lent. Piesele vocale vor fi
prezentate cu negative sau cu acompaniament
(orgă, chitară etc.). Fişa de participare, împre-
ună cu o copie după actul de identitate al parti-
cipantului şi o fotografie recentă, format 3/4,
vor f i  expediate pe adresa de e-mail
casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com
sau trimise prin poştă pe adresa Casei de Cul-
tură „Traian Demetrescu” (Craiova, strada
„Traian Demetrescu” nr. 31) ori vor fi depuse
personal la aceeaşi adresă, până la data de 14
octombrie, ora 13.00.

Concursul se va desfăşura sâmbătă, 19 oc-
tombrie, de la ora 11.00, iar Gala Laureaţilor va
avea loc a doua zi, de la aceeaşi oră. Programul
poate suferi însă modificări în funcţie de numă-
rul de concurenţi. Organizatorii vor acorda pre-
mii pe cele două categorii de vârstă, pentru fie-
care secţiune în parte, astfel: Premiul  I – 300
de lei, Premiul al II-lea – 200 de lei, Premiul al
III-lea  – 100 de lei. De asemenea, toţi concu-
renţii vor primi diplomă de participare. Infor-
maţii suplimentare puteţi solicita la numărul de
telefon 0765.262.566 (Mihai Mihăescu).

MAGDA BRATU

Expoziţie de grafică dedicată Zilei
Internaţionale a Persoanelor Vârstnice

Casa de Cultură „Traian Demetrescu”
organizează astăzi, ora 17.30, în Salonul
Medieval, vernisajul expoziţiei de grafică a
artistei plastice Nela
Marinela Sălcianu.
Născută în Craiova,
la 21 septembrie
1956, artista a
absolvit Liceul de
Muzică şi Arte
Plastice din oraşul
natal, unde i-a avut
profesori pe Costaş
Cicios şi Ştefan
Brădiceanu, iar de
profesie este
economist.

Şi-a mai prezentat lucrările în cadrul unor
expoziţii de grup ale Cenaclului „Constantin
Brâncuşi”, între anii 2009-2013, deschise la
Galeria „Vollard” a Casei de Cultură „Traian
Demetrescu”, Galeriile „Cromatic” ale
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, Muzeul
de Artă din Calafat şi Biblioteca Judeţeană
„Alexandru şi Aristia Aman”. De asemenea, în
2011 şi 2012 a deschis două expoziţii perso-
nale, una de grafică şi alta de pictură, la
Galeria „Vollard” a Casei  de Cultură.

Evenimentul de astăzi este prilejuit de
Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstni-
ce, sărbătorit în fiecare an la data de 1

octombrie. „Prin
această manifesta-
re ne dorim să
oferim persoanelor
vârstnice o zi
specială, prin care
să le arătăm 
respectul  şi
aprecierea noastră,
asigurându-le că în
fiecare zi reprezin-
tă un exemplu
pentru noi, care
merită a fi urmat.

Ne dorim ca această zi specială să o sărbăto-
rim împreună”, spun reprezentanţii instituţiei-
gazdă.

În februarie 1991, ONU stabilea ca ziua de
1 octombrie să fie dedicată persoanelor în
vârstă, iar câteva luni mai târziu, pe 16
decembrie 1991, Adunarea Generală a ONU
adopta prin Rezoluţia 46/1991 cu titlul
„Principiile Naţiunilor Unite pentru persoanele
în vârstă destinate a le permite să trăiască mai
bine în anii câştigaţi”.

MAGDA BRATU

Promoţia ’63 (re)vine pe scena Teatrului Naţional
din Craiova, într-un spectacol aniversar

numai Craiova, aproape de Cora-
bia lui dragă. O soartă care se face
vinovată de naşterea unor idei şi
mituri şi de zămislirea unor im-
pres ionante cariere artistice.

Întrucât nimeni şi nimic nu pot
şterge din mintea şi sufletul publi-
cului oltean contribuţiile extraordi-
nare pe care le-au avut Leni Pinţea-
Homeag (anul acesta răsplătită cu
Premiul UNITER pentru întreaga
activitate) prin „Phaedra” la capito-

lul de imagine acumulat de teatrul
românesc şi Teatrul Naţional din
Craiova prin perle regizorale unicat
ale lui Silviu Purcărete jucate în sute
de reprezentaţii pe scene internaţi-
onale, la care au contribuit indiscu-
tabil, prin prestaţiile lor, şi Valeriu
Dogaru sau Georgeta Luchian-Tu-
dor, şi nici performanţa lui Emil Bo-
roghină, actorul, regizorul şi direc-
torul TNC, nume echivalent cu im-
portantul Festival „Shakespeare”,

Naţionalul îşi propune să rememo-
reze, într-un spectacol-dialog re-
marcabil, acea pasiune şi ardere si-
nonimă cu activitatea şi realizările
individuale ale acestor mari nume
sau acel dulce fanatism colectiv im-
primat teatrului şi valorilor sale.

 „Sperăm să reuşim acel gen de
spectacol care să prindă la public,
care să emoţioneze, să răscoleas-

că până la lacrimi, să subjuge în
amintirea unor vremuri care uneori
ne lipsesc, genul de spectacol care
să ne oblige să ne gândim la el vre-
me lungă după ce am părăsit sala
de spectacol, trăind într-o lume pa-
ralelă, căci ea, scena... viaţa este
un teatru viu, nu o cetate goală”,
spun reprezentanţii instituţiei.

MAGDA BRATU

Până pe data de 14 octombrie a.c., copiii şi tinerii cu vârste cuprinse între 10 şi
18 ani se pot înscrie la Festivalul-concurs de interpretare muzicală „Vreau să cânt!”,
organizat de Casa de Cultură „Traian Demetrescu”. Ajuns la ediţia a IX-a, eveni-
mentul se va desfăşura în zilele de 19 şi 20 octombrie, în Piaţa „Mihai Viteazul”,
câştigătorii urmând să fie răsplătiţi cu diplome, dar şi cu premii în bani, a căror
valoare se ridică la 1.200 de lei.
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Marea coaliþie între social-de-
mocraþi ºi conservatori, în Aus-
tria, s-ar putea menþine la putere
dupã alegerile legislative de du-
minicã, dar în acelaºi timp tre-
buie remarcatã ascensiunea ex-
tremei drepte. Potrivit rezultate-
lor oficiale provizorii deja publi-
cate de Ministerul de Interne, fãrã
a lua în considerare situaþia vo-
turilor prin corespondenþã, care
se vor desface vineri, social-de-
mocraþii, SPO, ai cancelarului
Werner Faymann (foto), au sosit
în faþã, cu 27,10% din sufragii,
o scãdere de douã procente,
comparativ cu 29,26% în 2008.

Aliatul lor tradiþional de guverna-
re, Partidul Popular (OVP) – de-
mocrat-creºtin – a acuzat, de ase-
menea, un recul similar: 23,81%
faþã de 25,98% în 2008. Cele
douã mari partide ar putea re-
compune coaliþia de guvernare,
pentru care Werner Faymann, în
vârstã de 53 de ani, s-a pronun-
þatz deja, în timp ce OVP pãs-
treazã prudenþa în aceastã privin-
þã. Cu 50,91% din sufragii, ceea
ce corespunde la 99 de locuri din
cele 183, câte are Consiliul Naþi-
onal, camera inferioarã a parla-
mentului austriac, în care majo-
ritatea absolutã este de 93 de lo-

curi, s-ar putea guverna. Oricum,
atât SPO, cât ºi OVP au înregis-
trat cele mai slabe rezultate din
timpul celei de-a Doua Republici.
Singura alternativã aritmeticã ar
fi o mare coaliþie, adicã un gu-
vern al democrat-creºtinilor, al
extremei drepte ºi al candidaþilor
miliardarului austro-canadian eu-
rosceptic Frank Stronach, o
alianþã pentru mulþi ipoteticã.
Scrutinul a fost marcat de creº-
terea partidului de extremã dreap-
ta FPO, care a câºtigat aproape
4 procente (21,40%) faþã de
2008 (17,54%). Partidul lui Heinz
Christian Strache, FPO, care a
predicat „iubirea aproapelui”, sub
condiþia sã fie vorba de austrieci,
a promovat o campanie axatã pe
respingerea centralismului Bru-
xelles-ului, a solicitanþilor de azil
ºi a imigranþilor. „H.C.”, cum îi
place sã fie apelat, a profitat de
campania ternã ºi clientelistã a
celor douã mari partide. „Astãzi
existã trei partide stabile în Aus-
tria ºi SPO nu poate pretinde do-
minaþia”, a declarat liderul FPO,
în vârstã de 44 de ani, la cartie-
rul general din Viena. „El nu poa-
te forma o coaliþie a perdanþilor”
ºi nu ne poate exclude, a mai spus
acesta, adresându-se în particu-
lar SPO, care a respins catego-
ric o alianþã cu „albaºtrii”. Gu-

