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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

- Ar trebui, Popescule, să se spună
că şi politica dăunează grav sănătă-
ţii, pentru că eu, de câte ori văd la
televizor un politician, mă enervez. actualitate / 3

Universităţile din Craiova ş i-au
deschis ieri, porţile pentru a-şi primi
studenţii în noul an academic 2013-
2014. Mii de tineri au păşit treptele
instituţiilor de învăţământ superior
ca boboci la licenţă, master şi docto-
rat.  Festivitatea de deschidere a
anului universitar a coincis, ieri,  la
UMF Craiova, cu împlinirea a 15 ani
de la înfiinţarea instituţiei. Educaţie
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Bătrânii de la Cămin, sărbătoriţi de
Ziua Internaţională a Persoanelor
Vârstnice actualitate / 3

Valeriu Zgonea,
barba lui Brâncuşi
şi chestiunea
romilor

Am putea sta liniştiţi, imuni la
orice angoasă legată de accederea
în spaţiul Schengen, după anunţul
de ieri al preşedinteluui Camerei
Deputaţilor, Valeriu Zgonea, con-
form căruia se va deplasa mâine la
Paris, pentru a discuta cu oficialii
francezi despre „chestiunea ro-
milor”, un „clişeu” după opinia sa,
folosit ca temă de campanie. Lă-
săm deoparte faptul că alegerile
municipale în Franţa sunt anunţate
pentru ultima decadă a lunii martie
a anului viitor şi, de bună seamă,
campania electorală premergătoa-
re încă n-a început.
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MIRCEA CANÞÃR

ªi un succes atât de rotund, precum al
Angelei Merkel ºi al partidului sãu, CDU, în
alegerile legislative din 22 septembrie a.c.,
dupã douã mandate consecutive, adicã 8 ani,
se poate dovedi uneori insuficient într-o
democraþie consolidatã ºi un peisaj politic
cu partide care þin seama de fãgãduinþe fã-
cute electoratului. Cu 41,5% din voturile
exprimate de aproape 60 de milioane de ale-
gãtori, victoria a fost salutatã. În toatã mass-
media germanã ºi nu numai. Prin redistri-
buirea de mandate dupã încheierea alegeri-
lor legislative, CDU/CSU a intrat în posesia
a 311 locuri în Bundestag, cu doar 5 mai
puþine pentru atingerea majoritãþii simple,

dintr-un total de 630 de locuri. Posibilitãþile de
alianþã sunt doar douã: fie cu social-democra-
þii, fie cu Verzii, ambele cu dificultãþile lor, nu
uºor surmontabile. Despre „ruperea” celor 5
parlamentari, dintr-un câmp politic sau altul, Die
Linke (stânga radicalã) nu intrã în discuþie, prin

Despre democraþie în... GermaniaDespre democraþie în... GermaniaDespre democraþie în... GermaniaDespre democraþie în... GermaniaDespre democraþie în... Germania
trãdare, nici vorbã. Aºa ceva se practicã „în
numele democraþiei” pe alte meleaguri. Unde
alegãtorii, dupã ce au votat, sunt ºi uitaþi de
îndatã de aleºi. Iar balivernele din campania elec-
toralã rãmân... baliverne. Votanþii, dacã tot se
ºtiu minþiþi, se mai aleg cu o pungã de zahãr, o
sticlã de ulei ºi tot ce li se mai oferã. Sã reve-
nim la formarea viitorului guvern german, care
se anunþã prelungitã ºi complicatã. Nu se va
depãºi oricum tristul record al Belgiei (541 de
zile) pentru formarea unui Consiliu de miniºtri
în 2011. Refacerea „marii coaliþii”, între CDU/
CSU ºi SPD este anevoioasã, din moment ce
250 de delegaþi social-democraþi, reuniþi vineri
seara într-un mini congres la Berlin, s-au de-
clarat deacord doar cu antamarea de discuþii
exploratorii cu creºtin-democraþii Angelei Mer-
kel. Cert este cã SPD discutã cu CDU/CSU,
dar fãrã abordarea unui dosar concret, iar pen-
tru negocieri au nevoie de o nouã reuniune a
forurilor de conducere ale partidului. Un even-

tual contract de coaliþie ar putea fi acceptat
printr-un referendum fãrã precedent în rândul
a 470.000 de militanþi, în evitarea unei prãpastii
enorme între aceºtia ºi alegãtori. Un sondaj al
institutului Forsa publicat în cotidianul „Die
Welt” aratã cã 57% dintre votanþii social-de-
mocraþi ar fi favorabili unei alianþe cu CDU, iar
65% dintre militanþii partidului... se opun. Pre-
cauþi, social-democraþii suflã ºi în iaurt, cum
se spune pe la noi, mai ales cã dupã ce au lãsat
sã se înþeleagã cã nu renunþã la creºterea impo-
zitelor pentru cei bogaþi s-au vãzut refuzaþi ca-
tegoric, Horst Seehofer, ºeful braþului bavarez
al partidului Angelei Merkel, dându-ºi cuvântul
cã taxele nu vor fi augmentate pentru o anumi-
tã categorie socialã. Ori, o asemenea creºtere
era una din promisiunile de campanie a SPD,
care nu acceptã participarea la marea coaliþie
fãrã concesii pe acest dosar. Iatã de ce, nego-
cierile riscã sã ia timp. Cam aºa stau lucrurile
într-o democraþie solidã ºi nu altfel.

România trebuie sã plãteascã
4,7 milioane euro cãtre UE,
în octombrie

România trebuie sã plãteascã, în
octombrie, 4,7 milioane euro cãtre
Uniunea Europeanã, suma provenind
din dobânzi ºi comisioane aferente
împrumutului contractat în 2009,
potrivit datelor furnizate de
Guvernul României, scrie Agerpres.
România trebuie sã efectueze, în
acest an, plãþi în valoare totalã de
peste 1,164 miliarde euro cãtre
Fondul Monetar Internaþional, UE
ºi Banca Internaþionalã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare. De la
începutul anului, din suma totalã
datoratã au fost achitate 878,3
milioane euro. Rambursãrile sunt
efectuate în contul pachetului
financiar în valoare de 19,95
miliarde de euro acordat Româ-
niei de creditorii internaþionali
în anul 2009.
„Cine propune aºa ceva
înseamnã cã e un om
politic fricos”

Vicepremierul Liviu Dragnea a
declarat, ieri, referindu-se la iniþiativa
legislativã semnatã de 63 de parlamen-
tari PNL privind revenirea la alegerea
primarilor în douã tururi ºi a preºedin-
þilor de CJ de cãtre consilierii judeþeni,
cã cine propune aºa ceva este un om
politic fricos. „Nu era vorba numai de
propunerea de modificare a legii
alegerilor primarilor, ci ºi de o
propunere - care de fapt aia m-a
deranjat foarte tare - sã revenim la
sistemul de alegere a preºedinþilor de
CJ de cãtre consilierii judeþeni. Aici
sunt douã lucruri: în primul rând cine
propune aºa ceva înseamnã cã e un om
politic fricos. În momentul în care nu
vrei sã mergi direct în faþa cetãþenilor,
sã mergi tu, ca persoanã, ºi sã ceri sã
te voteze pe tine, înseamnã cã ai o
problemã. ªi al doilea lucru - dacã
cineva doreºte sã revenim la combina-
þiile vechi, care au distrus aceastã
þarã, adicã decizia de stabilire a unui
om care sã conducã destinele unui
judeþ sã nu fie luatã de cetãþeni ºi sã
fie luatã de niºte ºmecheri la Bucureºti
- este o decizie cu care nu sunt de
acord”, a spus Dragnea.