vernul social-democrat al cance-
larului Werner Faymann se poate
lãuda cu un bun bilanþ economic
ºi o ratã a ºomajului sub 5%. Dar
numeroase scandaluri de corup-
þie în ultimii ani ºi paralizia refor-
melor i-au scãzut popularitatea.
Miliardarul austro-canadian
Frank Stronach a cules 5,79%
din sufragii, dupã ce fusese cre-
ditat cu 12% intenþii de vot în
urmã cu un an. Fondatorul gigan-
tului mondial de echipamente de
automobile Magna s-a decredibi-
lizat prin solicitarea reintroduce-
rii pedepsei cu moartea pentru
ucigaºii profesioniºti, crearea unei
monede euro pentru fiecare þarã
sau invocarea invadãrii Austriei
de cãtre China. Noul partid libe-
ral Neos, pro-european ºi susþi-
nut de industriaºul austriac Hans
Peter Haselsteiner, a reuºit sã ob-
þinã mai mult de 4% din sufragii
necesar pentru a intra în parla-
ment. Verzii, autorii unei eficien-
te campanii anticorupþie, au în-
registrat cel mai bun scor din is-
toria lor – 11,46%, dar mult sub
sondajele care îi creditau cu 14-
15%. 6,4 milioane de alegãtori au
fost chemaþi la urne pentru a ale-
ge 183 de deputaþi în Consiliul
Naþional. Participarea a fost mai
scãzutã cu douã procente, dupã
ce în 2008 fusese de 78,82%.

Alegeri în Austria: Extrema dreaptã, în ascensiuneAlegeri în Austria: Extrema dreaptã, în ascensiuneAlegeri în Austria: Extrema dreaptã, în ascensiuneAlegeri în Austria: Extrema dreaptã, în ascensiuneAlegeri în Austria: Extrema dreaptã, în ascensiune

Mãrturii ale unor foºti membri ai partidului
Zori Aurii ºi un raport judiciar, publicate ieri, dez-
vãluie numeroase „acþiuni criminale” ale parti-
dului neonazist grec, inclusiv operaþiuni coordo-
nate de agresare fizicã a unor imigranþi pakista-
nezi. Partidul neonazist a înfiinþat „miliþii de asalt”,
care vizau în special imigranþi pakistanzi, în ulti-
mii ani, potrivit unor mãrturii depuse în justiþie
de cãtre doi foºti membri ai partidului, citaþi de
presa greacã, dupã arestarea în acest weekend a

principalilor lideri ai formaþiunii. „Am participat
de mai multe ori la aceste acþiuni, la care luau
parte 50-60 de motociclete, cu câte douã per-
soane pe fiecare. Cel care era în spate, þinea un
baston cu steagul Greciei cu care-i lovea pe toþi
pakistanezii pe care-i întâlnea” în cale, a dezvã-
luit unul dintre foºtii militanþi. Zori Aurii are o
„structurã strict ierarhizatã, liderul fiind atotpu-
ternic, dupã principiul lui Hitler, Führerprinzip.
(...) Zori Aurii a început aceste atacuri în 1987,

mai întâi împotriva imigranþilor, iar apoi împotri-
va unor greci”, dezvãluie Charalambos Vourlio-
tis, adjunctul procurorului Curþii Supreme, în
acest raport. În document se precizeazã cã acest
partid, „ai cãrui membri beneficiazã de un antre-
nament de tip militar, în special în Attica (o zonã
intens populatã din Atena), (...) a comis zeci de
acþiuni criminale”. Aceastã listã cuprinde douã
crime cu premeditare, trei tentative de omor ºi
numeroase atacuri împotriva imigranþilor.

Grecia: „Acþiuni criminale” ale partidului neonazist
Zori Aurii, dezvãluite de justiþie

Beppe Grillo, care nu ºtia ce sã
facã în continuare cu scorul sãu
din alegerile legislative din februa-
rie a.c., cu o minã de gurmand s-a
vãzut servit... pe farfurie. Între
timp, aleºii sãi îºi pierduserã defi-
nitiv rãbdarea pe care o aveau la
deschiderea parlamentului, consu-
mându-ºi energiile în lupte inter-
ne, unul contra altuia. Acum do-
resc întoarcerea la urne. Numai cã
sondajele nu aratã modificãri sem-
nificative faþã de astã-iarnã. Miº-
carea 5 Stele, în pofida erorilor ºi
incompetenþei aleºilor sãi, rãmâne
undeva la 20% în intenþiile de vot.
Partidul Democrat (PD, de stân-
ga) ºi Partidul Poporul Libertãþii
(PdL) rãmân creditate fiecare cu
27%. Peisajul politic rãmâne în
continuare împãrþit în trei familii
ireconciliabile. Provocând haos
sâmbãtã, pentru a scãpa de pro-
blemele sale cu justiþia, sub pre-
textul unui protest faþã de mãrirea
TVA, Silvio Berlusconi a forþat de
la vila sa Arcona realizarea visului
comicului din Genova: criza per-
manentã, dezbateri politice 24/24,
mare târg de populism. Acest pei-

saj bulversant, isteric, în care fie-
care concureazã prin mediocrita-
tea sa, este în avantajul acestuia.
Presa italianã condamnã gestul „ne-
bun” al lui Berlusconi de a-ºi forþa
miniºtrii membri ai partidului sãu
sã demisioneze. Momentul este
delicat pentru Italia. „Condamna-
tul face sã se scufunde Italia”, a
titrat cotidianul „Il Fatto Quotidia-
no”, de centru-stânga, întotdeau-
na critic faþã de Silvio Berlusconi.
„Il Cavaliere inverseazã jocul”, afir-
mã „La Repubblica”, în timp ce
„Corriere della Sera” (centru-
dreapta) vorbeºte despre „lovitura
lui Berlusconi care declanºeazã
criza”. „Moderaþi, unde sunteþi
voi?” se întreabã în editorial mare-
le cotidian milanez, care estimeazã
cã aceastã crizã poate fi compara-
tã cu „o cursã în vid”, accentuând
dificultãþile economice. Eugenio
Scalfari, fondator al ziarului „La
Repubblica”, îl comparã pe Ber-
lusconi cu un crocodil. „La Stam-
pa” (centru-dreapta), dar ºi coti-
dianul de afaceri „Il Sole 24 Ore”
insistã în titlurile lor pe nebunia lui
Il Cavaliere. Directorul cotidianu-

lui „La Stampa” implorã clasa po-
liticã: „Acum, basta, conteazã
þara”. Lui Berlusconi i se va ridica
imunitatea ºi va trebui sã efectue-
ze condamnarea de un an de zile
de închisoare, dar nu se ºtie dacã
la domiciliu sau în folosul comu-
nitãþii. Presa în ansamblul sãu a
condamnat decizia lui Il Cavaliere
de a înfunda a treia economie a
zonei euro într-o crizã mai profun-
dã. Premierul Enrico Letta a anun-

þat încã de vineri intenþia sa de a
clarifica situaþia cu aliatul sãu. ªi
asta în parlament. El a spus cã nu-
l intereseazã sã guverneze cu ori-
ce preþ ºi nu cere încredere pentru
trei zile, ci pentru a aplica un pro-
gram. O nouã majoritate parlamen-
tarã ar putea include totuºi câþiva
aleºi PdL, centriºtii apropiaþi de
Mario Monti ºi eventualii transfugi
din Miºcarea 5 Stele (M5S). Si-
tuaþia rãmâne încurcatã.

Silvio Berlusconi realizeazã visul lui Beppe Grillo

Anchetã asupra patrimoniului
din Franþa al unui unchi
al lui Bashar al-Assad

Justiþia francezã a deschis o
anchetã preliminarã asupra
patrimoniului din Franþa al lui
Rifaat al-Assad, un unchi al
preºedintelui sirian Bashar al-
Assad, a declarat ieri o sursã
judiciarã pentru AFP. Aceastã
anchetã a fost declanºatã în
urma unei plângeri depuse pe 13
septembrie de asociaþiile antico-
rupþie Sherpa ºi Transparency
International France (TIF), care
îl suspecteazã pe Rifaat al-Assad
cã a adunat, prin corupþie, un
„patrimoniu extraordinar”.
Asociaþiile citeazã între proprie-
tãþile franceze ale acestuia un
hotel, „câteva zeci de aparta-
mente” în cartiere de lux la Paris
ºi un domeniu de aproximativ 45
de hectare în apropiere de
capitala francezã. Rifaat al-
Assad, în vârstã de 66 de ani, se
aflã în relaþii tensionate cu
Damascul din 1984.

Un nou val de atentate
în Bagdad provoacã
circa 50 de morþi

Un nou val de atentate
produse ieri la Bagdad s-a soldat
cu circa 50 de morþi, aceste acte
care au vizat în principal
comunitatea ºiitã fãcând din
luna septembrie una dintre cele
mai sângeroase de la începutul
anului, cu peste 870 de morþi,
transmite AFP. Ieri dimineaþa,
12 maºini-capcanã au explodat
în nouã cartiere din Bagdad,
dintre care ºase cu populaþie
majoritar ºiitã, cauzând moartea
a 47 de persoane ºi rãnirea a
peste 120, potrivit unor surse din
serviciile de securitate ºi medica-
le. Atentatele cele mai sângeroa-
se au fost înregistrate în cartiere-
le ºiite Kazimiya (7 morþi ºi 19
rãniþi) ºi Shula (6 morþi ºi 14
rãniþi), în nordul capitalei
Bagdad. Atacurile nu fuseserã
revendicate pânã asearã.

Cerºetori români trimiºi acasã
cu fonduri publice în varã
revin pe strãzile Londrei

Consiliul Local din Westmin-
ster a anunþat ieri cã 6 din cei 20
de cerºetori romi, trimiºi în
România de cãtre autoritãþile
britanice dupã ce s-au stabilit în
Parcul Lane din Londra, au
revenit pe strãzile din capitalã.
Biletele lor de avion spre Româ-
nia au fost plãtite de cãtre
Agenþia britanicã pentru Frontiere
(UK Border Agency) ºi organiza-
þia de caritate pentru persoane
fãrã adãpost Thames Reach, scria
Daily Mail, în ediþia electronicã
de ieri. Consiliul din Westminster
City a denunþat întoarcerea
romilor drept o „farsã” ºi a
îndeamnat Guvernul sã înãspreas-
cã controlul la frontiere. Deputa-
tul britanic Douglas Carswell a
declarat cu ironie cã, practic,
Marea Britanie le-a finanþat
cerºetorilor o scurtã vacanþã
în România. El a apreciat cã
„singura soluþie pentru
aceastã problemã ar fi ca Marea
Britanie sã nu mai fie membrã
a Uniunii Europene”.
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07:00 Telejurnal
09:00 Pregãtind viitorul (R)
09:30 Destinaþia România
10:00 Apostrof
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek (R)
12:30 SCENART
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
15:30 Convieþuiri
17:00 SCENART (R)
17:30 Lumea modei
17:40 Legendele palatului -

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

Lumea (R)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Cod pentru crimã
21:50 Dincolo de celebritate
22:00 Terapie de cuplu
22:30 Biziday
23:25 Teritoriu virgin
01:05 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
02:00 Cu ochii'n 4 (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Carabinieri (R)
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Metropole (R)
10:30 Leacuri, hapuri ºi bucate (R)
11:00 Galicia, pescari în pericol (R)
12:00 D'ale lu' Miticã (R)
13:00 Cãlãtor în Orient (R)
13:30 Coreea: spirit ºi culoare (R)
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Carabinieri
17:00 Metropole
17:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
18:00 Telejurnal
19:00 Cãlãtor în Orient
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Ocolul Pãmântului în 80 de

zile
20:50 Muzica DP 2
21:00 Idjwi, insula uitatã din Africa
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Trei regate
00:05 Sibiu Jazz Festival 2013

07:40 Lorzii din Dogtown
09:30 Dã-i încolo de urâþi!
11:15 Alvin ºi veveriþele:

Naufragiaþi
12:40 Salutãri din Hollywood
14:20 O mie de cuvinte
15:50 Curajosul Kelly
17:10 Povestea delfinului
19:00 În derivã
20:00 Furios ºi iute în viteza a 5-a
22:10 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
23:10 Banshee
00:00 Lumea de dincolo:

Trezirea la viaþã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Seminþele distrugerii (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 O iubire perfectã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Serviciul Român de

Comedie
21:30 Tanti Florica
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 The Walking Dead:

Invazia zombi
00:00 Nu mai locuim aici
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 România, te iubesc! (R)
04:30 The Walking Dead:

Invazia zombi (R)
05:30 La Maruþã (R)

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

08:00 Porþile albastre ale
oraºului (R)

10:00 Transformarea: Roboþii
salvatori (R)

10:30 Acasã în bucãtãrie
11:30 Transformarea: Roboþii

salvatori
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 Zoom în 10
14:45 Aventurile Christinei (R)
17:15 M.A.S.H. (R)
18:30 Aventurile Christinei
19:30 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Cercul Interior
00:00 Dexter
01:00 Anturaj
01:30 Spartacus: Nisip

însângerat

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 Totul e permis
22:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Totul e permis (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 Inima nu respectã reguli
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Jumãtatea mea ºtie
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Teo Show (R)
03:15 La un pas de fericire (R)
04:30 Pastila de râs (R)
05:00 Inima nu respectã reguli

(R)
06:45 La un pas de fericire

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 În formã

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 Iubiri secrete

20:30 Cronica cârcotaºilor

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 Copiii Dunei

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

"Superman" Stevenson - Tavoris
"Thunder" Cloud

23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
10:00 Muntenii
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Pe urmele antichitãþilor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
21:00 Premierã Pe urmele

antichitãþilor
22:00 Premierã Oamenii cu

topoare
23:00 Premierã Supraoamenii

lui Stan Lee
00:00 Extratereºtri antici

TVR 1

MARÞI - 1 octombrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Telejurnal
09:00 Pregãtind viitorul (R)
09:30 Destinaþia România
10:00 Apostrof
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek (R)
12:30 Tribuna partidelor

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

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

Lumea (R)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Studio UEFA Champions

League
21:40 Fotbal: Steaua Bucureºti -

Chelsea F.C
23:50 Studio UEFA Champions

League
00:30 Rezumatele zilei UEFA

Champions League

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Carabinieri (R)
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Metropole (R)
10:30 Leacuri, hapuri ºi bucate (R)
11:00 Cambodgia - trenuleþul din

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

ceva în plus
13:00 Cãlãtor în Orient (R)
13:30 Coreea: spirit ºi culoare (R)
14:20 Poate nu ºtiai (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Carabinieri
17:00 Metropole
17:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
18:00 Telejurnal
19:00 Cãlãtor în Orient
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Ocolul Pãmântului în 80

de zile
20:50 Muzica DP 2
21:00 Galicia, pescari în pericol
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Trei regate

08:10 Un alt Pãmânt
09:45 Iubire ºi onoare
11:20 Hugo
13:25 Yoko
15:05 Lorzii din Dogtown
16:55 Curaj
19:05 În derivã
20:00 Îngerul pãzitor
22:10 Când prinzi aripi
23:45 Spartacus: Nisip

însângerat
00:35 Spartacus: Nisip

însângerat
01:30 Bad Ass

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Viaþa ca o tornadã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Seminþele distrugerii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Bine aþi venit în capcanã
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 The Walking Dead:

Invazia zombi
00:00 Bine aþi venit în capcanã (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 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 Îngeri pierduþi
22:30  Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Dincolo de povestiri
00:00 Îngeri pierduþi (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
03:00 Poveºtiri de noapte (R)
03:30 Cancan.ro (R)
04:00 Dincolo de povestiri (R)
04:30 Reþeta de Acasã (R)
05:00 Doamne de poveste (R)

08:00 Români de succes
08:30 Acasã în bucãtãrie (R)
09:30 Porþile albastre ale

oraºului
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 Români de succes
14:45 Acasã în bucãtãrie
15:45 La bloc (R)
17:15 M.A.S.H. (R)
18:30 Aventurile Christinei
19:30 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Trei femei si un pariu
23:45 Dexter
00:45 Anturaj
01:15 Spartacus: Nisip însângerat

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 Mireasã pentru fiul meu
22:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Misiune sfântã (R)
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)

10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Inima nu respectã reguli
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Suleyman Magnificul
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Suleyman Magnificul

(R)
03:15 Teo Show (R)
04:30 Cu capul în nori (R)
06:45 Neveste de piloþi

07:00Vacanþã ºi terapie
08:00 Regina cumpãrãturilor

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

stomac
14:00 Vacanþã ºi terapie (R)
15:00 Focus
15:30 Focus Monden (R)
16:00 Regina cumpãrãturilor
17:00 Fii pe fazã!
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Iubiri secrete
20:30 Copiii spun lucruri

trãsnite
21:45 Mondenii
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Fii pe fazã! (R)
00:30 NCIS: Los Angeles -