Vicepremierul Liviu Dragnea a
declarat cã el încã aºteaptã ca
PNL sã-i dea un punct de vedere
asupra proiectului de lege privind
regionalizarea, pe care l-a
transmis liberalilor acum aproxi-
mativ o lunã, arãtând cã nu este
firesc ca PSD ºi PNL sã propunã
proiecte diferite dacã respectã
votanþii USL. Potrivit unor surse
din USL citate de Mediafax,
Dragnea a dat PNL termen pânã
la 15 octombrie sã se pronunþe.
„Ceea ce m-a fãcut pe mine sã
am o reacþie vineri se referã la
modul cum noi am abordat relaþia
cu cetãþenii. Noi am fost în 2012
în alegeri împreunã în USL, nu
am cerut oamenilor sã voteze
PSD ºi PNL, nu ºtim cum ieºea.
ªi atunci nu cred cã este firesc,
dacã ne respectãm cetãþenii care
ne-au votat, sã mergem cu
proiecte de legi unul de la PSD,
unul de la PNL. Aºa cred eu”, a
spus, ieri, Liviu Dragnea.
„Aºteptãm ca în perioada
urmãtoare - tot aºteptãm  - ca
din partea colegilor de la PNL sã
vinã un punct de vedere pe
proiectul de lege pe care l-am
remis acum trei-patru sãptã-
mâni”, a punctat, ironic, vicepre-
mierul. Întrebat dacã îl încurcã
aceastã aºteptare, Dragnea a

Dragnea a dat PNL termen pânã la 15
octombrie sã se pronunþe pe
regionalizarea preliminarã

Ministerul de Interne susþine cã
o descentralizare a unor componen-
te ale Poliþiei care ar avea efectele
asupra siguranþei cetãþeanului nu
poate fi susþinutã, precizând cã la
MAI, care ar trebui sã fie co-iniþia-
tor al unei astfel de iniþiative legislati-
ve, nu a fost transmis nici un pro-
iect de OUG. În ce priveºte posibila
trecere a poliþiºtilor rutieri ºi poliþiº-
tilor de ordine publicã în subordinea
primãriilor, Ministerul Afacerilor In-
terne susþine cã „orice iniþiativã de
acest tip trebuie sã aibã în vedere
toate efectele care ar putea fi gene-
rate, inclusiv asupra siguranþei cetã-
þeanului”. „Ministerul Afacerilor In-
terne (MAI) apreciazã cã ideea des-
centralizãrii se poate materializa nu-
mai în urma unor consultãri cu toa-
te ministerele, instituþiile publice, or-
ganismele abilitate ºi partenerii so-

Descentralizarea IGPR: Ministerul
Afacerilor Interne atrage atenþia asupra
efectelor asupra siguranþei cetãþeanului

Senatorul PNL Varujan Vosganian (foto) a susþinut, ieri, la Comisia juridi-
cã, referindu-se la acuzaþiile de complot ºi subminarea siguranþei naþionale la
adresa sa, cã, în adâncul sufletului, nici un parlamentar nu crede „o iotã” din
aceastã „gogoriþã”. „Dar sunt convins cã, în adâncul sufletului, nici un par-
lamentar nu crede o iotã din aceastã gogoriþã privind complotul pentru sigu-
ranþa naþionalã. Senatul trebuie sã voteze pentru demnitatea sa, pentru statu-
tul pe care îl care ºi care a fost statuat încã de la Constituþia din 1866”, a
arãtat el. Ministrul a respins toate acuzaþiile care îi sunt aduse în cererea
transmisã Senatului de procurorul general al Parchetului de pe lângã ICCJ,
arãtând cã în ceea ce îl priveºte plenul este suveran în a lua o decizie. „Sena-
tul nu este un detaliu procedural. Senatul face parte din procedurã. În mod
greºit se crede cã Senatul dã doar un aviz ºi
cã, dacã avizul nu e favorabil, atunci el îm-
piedicã actul Justiþiei. Senatul este cel care
decide dacã fapta sesizatã incumbã respon-
sabilitãþii politice a demnitarului sau este o
faptã cu conotaþii de naturã legalã. (...) Se-
natul nu trebuie sã voteze atât pentru mine.
Eu sunt o persoanã care, atunci când inte-
resul naþional o cere, poate fi sacrificatã. În
2006 am fost pion pentru o zi ºi mi-am re-
tras candidatura, acum sunt pentru o lunã
subminator”, a comentat demnitarul.

Vosganian: Senatul sã voteze pentru
demnitatea sa

ciali, respectiv organizaþiile profesi-
onale sau sindicale”, arãta, ieri, Mi-
nisterul Afacerilor Interne, într-un
comunicat de presã. Conducerea
MAI considerã cã orice iniþiativã de
acest tip trebuie sã aibã în vedere
toate efectele care ar putea fi gene-
rate, inclusiv asupra siguranþei ce-
tãþeanului. „În aceste condiþii, MAI
nu poate susþine o astfel de viziune
asupra descentralizãrii, neasumatã
de altfel nici de cãtre Guvernul Ro-
mâniei”, se mai aratã în comunica-
tul citat. Vicepremierul Liviu Drag-
nea a declarat, ieri, cã a trimis pro-
iectul de lege privind descentraliza-
rea cãtre primari pentru a vedea pro-
punerile incluse, el arãtând cã ulte-
rior va avea o întrevedere cu edilii
pentru a da o formã finalã actului
normativ ºi cã susþine fãrã rezerve
prevederile acestuia.