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

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 Special: Steaua -

Chelsea
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Special: Steaua -

Chelsea
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Dezastre aeriene
22:30 Special: Steaua -

Chelsea
22:45 Wrestling RAW
23:30 ªtiri Sport.ro - Special:

Steaua  - Chelsea
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Faceþi jocurile - Euro-

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

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
09:00 Aºii amanetului
10:00 Aºii amanetului din Louisiana
10:30 Aºii amanetului din Louisiana
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Rãzboiul depozitelor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Aºii amanetului
21:00 Premierã Rãzboiul depozitelor
21:30 Rãzboiul depozitelor
22:00 Premierã Muntenii
23:00 Premierã Supraoamenii lui

Stan Lee
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ANIVERSÃRI

Asociaþia Pensionarilor
Civili „Mihai Viteazul” cu
ocazia sãrbãtoririi prin
efort propriu a Zilei Inter-
naþionale a Persoanelor
Vârstnice la restaurantul
Flora – 1 octombrie- urea-
zã pensionarilor din mu-
nicipiul Craiova, viaþã lun-
gã, sãnãtate, bucurii ºi tra-
diþionalul „La Mulþi Ani”.

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM MAªINISTE MA-
ROCHINÃRIE. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
Angajãm tehnician/inginer
cu cunoºtinþe în sisteme de
alarmã, supraveghere vi-
deo, reþele calculatoare. CV-
ul se depune la adresa de
e-mail: angajari_craiova-
@yahoo.com.

MEDITAÞII
Licenþiatã, douã specializãri
ofer meditaþii complete cla-
sele I-IV. Telefon: 0751/
239.088.
Meditez matematicã pentru
Evaluare Naþionalã, bacalau-
reat, alte concursuri ºcolare
ºi examene. Telefon. 0724/
088.745; 0351/416.101.
Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
Profesoarã meditez mate-
maticã. Telefon. 0761/
329.958.

PRESTÃRI SERVICII
Fac menaj sau bonã. Tele-
fon: 0762/047.095.
S.C. ATLANTYS, Clubul
Oamenilor de  Afaceri, or-
ganizeazã mese festive,
nunþi, botezuri, agape. Sun-
tem serioºi ºi exigenþi. Vã
aºteptãm în str. Romul bl.
T3A parter. Telefon: 0251/
411.712: 0723/ 868.723.
Finisaje interioare ºi exterioa-
re. Telefon: 0736/003.526.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând camerã cãmin (lângã
Liceul Pedagogic) baie, bu-
cãtãrie. Telefon: 0740/
892.690.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Particular vând apartament
2 camere, etj2/4, zona
Lãpuº, în spatele Hotelului
Helin. Preþ 46.000 E nego-
ciabil. Telefon: 0720/
556.607.
Vând apartament 2 came-
re transformat în 3, ultramo-
dern cu centralã, mobilier ºi
garaj, (în spate la Billa). Preþ
65.000 Euro negociabil. Te-
lefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, Calea Bu-
cureºti, zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0351/175.746.
Vând apartament 2 came-
re central. Telefon, 0770/
682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re, Calea Bucureºti. Telefon:
0784/122.199.

Vând apartament 3 came-
re decomandate, superb,
preþ negociabil, zona Ciu-
percã. Telefon: 0742/
872.319, 0748/195.954.
Particular, apartament 3 ca-
mere, îmbunãtãþiri, 70 mp,
1 Mai (langa Poligrafie).
45.000 Euro negociabil. Te-
lefon: 0721/218.871.

CASE
Vând vilã la roºu Gherceºti
posibilitate preluare credit
Prima Casã. Telefon: 0752/
142.493.
Vând casã cu teren Lãdeºti
– Vâlcea. Telefon: 0767/
153.551.
Vând casã la 15 km de Cra-
iova, mobilã, aragaz. Tele-
fon: 0752/ 410.378.
Vând casã în Bãileºti ºi cur-
te 2000 mp zona I, sau
schimb cu garsonierã Cra-
iova, + diferenþa. Telefon:
0742/097.486.
Vând casã comuna Urzicu-
þa 4 camere + 3500 mp.
Telefon: 0722/651.544.
Vând gospodãrie formatã din
2 case, anexe ºi 38 ari curte
în sat Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon: 0251/
352.239. 0721/502.003.

Vând casã locuit cu 3 spaþii
comerciale. Telefon: 0744/
391.195.
Casã, 3 camere, anexe,
pomi fructiferi, vie, fântânã,
localitatea Ciutura, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0763/
305.850.
Vând casã + teren aferent în
comuna Malu Mare cu ie-
ºire la ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Casã Craiova 5 camere, 2
bãi, bucãtãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã termic,
eventual schimb 2 aparta-
mente, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã de
locuit + 2400 mp teren in-
travilan în satul Predeºti, ju-
deþul Dolj, la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/454.016.
Vând casã în Calafat, str. Jiu-
lui, stare bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan 4000
mp, cadastru, cu o casã
bãtrâneascã, pomi, vie la 11
km de Craiova. Telefon:
0727/884.205.

Anunþul tãu!
Anunt public privind depunerea
solicitarii de emitere a acordului de
mediu. SC ARRAY SMTD SRL
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru proiec-
tul “INFIINTARE CENTRU ACTIVI-
TATI RECREATIONALE SI FIT-
NESS, IMPREJMUIRE, UTILITATI”,
propus a fi amplasat in COMUNA
SIMNICUL DE SUS, T99, P8, LOT
1/1A, JUDETUL DOLJ. Informatii-
le privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul ARPM CRA-
IOVA, STRADA PETRU RARES,
NR.1, si la sediul SC ARRAY SMTD
SRL, COMUNA BUCOVAT, NR.
544, JUDETUL DOLJ in zilele de
L-V, intre orele 9-14. Observatiile
publicului se primesc zilnic la se-
diul ARPM CRAIOVA, STRADA
PETRU RARES, NR 1.
Aceasta informare este efectuata
de: SC KML Consultanta SRL, cu
sediul in localitatea Bucuresti, str
Plutasilor, nr. 49, ap. 1, Sector 1, ce
intentioneaza sa solicite la ABA Jiu,
aviz de gospodarirea apelor pen-
tru realizarea lucrarilor la “Exploa-
tare cariera de piatra”, comuna
Cetate, jud Dolj. Aceasta investitie
este noua. Ca rezultat al investitiei
nu vor rezulta (temporar/perma-
nent) ape uzate menajere.  Aceasta
solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr. 107/
1996, cu modificarile si completari-
le ulterioare. Persoanele care do-
resc sa obtina informatii suplimen-
tare cu privire la solicitarea avizului
de gospodarire a apelor pot con-
tacta solicitantul de aviz la adresa
mentionata. Persoanele care do-
resc sa transmita observatii, suges-
tii si recomandari se pot adresa so-
licitantului, dupa data de 2.10.2013.

POLICLINICA BUNAVESTIRE CRAIOVA PUNCT DE LUCRU CALAFAT
Str:Unirii nr.90 str. 22 Dec. nr. 1(Hotel Panoramic - fost MOTEL)
0251 524078–0769050740 -0351420992 TEL/FAX 0251232960-0769047898

BAZA DE TRATAMENT MEDICO – BALNEAR este singura baza de tratamentdin Oltenia care
reuneste majoritatea procedurilor fizicale si balneare din tara intr-un singur loc in contract cu CAS
Dolj si ofera urmatoarele servicii

PROCEDURI  MEDICO-BALNEARE in regim ambulatoriu sau spitalizare CAS DOLJ

SPITALIZARE CONTINUA-spital privat cu CAZARE si MASA - contract CAS DOLJ

ANALIZE MEDICALE -contract CAS DOLJ

RADIOLOGIE  -contract CAS DOLJ

PROCEDURILE MEDICO-BALNEARE OFERITE SUNT
proceduri electrice, laser terapie, bai galvanice; bai cu plante medicinale; bai cu CO2, bai cu sare

de BAZNA, bai cu abur; bai cu bule, MOFETE cu Co2, impachetari cu parafina,namol TECHIR-
GHIOL si AMARA (impachetari sau bai), masaje terapeutice, aerosoli, hidro-kineto-terapie in bazin
cu apa incalzita, kinetoterapie individuala sau de grup si altele.

SPITALIZAREA CONTINUA -beneficiaza de urmatoarele servicii  cu plata sau CAS
- proceduri medico-balneareconsultatii medicale de specialitate
- recuperare, medicina fizica si balneologie
- analize de laborator,  medicamentatie
- radiologie
- interconsulturi
- bilete de trimitere catre alte specialitati
- scrisori medicale
- referate medicale
- concedii medicale
- bilete de externare

CAZARE    (camere cu confort hotelier, 2paturi, baie poprie, tv, AC, wireless, telefon)

MASA         3 mese pe zi

 ACTE NECESARE PENTRU TRATAMENT AMBULATOR SAU INTERNARE
- bilet de trimitere de la medicul de familie (din orice judet / orice Casa de Asigurari)    catre

ambulatoriu
- dovada calitatii de asigurat (adeverinta de salariat sau cupon de pensie)
- copie CI.
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Vând pãdure comuna Bo-
rãscu - Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan Brãdeºti,
deschidere la Drum European
54 m, toate utilitãþile. Relaþii la
telefon: 0749/230.636.
Vând parcele Cârcea, la
asfalt, alãturat cu Hanul cu
ponei, 450 mp ºi 650 mp.
Telefon: 0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-vis de
târgul Leu, 1174 mp, 2 des-
chideri 17 m ºi reþele apã,
electricitate, cadastru, carte
funciarã. Telefon: 0724/
572.434; 0351/179.436.
Vând 800 mp, comuna Pre-
deºti ideal pentru casã, zonã
pitoreascã. Telefon: 0762/
109.595.
Vând 345 mp zona Daewoo
între case, variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intravilan ºi extra-
vilan. Telefon: 0766/582.831.
Vând 2600 m.p. pe ºosea-
ua ªimnicu de Sus, la 600
metri de lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªimnicu
de Jos, str. Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil, 600 mp. Te-
lefon: 0727/792.578.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA PASA-
RELA PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.

Vând urgent teren intravilan
în Iºalniþa, 2500 mp, cu po-
sibilitate de construire lângã
reþea gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, paralel cu
drumul european. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp teren intra-
vilan, satul Predeºti la 16 km
de Craiova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Terenurile fi-
ind la stradã betonatã
având toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.

SCHIMBURI
Schimb teren intravilan 4000
mp cu apartament 2 came-
re + diferenþa. Telefon. 0727/
884.205.
Vând sau schimb aparta-
ment 4 camere Lãpuº, cu
casã 2-3 camere. Telefon:
0766/ 483.542.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Consiliul Judeþean Dolj organizeazã
în data de 11.10.2013, ora 1000, licita-
þie publicã în vederea închirierii unui
spaþiu liber, cu destinaþia de cabinet
medical, situat în Centrul Medical
Brazda lui Novac din Craiova, strada
General ªtefan Fãlcoianu nr. 1.

Documentaþia de licitaþie se poate ri-
dica de la sediul Consiliului Judeþean
Dolj, Calea Unirii nr. 19, Craiova, ca-
mera nr. 5, începând cu data publicã-
rii anunþului.

Ofertele se depun la registratura
Consiliului Judeþean Dolj, Calea
Unirii nr. 19, Craiova, pânã la data
de 11.10.2013, ora 0930.

Criteriul de atribuire este oferta cea
mai avantajoasã din punct de vedere
economic.

Alte informaþii suplimentare se pot
obþine la numãrul de telefon 0251/
408.320; 408.322 sau la camera nr.
5 a Consiliului Judeþean Dolj.

Salar iaþ i i  SC Termo
Craiova SRL transmit
sincere condoleanþe ºi
sunt alãturi de familia
Tomescu la greaua în-
cercare pricinuitã de
decesul celui ce ne-a
fost coleg, TOMESCU
VASILE FLORIN. Dum-
nezeu sã-l odihneascã
în pace!

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei.
Telefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Peugeot 306 diesel
înmatriculat. Telefon: 0761/
155.549.
Vând maºinã auto Peugeot
806, benzinã, an 1995 ne-
înmatriculatã. Bariera Vâlcii
nr. 63. Craiova. Telefon:
0766/466.171.
Vând Audi A6, fabricaþie 2006,
full-options, bleu-marin, pie-
le, xenon, motor de 2000
cm3. Telefon. 0762/109.595.
Vând Peugeot 307 diesel
anul 2004 înmatriculat 2008.
Telefon: 0728/031.821.
Vând Cielo – 2007 – 1850
euro. Telefon: 0767/153.551.
Vând Volvo Break, fabrica-
þie 1995, full, înscrisã Bulga-
ria, preþ 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0729/977.036.
Vând Citroen C3, albastru,
2007, 23500 km, 5 uºi,
1400 cm3, airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Diesel,
90 C.P., fabricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ: 650 euro.
Telefon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta impeca-
bil, înmatriculat. Telefon:
0745/043.152.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.

Vând camion Iveco, turbo
diesel, an fabricaþie 2008,
39.000 km, nerulat în Ro-
mânia, motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5 tone, preþ
negociabil sau alte varian-
te. Telefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ negocia-
bil. Telefon: 0723/221.837.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând struguri de Ananas ne-
recoltaþi( recoltarea are loc în
comuna Leu) Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând frigider Actic 240 l preþ
negociabil. Telefon: 0763/
625.519.
Vând pãlãrie fetru nr. 55,
nouã, 50 lei, maºini de spã-
lat rufe, pompã defectã. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electrecord
de muzicã popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie maºini
de cusut nemþeºti, româneºti,
cãruþã. Telefon: 0761/155.549.
Vând în Iºalniþa 2 m3 lemne
diferite esenþe din demolare
magazie 125 lei m3. Telefon:
0761/355.869; 0770/303.445.
Vând cârlige jgheaburi aco-
periº, arzãtoare Ø 600 gaze
sobã, polizor (flex) D 125/
850W, cauciucuri 155/13 cu
jantã, polizor voiaj cu douã
butelii nou, ceas Atlantic. Te-
lefon: 0771/385.734.
Vând 345 mp – 18,60, tarla-
ua 80 preþ negociabil, zona
Daewoo cãpºunãrie. Telefon:
0763/616.711; 0351/425.744.

Vând struguri ananas, blanc
ºi zaibãr. Telefon: 0785/
447.615.
Vând presã pentru struguri
capacitate mare. Telefon:
0251/531.294.
Vând struguri Resling de ca-
litate. Telefon: 0770/897.476.
Vând 2 gropi, Cimitirul Ro-
maneºti, cu lucrare fãcutã.
Telefon: 0771/758.019.
Vând canapea extensibilã
tapiþerie pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc, frasin,
salcâm ºi diverºi puieþi pomi
fructiferi ºi sãlbatici pentru a
înfiinþa o plantaþie. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880; 0253/285.145.
Vând aparat de ozonat apa,
eliminã pesticidele din legu-
me ºi fructe, precum ºi hor-
monii ºi antibioticele din car-
ne. Telefon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã 40 ml,
robineþi, ventile fontã noi di-
verse mãrimi. Telefon. 0731/
989.215.
Vând dozator de bere, tub
CO2, aparat fax, aspirator,
balanþã Berkel, cuier panou,
maºinã de cusut Singer.
Telefon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, lentile pen-
tru opticã, diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând struguri ieftin maxim
1000 kg. Telefon: 0729/
175.918.
Vând butelie aragaz, masã
televizor, covor, aragaz vo-
iaj cu butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã popula-
rã ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Telefon:
0720/929.024.

Vând uºi cu toc, de interior,
cu geam, date cu lac, tuburi
CO2, dozator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electronic 30 kg,
250 lei, casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei negociabil.
Telefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând sãpun de casã 15 kg,
8 lei/ kg, 2 damigene 10-15
litri, 15 lei / buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare cor-
nier 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: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fontã fo-
losit, un calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin folosit. Te-
lefon: 0251/534.303.
Vând cauciucuri 155/13 cu
jantã noi, aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
(flex) D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu nouã.
Telefon: 0251/427.583.
Vând frigider 320 litri, com-
binã muzicalã stereo, piei de
bovinã tratate, piese Dacia
noi, calculator instruire copii,
flex mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
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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”!

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.

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

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

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

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

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

Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condiþio-
nat, mobilã bucãtãrie, ºifo-
nier uºi glisante, covoare.
Telefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor, su-
fragerie, bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã de cusut,
lustrã, canapea, covor. Te-
lefon: 0720/929.024.
Vând/închiriez construcþie cu
spaþii separate 500 mp cu
teren intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard beton.
Telefon: 0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi hrãni-
toare mari din plastic ºi ta-
blã groasã pentru pui, cur-
cani 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 Ungu-
reni. Telefon: 0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci, douã
pe o parte suprapuse ºi
douã pe o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4 ani
(50 Ron), televizor bucãtãrie,
2 radio casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã auto-
gen ºi matriþã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Tele-
fon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT
“SINGER”. TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.

VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BITUM
ASFALT, MOZAIC DE MAR-
MURÃ. TELEFON: 0731/
989.215; 0251/425.651.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Dacia, ca-
nistre metal, piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºemi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 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 – fer-
moar –  nasturi - tineret, excep-
þional. Telefon: 0725/533.042.

CUMPÃRÃRI
Colecþionar cumpãr tablouri,
sculpturã, acuarelã, graficã,
monede, bancnote, timbre,
ceasuri, icoane, alte antichi-
tãþi. Telefon: 0723/926.322.

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

DIVERSE
Cumpãr maºinã de tricotat
fineþea 6-7 ºi ace fineþea 8.
Telefon: 0745/589.825.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de apartament.
Telefon: 0761/438.807.
Bucureºti - zona Vitan gar-
sonierã 40 mp mobilatã, rog
seriozitate. Exclus interme-
diere agenþii. Telefon: 0722/
714.578.
Închiriez garsonierã complet
mobilatã zona Lãpuº, Scoa-
la M. Eminescu. Telefon:
0762/ 299.913.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Telefon:
0745/ 175.456.
Închiriez la bloc Calea Bu-
cureºti, exclus familii. Tele-
fon. 0762/047.095.
Închiriez teren pe termen
lung pentru amplasare de
magazine sau piaþã
Lãpuº. Vad foarte bun.
Telefon: 0763/616.711;
0351/425.744.
Proprietar închiriez pe ter-
men lung apartament 3 ca-
mere mobilat parter Dezro-
birii,  300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Gazdã - bãiat. Telefon:
0746/274.204.
Primesc fatã în gazdã, cen-
tral. Telefon: 0769/680.597.
Închiriez teren pentru parca-
re maºini sau centru vânzãri
sau G.P.L. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.

Închiriez teren pentru am-
plasare chioºcuri sau ma-
gazine pe perioadã nedeter-
minatã, zonã cu vad. Tele-
fon: 0761/665.763.
Magazin, birou, depozit, str.
Dezrobirii, nr. 59. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez apartament cu 2 ca-
mere decomandat, zona
George Enescu, strada Fãgã-
raº. Telefon: 0766/463.563.
P+E pretabil pentru firme, cre-
ºe, grãdiniþã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/450.724.
Ofer spre închiriere aparta-
ment 3 camere modificat în
4 camere, blocurile K, stra-
da Pãltiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.

Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.

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

MATRIMONIALE
Domn serios,fãrã obligaþii 50
ani, doresc cunoºtiinþã cu
doamnã vârstã apropiatã.
Telefon: 0740/895.691; 0785/
103.411.

DIVERSE
Caut persoanã autorizatã ptr.
cadastru în Craiova. Telefon:
0770/333.559: 0351/401.251.
Confecþionez ºi montez curea
canelatã pentru maºinã de
cusut. Telefon: 0251/531.294.

Caut sã fac menaj sau îngrijire
copil sau bãtrân. Telefon: 0764/
568.897. 0751/ 911.417.
Pensionar singur caut fami-
lie pentru întreþinere la þarã.
Telefon: 0762/603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
Pierdutã/furatã femelã
Beagle (5 luni), în zona
strãzilor ,,Bujorului” ºi
,,Macedonski”, Service
Poiana, Synevo. Rãspun-
de la numele Asha. Se aflã
sub tratament. Ofer re-
compensã! Telefon: 0741/
774.839.
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Dupã Jocurile Olimpice ºi Liga Mon-
dialã, reprezentativa masculinã de volei a
Rusiei ºi-a adjudecat ºi Campionatul Eu-

Ruºii, campioni europeni la voleiRuºii, campioni europeni la voleiRuºii, campioni europeni la voleiRuºii, campioni europeni la voleiRuºii, campioni europeni la volei
Uriaºul Dmitry Musersky (2,18 m) a fost declarat

MVP al turneului din Danemarca ºi Polonia

ropean, duminicã seara,
la Copenhaga, învingând
echipa Italiei cu 3-1 la
seturi (25-20, 25-22, 22-
25, 25-17). Campionii
olimpici, aflaþi la trei luni
dupã victoria în Liga
Mondialã, au realizat ast-
fel tripla dupã 21 de ani
de aºteptare, ultimul lor
titlu european datând din
1991, sub denumirea de

URSS. Cu gigantul Dmitry Musersky
(2,18 m), care a primit titlul de MVP al
turneului, bine secondat de Nikolay Apa-

likov ºi Alexei Verbov, trupa lui Andrei Vo-
ronkov s-a impus drept cea mai bunã
echipã a turneului. Echipa de volei mas-
culin a Rusiei a obþinut în ultimii 20 de
ani trei medalii de argint ºi trei de bronz,
la Campionatul European, însã la ediþiile
din 2009 ºi 2011 nu a urcat pe podium.
Italia, vicecampioanã europeanã ºi în
2011, a câºtigat de ºase ori titlul conti-
nental, ultimul datând din 2005. În finala
micã, echipa Serbiei a obþinut bronzul,
scor 3-0 (25-22, 32-30, 27-25), în detri-
mentul Bulgariei care a terminat pe locul
patru, ca ºi la ultima Ligã Mondialã ºi la
Jocurile Olimpice de la Londra.

Ligue I
Rezultatele etapei a 8-a: Lorient – Marseille

0-2, PSG – Toulouse 2-0, Evian – Bordeaux 1-1,
Lyon – Lille 0-0, Nice – Guingamp 1-0, St. Etienne
– Bastia 2-2, Sochaux – Valenciennes, Rennes
– Nantes 1-3, Ajaccio – Montpellier 1-1, Reims
– Monaco 1-1.

1. Monaco 18 11. Montpellier 9
2. PSG 18 12. Bastia 9
3. Marseille 17 13. Evian 9
4. Lille 14 14. Toulouse 9
5. Nice 14 15. Guingamp 8
6. Nantes 13 16. Ajaccio 7
7. St. Etienne 13 17. Bordeaux 7
8. Rennes 12 18. Lorient 7
9. Lyon 11 19. Sochaux. 5
10. Reims 11 20. Valencien. 3

La Liga
Rezultatele etapei a 7-a: Valladolid – Malaga

2-2, Valencia – Rayo 1-0, Almeria – Barcelona
0-2, Sociedad – Sevilla 1-1, Real Madrid – Atle-
tico Madrid 0-1, Osasuna – Levante 0-1, Celta
– Elche 0-1, Espanyol – Getafe 0-2, Betis – Vil-
lareal 1-0, Granada – Bilbao s-a jucat asearã.

1. Barcelona 21 11. Betis 8
2. Atletico 21 12. Sociedad 7
3. Real M. 16 13. Celta 6
4. Villarreal 14 14. Sevilla 6
5. Bilbao 12 15. Valladolid 6
6. Valencia 12 16. Elche 6
7. Espanyol 11 17. Granada 5
8. Getafe 10 18. Rayo 3
9. Levante 10 19. Almeria 3
10. Malaga 9 20. Osasuna 3

Premiere League
Rezultatele etapei a 6-a: Tottenham – Chel-

sea 1-1, Aston Villa – Man. City 3-2, Fulham –
Cardiff 1-2, Hull – West Ham 1-0, Man. United
– WBA 1-2, Southampton – Crystal Palace 2-0,
Swansea – Arsenal 1-2, Stoke – Norwich 0-1,
Sunderland – Liverpool 1-2, Everton – Newcast-
le s-a jucat asearã.

1. Arsenal 15 11. Cardiff 8
2. Liverpool 13 12. Mn.United 7
3. Tottenham 13 13. Swansea 7
4. Chelsea 11 14. Norwich 7
5. S-hampton 11 15. Stoke 7
6. Man. City 10 16. Newcastle 7
7. Hull 10 17. W. Ham 5
8. Everton 9 18. Fulham 4
9. Aston Villa 9 19. Crystal P. 3
10. WBA 8 20. Sunderland 1

Seria A
Rezultatele etapei a 6-a: Genoa – Napoli 0-2,

Milan – Sampdoria 1-0, Torino – Juventus 0-1,
Atalanta – Udinese 2-0, Cagliari – Inter 1-1,
Catania – Chievo 2-0, Verona – Livorno 2-1,
Sassuolo – Lazio 2-2, Roma – Bologna 5-0, Fio-
rentina – Parma s-a jucat asearã.