rãspuns: „Nu e
vorba cã mã încurcã
pe mine, pentru cã
nu discutãm de douã
proiecte, nu facem
regionalizare ºi
descentralizare
pentru Liviu Dragea.
Eu sunt suficient de
descentralizat ºi
regionalizat. (...) 
Numai cã nu putem
face douã procese
de regionalizare în
România, nu putem

avea decât un singur proces”. El
a subliniat cã a trimis acel proiect
de lege privind regionalizarea în
urma unor luni întregi de analizã
ºi dezbatere publicã în toatã þara
ºi cã actul normativ „suportã
orice fel de modificare”. „Numai
cã, pentru a realiza aceste
modificãri, trebuie sã ne întâlnim
ºi sã discutãm, ceea ce eu aºtept
în continuare”, a remarcat
Dragnea. Proiectul transmis
PNL în urmã cu câteva sãptã-
mâni prevede înfiinþarea Consi-
liilor de Dezvoltare Regionalã,
instituþii preliminare regiunilor
care beneficiazã de un statut
juridic distinct, pânã când
noþiunea de regiune va fi
inclusã în Constituþie. Structura
Consiliilor de Dezvoltare
Regionalã ar urma sã se supra-
punã configuraþiei judeþelor
asociate care vor forma o
regiune, astfel încât sã fie
realizatã continuitatea în
derularea programelor prin
fonduri europene. Conform
propunerii din proiectul lui
Dragnea, Consiliile de Dezvolta-
re Regionalã ar urma sã benefi-
cieze inclusiv de posibilitatea de
a gestiona fonduri bugetare,
printr-o modificare a legii
administraþiei publice.
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Am putea sta liniştiţi, imuni la
orice angoasă legată de accederea
în spaţiul Schengen, după anunţul
de ieri al preşedinteluui Camerei
Deputaţilor, Valeriu Zgonea, con-
form căruia se va deplasa mâine la
Paris, pentru a discuta cu oficialii
francezi despre „chestiunea romi-
lor”, un „clişeu” după opinia sa,
folosit ca temă de campanie. Lă-
săm deoparte faptul că alegerile
municipale în Franţa sunt anunţate
pentru ultima decadă a lunii martie
a anului viitor şi, de bună seamă,
campania electorală premergătoa-
re încă n-a început. Faptul că di-
plomaţia română contează pe vir-
tuţile persuasive ale domnului Vale-
riu Zgonea, într-o problemă atât de
delicată, e un... semn bun. Dătător
de speranţe. Deşi,  ca politician
dintr-o ţară „francofonă”, ar trebui
să stăpânească, mai ales la Paris,
limba lui Voltaire. La perfecţie. N-
avem multe cunoştinţe în această

MIRCEA CANŢĂR

Valeriu Zgonea, barba lui
Brâncuşi şi chestiunea romilor

privinţă şi nu ne hazardăm. Dar ştim
cum se descurcă în limba română,
l-am reevaluat cu ocazia deschide-
rii anului şcolar, când a vorbit pe la
Brazi (Prahova). Şi ne facem griji.
Ca de obicei, Valeriu Zgonea bate
câmpii, pe deasupra dovedindu-se
şi inabil şi pripit şi deloc afabil, când
face referiri la cel mai popular mi-
nistru al Guvernului Jean Marc Ay-
rault, Manuel Valls. Despre care a
spus: „Mă întrebam dacă nu cum-
va domnul ministru Valls, dacă îl
vedea pe Brâncuşi, acum o sută de
ani, într-o piaţă, să cumpere cele
bune, nu-l dădea afară din Fran-
ţa. Poate era mai bine pentru noi,
că aveam toate sculpturile în Ro-
mânia”. Vanitosul preşedinte al
Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgo-
nea, iremediabil certat cu topica,
devine penibil printr-o astfel de de-
claraţie. Că habar n-are de Constan-
tin Brâncuşi, de viaţa acestuia la
Paris, de când avea vârsta de 25 de

ani, înainte de a deveni unul din cti-
torii cubismului european, realizân-
du-se ca celebritate în Oraşul Lu-
minilor, nu se pune. Constantin
Brâncuşi a făcut parte din acea ple-
iadă de artişti parizieni care au des-
coperit volumul şi monumentalul,
ca un protest firesc împotriva im-
presionismului dizolvat în pointi-
rism, dar la Paris. Nu asupra unor
astfel de detalii doream să stărui, ci
asupra „clişeelor” atribuite ministru-
lui francez de Interne, Manuel Valls.
Mai ales că nu este vorba de aşa
ceva. Oricât de antipatic ne-ar fi
momentan ministrul francez de In-
terne, după toată polemica declan-
şată inclusiv la nivelul guvernului
francez, pe problema romilor. Mai
multe asociaţii au scris luni, 30 sep-
tembrie, preşedintelui Republicii,
cerându-i „ruperea tăcerii” în
această chestiune. Memoria, cum
am mai spus şi altă dată, îi joacă
feste lui Valeriu Zgonea, fiindcă anul

trecut, în luna septembrie, minis-
trul de Interne, Manuel Valls, şi mi-
nistrul delegat pentru Afaceri Eu-
ropene, Bernard Cazaneuve, s-au
aflat la Bucureşti, în tentativa abor-
dării problemei romilor „la sursă”,
cum s-a exprimat inclusiv preşedin-
tele Francois Hollande. Anterior, o
declaraţie a ministrului Manuel Valls,
cum că Franţa „nu poate primi toa-
tă mizeria din lume şi din Europa”,
făcuse vâlvă, nu puţini francezi re-
zonând la un asemenea mesaj. Si-
gur că s-a mers prea departe, după
ce şeful diplomaţiei de la Paris, La-
urent Fabius, a făcut declaraţia cu-
noscută, că se opune integrării Ro-
mâniei în spaţiul Schengen. Sigur
că vicepreşedintele Comisiei Euro-
pene, Viviane Reding, a reacţionat,
cum a făcut-o şi în 2010, când a
criticat dur guvernarea lui Nicolas
Sarkozy pentru expulzarea romilor,
comparând-o cu episoade din cel
de-al doilea război mondial. Numai

că Franţa, pentru români, rămâne,
începând cu Napoleon al III, până
la Charles de Gaulle, trecând pe la
Carol Davilla şi jurnalistul de la TV5
Jean Louis Calderon, ucis în zilele
revoluţiei din decembrie ’89,. ..
Franţa. Într-un interviu din „Le
Monde” (25 noiembrie 1982), Fran-
cois Mitterrand, în plin îngheţ al
relaţiilor cu Bucureştiul, întrebat
asupra raporturilor cu România,
spunea: „Le peuple romain et le
peuple francais ont de solides liens
historiques. Je m’attache a les pre-
zerver”. Iar prezenţa românilor la
Paris, de-a lungul timpului, este ca
o „coloană fără sfârşit”. Mai clar: nu
în limbajul abraziv al lui Valeriu Zgo-
nea se face diplomaţie înaltă, când
te întâlneşti cu prim-secretarul PS,
Harlem Desire, şi preşedintele Adu-
nării Naţionale, Claude Bartolone. S-
ar putea ca aceştia să-şi facă sem-
nul crucii, să invoce un male pen-
du şi să nu se mai mire de nimic.