1. AS Roma 18 11. Cagliari 7
2. Napoli 16 12. Udinese 7
3. Juventus 16 13. Atalanta 6
4. Inter M. 14 14. Parma 5
5. Fiorentina 10 15. Genoa 4
6. Lazio 10 16. Catania 4
7. Verona 10 17. Chievo 4
8. Livorno 9 18. Bologna 3
9. AC Milan 8 19. Sampdoria 2
10. Torino 8 20. Sassuolo 2

Bundesliga
Rezultatele etapei a 7-a: Augsburg - Mon-

chengladbach 2-2, Dortmund – Freiburg 5-0,
Bayern – Wolfsburg 1-0, Leverkusen – Han-
nover 2-0, Hoffenheim – Schalke 3-3, Hertha –
Mainz 3-1, Frankfurt – Hamburg 2-2, Werder –
Nurnberg 3-3, Braunschweig – Stuttgart 0-4
(Maxim a marcat un gol pentru oaspeþi).

1. Dortmund 19 10. Hoffenh. 9
2. Bayern 19 11. Wolfsburg 9
3. Leverkusen 18 12. Mainz 9
4. Hannover 12 13. Frankfurt 8
5. Hertha 11 14. Schalke 8
6. Stuttgart 10 15. Nurnberg 5
7. M’gladbach 10 16. Hamburg 5
8. Augsburg 10 17. Freiburg 3
9. Werder 10 18. Braunsch. 1

Seria I: Recolta Cioroiaºi - Vii-
torul GP Siliºtea Crucii 3-1, Recol-
ta Seaca de Câmp - Victoria Basa-
rabi 2-7, Progresul Ciupercenii
Vechi - Unirea Vela 5-2, Dunãrea
Negoi - Viitorul Dobridor 3-2, Ju-
ventus Piscu Vechi - Gloria Cata-
ne 8-1.

Clasament: 1. Cioroiaºi 9p, 2.
Piscu Vechi 8p, 3. Siliºtea Crucii
7p, 4. Basarabi 7p, 5. Ciupercenii
Vechi 6p, 6. Negoi 6p, 7. Catane
6p, 8. Dobridor 4p, 9. Vela 3p, 10.
Seaca de Câmp 1p.

Portarul formaþiei Real Madrid, Iker Casillas, ar putea ajunge
la AC Milan, gruparea italianã dorind sã-l transfere în perioada
de mercato din iarnã, informeazã cotidianul Sport, care citeazã
presa italianã. Aceasta susþine cã oficialii de la AC Milan au
început discuþiile cu agentul jucãtorului, care în ultimele luni a
fost mai mult rezervã la Real, în locul lui fiind preferat Diego
Lopez. Cotidianul catalan menþioneazã cã AC Milan ar fi
dispusã sã facã un important efort din punct de vedere finan-
ciar pentru a-l aduce pe Casillas, jucãtor dorit ºi de Borussia
Dortmund sau Arsenal Londra.

Casillas ar putea ajunge la AC Milan
Jucãtoarea de tenis Simona Halep a urcat un loc în clasamentul

WTA dat publicitãþii ieri ºi se aflã pe poziþia 17, cea mai bunã clasare
din carierã, cu 2.685 punct. Urmãtoarea jucãtoare din România aflatã
în ierarhia WTA este Sorana Cârstea, în menþinere pe locul 21, cu
2.245 puncte. Monica Niculescu a coborât de pe locul 42 pe 44, cu
1.265 de puncte, tot în coborâre fiind ºi Alexandra Cadanþu, de pe
71 pe 74, cu 885 puncte. Irina-Camelia Begu se menþine pe 112, cu
607 puncte. Alexandra Dulgheru a urcat ºapte locuri în clasamentul
WTA, de pe 160 pe 153, cu 405 puncte. Tot în urcare se aflã ºi
Cristina Dinu, de pe 187 pe 179, cu 344 puncte, în timp ce Cristina-
Andreea Mitu a urcat de pe 192 pe 183, cu 341 puncte.

Simona Halep a urcat pe locul 17 WTA

Grupa E: Steaua (0p) – Chelsea (1),
FC Basel (1) – Schalke 04 (3); Grupa
F: Arsenal (3) – Napoli (3), Dortmund

(0) – Marseille (0); Grupa G: Zenit
(0) – Austria Viena (0) – ora 19, FC

Porto (3) – Atletico (3); Grupa H:
Celtic (0) – Barcelona (3), Ajax (0) –

AC Milan (3).

Steaua – Chelsea (UEFA Youth League, ora
16, Digi 1), Odorheiu Secuiesc – Spicom
Sf. Gheorghe (Futsal, ora 17.30, Digi 2),
Zenit – Austria Viena (Liga Campionilor, ora
17, Digi 2, Dolce 2), Steaua – Chelsea (Liga
Campionilor, ora 21.45, TVR 1, Digi 1, Dol-
ce 1), Celtic – Barcelona (Liga Campionilor,
ora 21.45, Digi 2, Dolce 2), Arsenal – Na-
poli (Liga Campionilor, ora 21.45, Digi 3),

Programul transmisiunilor
TV live de astãzi:

Liga Campionilor –
astãzi, ora 21.45:

Seria I:
Flacãra Moþãþei – Victoria Pleniþa 3-2, Viito-

rul Ciupercenii Vechi - Voinþa Caraula 12-0, Avân-
tul Rast - Progresul Bãileºti 4-4, Viitorul Întor-
sura - Viitorul Vârtop nu s-a jucat, Recolta Gali-
cea Mare - Tractorul Cetate 1-2, Voinþa Rado-
van - SIC PAN Unirea 1-7, Fulgerul Maglavit -
SC Poiana Mare 1-2, Avântul Giubega - Avân-
tul Verbiþa 2-0.

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

Liga a V-a Dolj, etapa a 4-a:
Seria a II-a:

Arena Bulls Preajba - ªtiinþa Malu Mare 0-
1, Avântul Þuglui - Luceafãrul Craiova 2-0, Vi-
itorul Craiova - Viitorul Coºoveni 0-8, Jiul Bu-
covãþ - Inter Secui 3-2, Unirea Braloºtiþa - Vii-
torul 2 Cârcea 3-3, Voinþa Belcin - AS Goieºti
3-0, Dinamyk Craiova - Rapid Potmelþu 0-3,
Jiul Breasta - Standard ªimnicu de Sus 3-2.

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

Seria a III-a:
Sporting Leu - Olimpia Bãdoºi 5-0,  Ajax

Dobroteºti - Sporting Rojiºte 4-2, ªtiinþa Teasc
- Unirea Tricolor Dãbuleni 0-3, Unirea Tâmbu-
reºti - Unirea Amãrãºtii de Jos 9-1, Viitorul Ghin-
deni - Fulgerul Mârºani 0-4, Viitorul Apele Vii -
Victoria Cãlãraºi 2-1, Viitorul Bratovoieºti - Pro-
gresul Amãrãºtii de Sus ºi CFR RomGaz Craio-
va - Progresul Castranova nu s-au jucat.

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

Liga a VI-a Dolj, etapa a 4-a:
Seria a II-a: Recolta Urzicuþa -

ªtiinþa Calopãr 3-0, Progresul Ce-
rãt - Aktiv Padea 4-1, Triumf Bârca
- Viitorul Mãceºu de Sus 3-0, Du-
nãrea Gighera - Deznãþuiul Giurgi-
þa 5-1, Recolta Mãceºu de Jos -
Unirea Goicea 1-1, Jiul Gângiova -
Viitorul Valea Stanciului 2-1.

Clasament: 1. Bârca 9p, 2. Mã-
ceºu de Jos 8p, 3. Padea 7p, 4. Goi-
cea 7p, 5. Mãceºu de Sus 6p, 6. Cerãt
6p, 7. Gighera 4p, 8. Valea Stanciu-
lui 4p, 9. Giurgiþa 3p, 10. Urzicuþa
3p, 11. Gângiova 2p, 12. Calopãr 0p,

Seria a III-a: Unirea Dioºti -
Voinþa Puþuri nu s-a jucat, Flacãra
Drãgoteºti - Luceafãrul Popânzã-
leºti 4-1, Torentul Secui - Avântul
Pieleºti 1-3, Avântul Daneþi - Ener-
gia Radomir 3-0, Atletico Zãnoaga
- Tricolorul Sadova 2-1, Unirea
Câmpeni - Avântul Dobreºti 0-2.