Soarele nu se arată prea curând pe cerul
Craiovei. Meteorologii avertizează că Bănia
va fi traversată de un val de frig, ca peste
tot în ţară, fără însă a avea parte de precipi-
taţii bogate sau de extreme precum lapoviţa
şi ninsorile care cad în zonele nordice ale
ţării, precum şi la munte. Pentru astăzi sunt

O săptămână friguroasă la Craiova
Craiovenii sunt sfătuiţi să nu renunţe la hainele groase şi să nu-şi uite acasă nici umbrelele

pentru că vremea se anunţă rece în toată această săptămână. Meteorologii spun că temperaturile
vor fi scăzute aproape în fiecare zi şi că va ploua, ce-i drept rar, până duminică.

anunţate temperaturi ma-
xime între 7 şi 12 grade
Celsius, iar minimele în-
tre 3 şi 9 grade Celsius.
Totodată, bate vântul, dar
slab până la moderat, iar
cerul continuă să fie aco-
perit cu nori şi, pe alocuri,
chiar să plouă.

Dimineţile vor fi
destul de reci

De joi, temperaturile
vor începe să mai creas-

că, dar uşor, cu numai câteva grade. „Cerul
va deveni variabil şi, izolat, va mai ploua.
Temperatura aerului va c ontinua însă să
crească uşor, maximele fiind între 8 şi 13
grade Celsius, iar minimele rămân la fel de
scăzute până sâmbătă dimineaţa”, a precizat
Ion Marinică, meteorolog în cadrul Centru-

lui Meteorologic Regional Oltenia. Potrivit
acestuia, în tot acest timp, pentru că nopţile
nu vor fi înnorate, dimineţile vor fi destul de
friguroase, cu temperaturi care vor fi cu-
prinse între 0 şi 6 grade Celsius, şi, pe alo-
curi, chiar va cădea brumă.

De duminică, se schimbă vremea
Meteorologii spun c ă vremea se va în-

călzi uşor, iar  acest lucru va fi sesizabil abia
de duminică.  Atunci maximele vor fi cu-
prinse între 9 şi 15 grade Celsius , iar mini-
mele vor fi puţin mai ridicate, între 4 şi 9
grade Celsius. ”Va fi o uşoară încălzire a
vremii, începând de duminică, şi apoi pe
tot parcursul săptămânii viitoare. Dar tre-
buie menţionat faptul că temperaturile nu
vor creşte spectaculos şi nu vor f i nici foar-
te r idicate având în vedere în ce perioadă a
anului ne aflăm”, a menţionat meteorologul
Ion Marinică.

S-a ridicat codul galben
de Desnăţui şi Jiu

În judeţul Dolj, cantităţile de precipitaţii
înregistrate în urma ploilor  din ultimele zile
au totalizat: 55.0 l/mp la Filiaşi,  37.2 l/mp
la Răc ari,  32.4 l/mp la Podari,  26.4 l/mp
la Zăval, 31.7 l/mp la Sc aieşti,  43.0 l/mp
la Negoieşti,  29.0 l/mp la Albeşti, 50.5 l/
mp la Breas ta, 45.0 l/mp la Călugărei, 49.2
l/mp la Dragoia, 51.3 l/mp la Goicea, 30.2
l/mp la Gabru, 30.0 l/mp la Afumaţi, 32.5
l/mp la Fântânele, 45.0 l/mp la Băileşti, 27.2
l/mp la Craiova.  Ieri după-amiază,  Institu-
tul Naţional de Hidrologie ş i Gospodărire
a Apelor a emis o nouă avertizare hidrolo-
gică. În urma acesteia, a fost r idic at c o-
dul galben de pe râurile din bazinele hidro-
grafic e Desnăţui, Jiu ş i afluenţii săi.

LAURA MOŢÎRLICHE

Bătrânii de la Cămin, sărbătoriţi de
Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice

Bătrânii de la Căminul de pe stra-
da „Tabaci” au fost sărbătoriţi, ieri,
de Ziua Internaţională a Persoanelor
Vârstnice, conducerea instituţiei pre-
gătindu-le mai multe surprize plăcu-
te. „Am încercat şi acum, ca de fie-
care data, să le înseninăm puţin via-
ţa şi suntem bucuroşi că am reuşit
să le aducem un zâmbet pe chip fie
şi numai pentru o zi. Le promitem
bunicilor şi bunicelor noastre, aşa
cum ne place să le spunem, că nu
ne vom opri aici şi că surprizele vor
continua pentru ei, gândindu-ne deja
la altceva frumos”, a declarat Vali
Giurcă, directorul instituţiei. Ieri, fie-
care bătrân a primit un mic dar, con-
stând în obiecte de îmbrăcăminte şi

dulciuri. Conducerea cămi-
nului a pregătit mai multe tor-
turi care au fost servite bă-
trânilor la masa de prânz. An-
samblul Folcloric „Maria Tă-
nase” le-a oferit un specta-
col în sala de festivităţi, prin-
tre invitaţii care le-a transmis
urări de sănătate aflându-se
şi primarul Craiovei, Lia Ol-
guţa Vasilescu.

Tot cu ocazia Zilei Inter-
naţionale a Persoanelor
Vârstnice, Primăria Craiova va or-
ganiza, mâine, de la ora 18.00, în
sala Filarmonicii Oltenia, un spec-
tacol susţinut de Ansamblul Folclo-
ric “Maria Tănase”. Intrarea este

gratuită, pe bază de invitaţii, care
se pot ridica de la casierie începând
de miercuri, ora 10.00. Intrarea pu-
blicului se va face în limita locuri-
lor disponibile. (L.Moţîrliche)

Cartierul „Brestei”, fără apă rece
Astăzi, între orele 10.00

şi 14.00, va f i întreruptă ali-
mentarea cu apă în cartierul
Brestei. Întreruperea furni-
zării se face la cererea aso-
cierii de firme Mitliv Exim
SRL şi TMUCB care efec-
tuează lucrări de reabilitare
a reţelelor de apă din zona
Brestei-Bucovăţ,  fiind afec-
tate s trăzile „„Călăraş i”,
„Năsău d”,  „Căprio arei”,
„Babadag”, „Razelm”, „Te-
chirghiol”, „Fulger” şi aleile „Doiceşti”.  „Atenţionăm utilizatorii de
apă potabilă din zonele menţionate că,  din cauza manevrelor de golire
şi umplere a sistemului public de alimentare cu apă potabilă, ocazio-
nal, se pot produce modific ări ale calităţii apei potabile din punct de
vedere al turbidităţii ş i c ulorii. La apariţia ac estor fenomene se va
evita consumul de apă potabilă până la limpezire”,  se arată într-un
comunicat al Companiei de Apă Oltenia.  (L.Moţîrliche)
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Bogdan Berneanu, Constantin
Tibi Pãtru, Mihai Gavrilã, Simo-
na Mladin ºi Vergica Diaconu au
fost trimiºi în judecatã de pro-
curorii DIICOT în aprilie 2006,
fiind acuzaþi de înºelãciune, fals
în înscrisuri sub semnãturã pri-
vatã, spãlare de bani ºi asociere
în vederea sãvârºirii de infracþi-
uni. Procurorii au reþinut în sar-
cina lor faptul cã, în cursul anu-
lui 2004, Pãtru ºi Berneanu s-au

Judecãtorii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Jus-
tiþie au respins, ieri, ca nefondate, recursu-
rile declarate de jurnaliºtii craioveni Bog-
dan Berneanu ºi Constantin Tibi Pãtru, dar
ºi de ceilalþi trei inculpaþi din dosarul ram-
bursãrii ilegale de TVA în valoare de peste
550.000 lei pentru care au fost trimiºi în ju-
decatã în anul 2006 de procurorii DIICOT.
Astfel cei cinci inculpaþi rãmân cu pedepse-

le primite pe 30 noiembrie 2012 la Curtea
de Apel Craiova. Bogdan Berneanu ºi Con-
stantin Tibi Pãtru au primit câte 4 ani de
închisoare cu executare, în timp ce Mihai
Gavrilã, Simona Mladin ºi Vergica Diaco-
nu au primit câte 3 ani de închisoare, însã
cu suspendare. Berneanu ºi Pãtru urmeazã
sã fie ridicaþi ºi sã ajungã în penitenciar
pentru ispãºirea pedepselor.

înþeles sã încheie o tranzacþie fic-
tivã între firmele SC OLTIB UL-
TRA SRL Craiova ºi SC MEDIA
GRUP GAZETA SRL, tranzacþie
ce viza achiziþionarea unor uti-
laje tipografice care nu s-au
aflat niciodata în patrimoniul SC
OLTIB. Potrivit anchetatorilor,
obiectivul acestei înþelegeri ar
fi fost obþinerea unei rambur-
sãri ilegale de TVA de la DGFP
Dolj. Tranzacþionarea presupu-

selor utilaje, evaluate la 3,5 de
milioane de lei, s-a facut în iu-
nie 2004, prin intermediul unor
apropiaþi ai celor doi: Vergica
Diaconu - administrator la SC
OLTIB, Simona Mladin si Mi-
hai Gavrila, jurist, respectiv ad-
ministrator la SC MEDIA GRUP
GAZETA SRL, care semnaserã
documente care atestau opera-
þiunea comercialã fictivã dintre
cele doua societãþi. În august

2004, SC MEDIA GRUP GAZE-
TA SRL a solicitat ºi obþinut de
la DGFP Dolj o rambursare ile-
galã de TVA de aproximativ

550.000 de lei, bani care au ajuns
la Berneanu ºi Pãtru, dupa cum
au stabilit procurorii DIICOT.

CARMEN ZUICAN

Reamintim cã, procurorii DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova i-au trimis în judeca-
tã, în stare de arest preventiv, pe 15 mai a.c.,
pe Ionuþ Mãdãlin Pãºescu, Nicolae Bogdan
Badea, Leonard Laurenþiu Pîrlea, Cristian Io-
nuþ Muja ºi Cãtãlin Teau pentru comiterea in-
fracþiunii de trafic de droguri de risc (infrac-
þiune reþinutã în sarcina primilor patru incul-
paþi), respectiv instigare la comiterea infrac-
þiunii de trafic de droguri de risc, de care a
fost acuzat Teau. Cei cinci inculpaþi au recu-
noscut comiterea faptelor încã de la primul
termen de judecatã ºi au cerut sã fie judecaþi
cu aplicarea prevederilor art. 320 indice 1 din
Codul de procedurã penalã vizând reducerea
cu o treime a limitelor de pedeapsã. În aceste
condiþii, vineri, 21 iunie a.c., magistraþii Tri-
bunalului Dolj au pronunþat sentinþa în dosar.
Cãtãlin Teau, acuzat de instigare la trafic de
droguri de risc, a fost condamnat la 3 ani ºi 6
luni închisoare (întrucât i s-a adãugat o pe-
deapsã mai veche). Ionuþ Mãdãlin Pãºescu,
Nicolae Bogdan Badea, Leonard Laurenþiu Pîr-
lea ºi Cristian Ionuþ Muja au fost condamnaþi
la câte 2 ani de închisoare cu executare. Jude-
cãtorii i-au obligat pe inculpaþi la plata sumei
de 900 lei cheltuieli judiciare fiecare ºi le-au
menþinut arestarea preventivã.

Cu toþii au fãcut recurs, soluþionat luni, 30
septembrie, de magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova. Instanþa a admis apelul lui Teau, însã nu
i-a modificat pedeapsa, schimbând doar înca-
drarea juridicã a faptelor pentru care a fost
condamnat ºi a respins apelurile celorlalþi pa-
tru inculpaþi. Hotãrârea Curþii de Apel Craiova
poate fi atacatã cu recurs la Înalta curte de
Casaþie ºi Justiþie.

Apel respins pentru traficanþii
de canabis prinºi la „Real” în parcare

Gruparea a fost destructuratã în timpul unei
livrãri de canabis pusã la cale în parcarea hi-
permarket-ului „Real” din Craiova. Potrivit re-
chizitoriului procurorilor DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, pe 21 martie a.c., diminea-
þa, Nicolae Bogdan Badea, însoþit de un prie-
ten care avea maºinã, s-a întâlnit, în zona Piz-
zeriei „Celentano” din Craiova cu Leonard La-
urenþiu Pîrlea. L-au luat ºi pe el în maºinã ºi au
plecat în Craioviþa Nouã, unde, lângã Staþia de
Salvare, stabiliserã sã se întâlneascã cu Ionuþ
Mãdãlin Pãºescu. Acesta trebuia sã le livreze
peste jumãtate de kilogram de canabis, prove-
nit din Italia, pe care ºi el urma sã îl primeascã
de la altcineva. În momentul când cei trei au
ajuns cu maºina în Craioviþa Nouã, Pãºescu
nu primise drogurile, astfel cã întâlnirea a fost
amânatã, iar Nicolae Bogdan Badea i-a cerut
prietenului sã-l ducã în parcarea hipermarke-
tului „Real” ca sã vadã dacã cumpãrãtorul îl
aºtepta acolo cu suma convenitã, respectiv
6.000 de lei. Pãºescu a primit „marfa”, i-a dat-
o lui Pîrlea, care a dat fuga la „Real” ºi i-a dus
cele peste 500 de grame lui Badea. Acesta a
livrat drogurile, a încasat banii, fiind însã ime-
diat oprit de ofiþerii antidrog din cadrul BCCO
Craiova, care i-au gãsit banii în buzunar. Atât
el, cât ºi complicii sãi au fost ridicaþi ºi duºi la
sediul DIICOT Craiova, unde, în urma audie-
rilor, procurorul de caz a dispus reþinerea ce-
lor cinci, care, ulterior au primit ºi mandate de
arestare preventivã.