Clasament: 1. Dobreºti 12p, 2.
Daneþi 9p, 3. Pieleºti 9p, 4. Puþuri
9p, 5. Radomir 7p, 6. Dioºti 7p, 7.
Sadova 6p, 8. Zãnoaga 6p, 9. Drã-
goteºti 3p, 10. Câmpeni 0p, 11. Se-
cui 0p, 12. Popânzãleºti 0p.

Seria a IV-a: Viitorul Sfârcea a
stat, Energia Craiova - FC Schitu
2-4, Viitorul Valea Fântânilor - Voin-
þa Raznic 2-2, AS Greceºti - ªtiinþa
Secu nu s-a jucat, Progresul Mis-
chii - Avântul Gherceºti 1-0, AS
Scaeºti - Viitorul Brãdeºti 5-3. Vul-
turul Cernãteºti - Jiul Mihãiþa 8-1.

Clasament: 1. Cernãteºti 12p, 2.
Scãeºti 9p, 3. Schitu 7p, 4. Valea Fân-
tânilor 7p, 5. Sfârcea 7p, 6. Gherceºti
6p, 7. Raznic 4p, 8. Energia 3p, 9. Brã-
deºti 3p, 10. Mischii 3p, 11. Mihãiþa
3p, 12. Greceºti 0p, 13. Secu 0p.
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Pagină realizată de COSMIN STAICU

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 7 6 1 0 19-5 19
Botoşani 9 5 3 1 10-6 18
Astra 7 5 1 1 20-6 16
Petrolul 8 4 4 0 10-5 16
Pandurii 9 4 2 3 16-12 14
Ceahlăul 8 3 4 1 10-5 13
Dinamo 9 3 3 3 14-9 12
Mediaş 9 3 3 3 11-11 12
Săgeata 9 3 3 3 9-12 12
FC Vaslui 8 3 2 3 8-7 11
ACS Poli 9 3 2 4 9-11 11
CFR Cluj 8 2 4 2 6-11 10
Oţelul 9 3 1 5 8-14 10
Chiajna 5 2 1 2 6-8 7
Braşov 8 1 4 3 7-10 7
Viitorul 8 1 4 3 4-9 7
„U” Cluj 9 0 3 6 5-19 3
Corona 8 0 1 7 5-16 1

6

5

4

LIGA I

Etapa a IX-a
„U” Cluj – Săgeata 1-1
Au marcat: Szilagy 52 / V. Dinu 6 – pen.
Pandurii – Gaz Metan 1-2
Au marcat: Buleică 87 / Paraskevas 14 – aut., Robertson 42.
Steaua – ACS Poli 3-0
Au marcat: Piovaccari 26, Stanciu 40, Ad. Popa 76.
Corona – FC Botoşani 1-2
Au marcat: Miranda 25 / Hadnagy 43, 56.
Viitorul – FC Vaslui 2-0
A marcat: Axente 66 – pen., 79.
Oţelul – Dinamo 1-2
Au marcat: Iorga 5 / D. Grigore 68 – pen., Rotariu 70.

Meciurile Astra – FC Braşov, Ceahlăul – Chiajna şi Petrolul – CFR
Cluj s-au jucat aseară.

Luptătoarele
craiovene,
bronz în Superligă

La finalul săptămânii trecute, la Mangalia,
a avut loc Turneul Final al Campionatului
Naţional de lupte pe echipe senioare, respec-
tiv Superliga, la care echipa clubului CSM
Craiova a obţinut medalia de bronz. Craio-
vencele au fost devansate de rivalele de la
CS Timişoara, noile campioane şi de forma-
ţia gazdă, CS Mangalia. Antrenorul emerit
Petre Banciu a mizat în concursul de la ma-
lul Mării Negre pe luptătoarele: Raluca Du-
mitraşcu (48 kg), Giorgiana Burduf (51 kg),
Mariana Paraschiv (55 kg), Andreea Irimia
(59 kg), Raluca Irimia (63 kg), Ana Maria
Stoian (67 kg) şi Adina Popescu (72 kg).

Ofertaţi intens în ultimii ani de
granzii Ligii I, jucătorii Sportului
Studenţesc, Costin Curelea şi Vio-
rel Ferfelea, au ajuns în cele din
urmă la Craiova, fiindcă Univer-

Cei doi jucători de profil ofensiv consacraţi la Sportul
ar putea debuta sâmbătă în tricoul Ştiinţei

sitatea Craiova le-a
propus contracte la
nivelul primului eşa-
lon.  În plus, cei doi
au fost convinşi de
proiectul demarat în
Bănie şi la care s-au
alăturat ş i Mihăiţă
Pleşan şi Silviu Iz-
voranu. Curelea şi
Ferfelea s -au pre-
zentat deja la pro-
gramul ec hipei lui
Erik Lincar, iar  as-
tăzi ar urma să fie
preze ntaţi în tr-o
conferinţă de presă.
La fel ca majorita-

tea vedetelor Sportului Studenţesc,
cuplul „Curfelea” a avut proble-
me cu patronul Vasile Şiman, care
a decis să-i „lege de glie” pe tine-
rii cresc uţi în Regie, unii evadând,

dar numai temporar, fiind împru-
mutaţi altor c luburi. Cei doi au
rămas liberi de contract şi s-au
antrenat în ultima perioadă cu di-
vizionara sec undă.

Cos tin Romeo Curelea este
vârf de atac,  are 29 de ani, 1,85
metri şi din 2003 a evoluat pen-
tru Sportul Studenţesc în 254 de
meciuri, marc ând 82 de goluri.
Curelea a fost împrumutat în pri-
măvara trecută în Belarus, la Di-
namo Minsk, unde a înscris de 6
ori şi a oferit 4 assis t-uri în cele
14 partide în care a fos t folosit.
Viorel Ferfelea este mijlocaş ofen-
siv, dar a fost folosit şi c a al doi-
lea vârf,  are 28 de ani,  1,75 me-
tr i şi în cele 246 de meciuri juc at
pentru Sportul a marcat 63 de
goluri. Preţul c elor doi fotbaliş ti
pe  tra nsf erma rke t e s te de
800.000 de euro, în cazul lui Cu-

relea, şi de 550.000 de euro, pen-
tru Ferfelea.  Curelea a bifat şi o
prezenţă în tric olor, în urmă cu
doi ani, la amicalul câştigat de Ro-
mânia în San Marino,  scor 1-0.
Cei doi fotbalişti ar  putea debuta
pentru Universitatea Craiova chiar

la mec iul de sâmbătă, cu Olim-
pia Satu Mare, programat de la
ora 13 pe stadionul „Ion Oble-
menco”. Pentru acest meci an-
trenorul Erik Lincar are proble-
me de lot, Pleşan, Izvoranu şi
Dragalina fiind suspendaţi.

La juniori A, echipa lui Cornel Papură a remi-
zat, 1-1, cu CS Mioveni, marcatorul gazdelor fi-
ind Stancu. Au jucat pentru Universitatea: Nica –
Săceanu, Gârloi, Cebuc, Mihai – Mincă, Geor-
gescu, Dragomir, Frimu, Simion – Stancu. La
juniori B, formaţia pregătită de Daniel Mogoşanu
a învins cu 3-2 echipa similară a lui CS Mioveni,
marcatori fiind Gheorghiu (2) şi Petre. Au jucat
la Craiova: Nica – Ghincea, Stoeneşteanu, Săn-
doi, Roşu – Căpăţână, Dudea, Armăşelu, Petre –
Buzărnescu, Gheorghiu, intrâd şi Staicu. Juniorii
C ai Universităţii au pierdut clar, scor 0-3, cu Vi-
itorul Ştiinţa Craiova. Daniel Mogoşanu i-a folo-
sit pe: Mănăileanu – Vlădulescu, Văduva, Mulgă-
şanu, Ghiluş, Petrache, Toboş, Enache, Pacio-
nel, Ioana, Albăstroiu. Au mai jucat: Piculeasa,
Trandafir, Prodea, Stăiculescu, Oprea. La juniori
D, echipa lui Ion Ciocan a remizat cu CSS Craio-
va, 1-1, Tudor marcând pentru Universitatea.
Echipa utilizată de Ion Ciocan: Boznea – Con-
stantinescu, Rezeanu, Ionescu, Badea, Anghel,
Morenci, Pacionel, Tudor, Iovu, Steleru. A mai
jucat: Militaru. În sfârşit, la juniori E, copiii antre-
naţi de Dandu Ustabacieff au învins cu 6-0 pe
CFR Romgaz Craiova, jucând în c omponenţa:
Bivolaru – Miere, Ghincea, Firu, Neţoiu, Afrem,
Cioria, Micu. Au mai jucat: Olaru, Popa, Pârvu-
lescu, Murtaza

Week-end încărcat pentru juniorii Craiovei
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