CARMEN ZUICAN

Judecãtorii de la Curtea de Apel
Craiova au soluþionat, luni, apeluri-
le declarate cei cinci doljeni con-
damnaþi pentru trafic de droguri de
risc dupã ce au fost prinºi în parca-
rea hipermarketului „Real” cu mai
mult de jumãtate de kilogram de
canabis provenit din Italia, pe care
voiau sã-l vândã contra sumei de
6.000 de lei. Instanþa a admis apelul
unuia dintre inculpaþi, însã nu i-a
schimbat pedeapsa, astfel cã cei
cinci rãmân cu pedepse cuprinse
între 2 ani ºi 3 ani ºi 6 luni de

închisoare. Instanþa le-a menþinut celor
cinci ºi arestarea preventivã, hotãrârea
putând fi atacatã cu recurs la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie.

Astãzi, începând cu ora 10.00, la Peniten-
ciarul de Minori ºi Tineri Craiova, are loc un
eveniment dedicat prevenirii delincvenþei juve-
nile, organizat în cadrul manifestãrii naþionale
Sãptãmâna prevenirii criminalitãþii. Activita-
tea se va derula în parteneriat cu Inspectoratul
de Poliþie al Judeþului Dolj ºi Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj, cu sprijinul Casei de Culturã
a Sindicatelor Craiova. Acþiunea  reuneºte în
cadrul unei sesiuni de bibliotecã vie 30 elevi
din cadrul Colegiului Naþional  „Elena Cuza” ºi

Liceului Tehnologic Transporturi Cãi Ferate din
Craiova ºi 20 de persoane condamnate din
cadrul Penitenciarului de Minori ºi Tineri.

În cadrul activitãþii, elevii participanþi au
ocazia sã se informeze despre organizarea ºco-
larã a instituþiei de învãþãmânt din cadrul peni-
tenciarului ºi sã poarte discuþii cu persoanele
condamnate, participante la program. Necesi-
tatea organizãrii unei astfel de activitãþi survine
din constatarea diversificãrii formelor de ma-
nifestare a delincvenþei juvenile, în special a
infracþiunilor comise cu violenþã, fapt ce im-
pune sporirea eforturilor pentru gãsirea celor
mai eficiente mijloace de contracarare ale efec-
telor nocive ale acestui fenomen. „Obiectivele
principale ale acestei manifestãri vizeazã edu-
carea antivictimalã ºi antiinfracþionalã a tineri-
lor participanþi, crearea premiselor pentru dez-
voltarea unui mediu social mai sigur ºi îmbu-
nãtãþirea mecanismelor de comunicare între
persoanele private de libertate ºi membrii co-
munitãþii locale”, a declarat subcomisar Da-
niel Barbu, purtãtor de cuvânt al Penitenciaru-
lui de Minori ºi Tineri din Craiova.

RADU ILICEANU

Începând de astãzi, la intersecþia bulevar-
dului „Decebal” cu strãzile „Caracal” ºi
„Henry Ford”, va funcþiona un sens girato-
riu provizoriu. Autoritãþile lo-
cale precizeazã cã acesta
este amplasat în urma des-
chiderii Târgului municipal
Craiova deoarece valorile de
trafic care au fost înregis-
trate în aceastã zonã au cres-
cut considerabil. „În vede-
rea fluidizãrii circulaþiei în
aceastã intersecþie, cu avi-
zul Poliþiei Municipiului Cra-
iova – Biroul Rutier, înce-
pând cu data de 02.10.2013
va fi amenajat un sens gira-
toriu provizoriu”, se menþi-
oneazã într-un comunicat al
Primãriei Craiova. Dacã

acest sens giratoriu va ajuta traficul, muni-
cipalitatea intenþioneazã sã îl transforme într-
unul permanent. (L.Moþîrliche)
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GEORGE POPESCU

În ianuarie 2012, apãrea în Italia, la edi-
tura Cairo din Milano sub semnãtura lui
Alberto Karli, o carte cu titlul incitant I
primi della classe („Premianþii clasei”) ºi
subtitlul „Criza europeanã ºi rolul Ger-
maniei” care a stârnit, în Italia, dar ºi în
în Franþa ºi, desigur, în þara Angelei Mer-
kel, o dezbatere la care autorul însuºi nu
se aºtepta. Iar asta fiindcã el nu este nici
economist, nici politician, nici jurnalist,
ci un dascãl de limbã germanã la Univer-
sitatea Catolicã milanezã ºi, în acest con-
text, în locul argumentelor terne, redac-
tate de obicei într-un limbaj ultraspecia-
lizat, autorul a preferat un discurs cen-
trat pe mentalitãþi. Evident, nu lipsesc din
opusul respectiv nici datele economico-
financiare ce-au premers ºi, apoi, alimen-
tat criza europeanã, însã ele sunt anali-
zate ºi explicate într-un registru mai com-
plex, în care psihologie (naþionalã) ori
istorie multisecularã sunt chemate în ca-
uzã în sprijinul unui adevãr a cãrui reali-
tate nu place multora dintre noi.

Punctul de plecare al argumentaþiei pro-
fesorului Alberto Karli este un eveniment
petrecut prin 2007 când, reaminteºte el,

economiºti europeni de prestigiu ºi insti-
tuþii de profil financiar (EUROSTAR) au
elaborat un document cu caracter preven-
tiv asupra crizei ce se anunþa ºi ale cãrei
manifestãri deveniserã motive de îngrijo-
rare chiar la nivelul staff-urilor de la Bru-
xelles. Nodul gordian al problemei îl re-
prezenta pericolul deteriorãrii economiilor
din Sudul continentului, cu Spania, Portu-
galia ºi, mai ales, Grecia (Italia se autoex-
cludea prin refuzul pe cât de precar orgo-
lios pe atât de periclitant al lui Berlusconi
ºi al regimului sãu). Se pregãtise atunci
un plan de intervenþie, considerat astãzi
necesar, fie ºi prin reevaluarea autocriticã
a FMI, care ar fi urmat sã vinã în preve-
nirea dezastrelor ulterioare din respectivele
state membre. S-au opus, vehement ºi cu
câºtig de cauzã, cele douã puteri ale UE:
Franþa ºi Germania. Iar dacã Franþei i se
atribuie, în decizia contrarã planului, „na-
þionalismul”, istoric ºi organic, cum se ºtie,
pentru Germania, explicaþia indicã exclu-
siv interesul economic, în contextul în care
e un dat faptul cã moneda unicã o ajutã
mai mult decât pe oricare alt stat mem-
bru. E vorba de exportul produselor sale

în chiar þãrile din zona meridionalã cãrora
un euro pãstrat, ºi prin intervenþii forþate
ori artificiale, le-a asigurat menþinerea unui
profit care, în absenþa monedei unice ori
a slãbirii ei pe mãsura dimensiunii crizei,
ar fi pierdut enorm.

Aºa se explicã – ºi autorul italian nu le
ignorã - valul de antipatie ºi corul de cri-
tici cu care Merkel ºi Germania sa conti-
nuã ºi acum sã se confrunte. Însã, ca ger-
manist, iar nu ca economist, el apeleazã
ºi la criterii, cum spuneam, de extracþie
psihologicã ºi istoricã. Pentru primele, in-
sistã asupra acelui simþ al ordinii speci-
fic neamþului, dedicat lucrului bine fãcut,
ca ºi acel simþ comunitar structurat isto-
ric ºi etiologic. Cât i s-ar datora protes-
tantismului în impunerea ºi asimilarea,
intime ºi, deci, organice, acestor verita-
bile structuri mentale ale germanului e
deja un subiect tratat, uneori cu excesele
marelui romantism, hegelian ori wagne-
rian. Alberto Krali îl rezumã cât se poate
de convingãtor, în baza evocãrii a douã
figuri istorice emblematice pentru Ger-
mania ºi pentru Franþa: Frederic Cel Mare,
prinþ al Prusiei ºi, apoi, Împãrat al Sfân-

tului Imperiu Roman ºi, respectiv, Rege-
le Ludovic al XIII-lea. Primul, în plinã
glorie, îºi apropriase deviza „Eu sunt pri-
mul supus al Imperiului”, în timp ce mo-
narhul francez a rãmas în istorie, ca eta-
lon absolutist, prin deviza „L’Ëtat c’est
Moi” („Statul sunt eu”).

În cãutarea unor precepte apte sã gi-
reze o regândire a Europei Unite într-o
perspectivã în care principiul echitãþii
(considerat astãzi preferabil celui al ega-
litãþii, fie ºi din cauza extracþiei sale „stân-
giste”), brize de optimism nu prea se
simt; cu o Angela Merkel la cârma Ger-
maniei pentru încã patru ani, cu o Franþã
pe care recesiunea o þine ostaticã mefien-
þei de mai an, Sudul ºi Estul par sã rãmâ-
nã, la rândul lor, victime ale unui parcurs
mai mult decât incert.

ªi cum, la noi, expresia „a fi neamþ” are
ºi acum, dupã multe secole, o semnificaþie
pe cât de justificatã, în oferta de pragma-
tism ºi seriozitate, pe atât de… idealistã,
alternativa, unica, ar fi aceea de a ne regãsi
mãcar ceva din acel strãvechi ataºament
faþã de propria ogradã ºi, astfel, sã ne apro-
piem de un civism mai activ.

Pe de altã parte, combaterea
ºomajului de lungã duratã, ar fi un
alt target pe care staff-ul Agenþiei
ar dori sã-l atingã pânã la finele
anului, astfel încât fiecãrui ºomer
i se va acorda posibilitatea de a
beneficia de mãsuri active, înain-
te de a atinge 6 luni în cazul tine-
rilor ºi 12 luni în cazul adulþilor,
sub forma de formare profesio-
nalã, reconversie, practicã în
muncã, loc de muncã sau alte
mãsuri de ocupare, inclusiv de
sprijinire a orientãrii profesiona-
le. În cadrul Programului de ocu-
pare a forþei de muncã ºi cu în-
cadrarea în bugetul alocat pe anul
2013, s-a pus accentul pe rein-
serþia pe piaþa forþei de muncã a
ºomerilor aparþinând categoriilor
defavorizare (tineri, persoane pes-
te 45 ani, persoane marginalizate
social, persoane de etnie rromã,

Conducerea AJOFM ºi-a propus ca
anul acesta sã reuºeascã satisfacerea ope-
rativã a unui numãr cât mai mare de ofer-
te de locuri de muncã; sprijinirea per-

soanelor aflate în cãutarea unui loc de
munca; implementarea mãsurilor active
ºi preventive pentru ºomeri ºi pentru
persoane inactive.

etc). Daniela Barbu,
directorul AJOFM
Dolj a subliniat într-un
comunicat de presã
cã în Planul de for-
mare profesionalã pe
anul 2013 erau preco-
nizate a se realiza un
numãr de 54 cursuri
pentru un numãr de
1496 ºomeri. “La în-
ceputul lunii septem-
brie, se aflau în des-
fãºurare 61 cursuri de
formare profesionala
din care  57 finanþate din Bugetul
Asigurãrilor de ªomaj ºi 4 finan-
þate din fonduri europene în ca-
drul unui proiect în care agenþia
este partener”, a spus directorul
AJOFM Dolj. În cadrul celor  61
cursuri au fost  cuprinse 1240 per-
soane, din care 647 femei.

Dupã Bursa Generalã, peste 400
de ºomeri ºi-au gãsit job

Daniela Barbu, reprezentantul
AJOFm Dolj a mai spus cã pentru
realizarea obiectivelor prevãzute în
programele ºi strategiile politicilor
de ocupare Agenþia Judeþeanã pen-
tru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj
în data de 19 aprilie 2013  a orga-
nizat Bursa Generalã a Locurilor
de Muncã, la care au participat
1052 persoane, în ziua bursei fiind
selectate  287 persoane în vederea
angajãrii. Au fost oferite 564 lo-
curi de muncã, pentru depistarea
acestora fiind contactaþi 281 agenþi
economici, din care au participat
efectiv 37 agenþi economici. „În
termen de  30 zile de la data orga-
nizãrii  Bursei  Generale  a Locuri-
lor de Munca s-au incadrat 421
persoane”, a precizat directorul
AJOFM Dolj .

MARGA BULUGEAN

Pânã pe 8 octombrie,
Auchan îºi întâmpinã clienþii
cu cea de-a IV-a ediþie a
Târgului de vinuri, unul
dintre evenimentele favorite
ale toamnei. Desfãºurat sub
egida ’’Vinuri pe alese,
gusturi diverse’’ târgul
prezintã o selecþie de peste
500 de articole, având la
bazã o gamã bogatã de vinuri
româneºti din toate regiunile
þãrii, completate de o selecþie
de vinuri internaþionale din
16 þãri, toate la preþuri foarte
bune. Dintotdeauna toamna a
fost asociatã cu vinurile, cu
recolta, iar cu prilejul târgu-
lui magazinele Auchan
îmbracã haina de sãrbãtoare
a acestui sezon, vedete fiind
vinurile, plasate acum pe

aleea centralã. Totodatã sunt
aduse în atenþia consumato-
rilor o selecþie de produse
asociate vinului: pahare,
accesorii, dopuri, recipiente
diverse. „În fiecare an,
dorim sã ne surprindem
clienþii cu o sortimentaþie
extrem de largã de vinuri, din
România ºi din þãrile consa-
crate în producþia vinicolã,
cu noutãþi ºi vinuri speciale,
toate la preþuri foarte bune.
Târgul de vinuri Auchan
2013 aduce clienþilor peste
500 de posibilitãþi de alegere,
din 17 þãri ºi este un moment
de sãrbãtoare, ºi de descope-
rire...”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al
Auchan.

MARGA BULUGEAN
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Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie (UMF) din Craiova
ºi-a deschis, ieri, porþile pentru
o nouã generaþie de studenþi
care aspirã la profesia de doc-
tor. Concursul dur de admitere
din ultimii ani recomandã Uni-
versitatea de Medicinã ºi Far-
macie între cele mai respecta-
te instituþii de învãþãmânt din
þarã. Nu degeaba, printre cei
mai buni absolvenþi de liceu din

Festivitatea de deschidere a anu-
lui universitar a coincis, ieri, la
Universitatea de Medicinã ºi Far-
macie din Craiova, cu împlinirea a
15 ani de la înfiinþarea instituþiei.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU
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Craiova au ales sã concureze
în varã pentru locurile scoase
la concurs de UMF. În plus, re-
prezentanþii universitãþii craio-
vene se laudã cã majoritatea
absolvenþilor cu studii de licenþã
a reuºit ºi la Rezidenþiat.

Anul acesta, instituþia de
învãþãmânt superior medical
numãrã 290 de boboci la Fa-
cultatea de Medicinã, 75 în ca-
drul Facultãþii de Medicinã

Dentarã, 79 la Farmacie ºi 177
la Facultatea de Moaºe ºi Asis-
tenþã medicalã.

„Festivitatea de deschidere
are o semnificaþie aparte”
Festivitatea de ieri a debu-

tat cum altfel decât pe acor-
durile imnului universitar Gau-
deamus Igitur. A urmat, apoi,
momentul discursului susþinut
de la prezidiu, de rectorul Uni-
versitãþii de Medicinã ºi Far-
macie din Craiova, prof. univ.
dr. Ion Rogoveanu. „Anului uni-
versitar 2013-2014 pe care îl
deschidem astãzi putem sã-i
atribuim o semnificaþie aparte:
odatã cu împlinirea de 43 de ani
de învãþãmânt superior medical
craiovean, aniversãm  15 ani de
la înfiinþarea Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie din Cra-
iova. În acest context, urez stu-
denþilor de anul I un cãlduros
bun venit, în acelaºi timp le urez
tuturor cadrelor didactice, stu-
denþilor, rezidenþilor ºi docto-
ranzilor un an universitar pro-
vocator, cu realizãri pe toate
planurile de activitate”, a de-
clarat prof. univ. dr. Ion Rogo-

veanu, rectorul Universitãþii
de Medicinã ºi  Farmacie
din Craiova.

Infrastructurã educaþionalã
modernizatã

Anul acesta, studenþii Uni-
versitãþii de Medicinã ºi Far-
macie sunt aºteptaþi cu o in-
frastructurã educaþionalã foar-
te bine pusã la punct. În ultimii
ani, spaþiile de învãþãmânt au
fost modernizate în proporþie
de peste 90%, resursele UMF
fiind acum reorientate cãtre în-
treþinere curentã, informatiza-
re ºi diversificarea activitãþilor
de învãþãmânt ºi de cercetare.
Potrivit rectorului UMF Craio-

va, studenþii mediciniºti bene-
ficiazã de pregãtire la standar-
de europene, cu spaþii de locuit
amenajate ºi nou mobilate, de
o cantinã proaspãt renovatã, de
arii moderne de relaxare ºi
pentru activitãþi sportive, dar ºi
de tehnologii informatice ºi sis-
teme de documentare indivi-
dualã. „O bunã parte din pro-
cesul de învãþãmânt se bazea-
zã la ora actualã pe cercetare.
Ne mândrim cu oportunitãþile
de cercetare pe care le oferim
studenþilor noºtri, multe dintre
ele finanþate cu fonduri euro-
pene. Pe lângã demersul de a
le crea este necesar ºi efortul
de a le fructifica din postura de

student, doctorand sau maste-
rand”, a mai spus prof. univ. dr.
Ion Rogoveanu, în discursul
sãu cu ocazia deschiderii anu-
lui universitar.

Colaborare tot mai strânsã
cu universitãþi din strãinãtate

În urma colaborãrilor cu alte
universitãþi cu profil medical
din strãinãtate, mobilitãþile stu-
denþilor, cadrelor didactice ºi a
rezidenþilor în afara þãrii au
crescut anual. Ca în fiecare an
ºi de data aceasta se va acor-
da o atenþie deosebitã activitã-
þii ºtiinþifice de cercetare, acti-
vitãþii didactice, iar studenþii
vor fi încurajaþi sã obþinã per-
formanþe pe plan naþional ºi in-
ternaþional. „Avem datoria de
a gândi o strategie de atragere
a resursei umane de calitate
cãtre universitatea noastrã. Ne
mândrim cu reprezentarea cu
succes în þarã ºi strãinãtate
prin studenþii care participã cu
succes la schimburile de expe-
rienþã, care impresioneazã prin
buna lor pregãtire ºi constanta
dorinþã de a se perfecþiona. Ne
fac onoare ºi absolvenþii noºtri,
mulþi dintre ei foarte apreciaþi
în spitalele din strãinãtate,
dar ºi studenþii strãini care
odatã întorºi în þãrile de origi-
ne sunt recunoscuþi ca buni
profesioniºti”, a apreciat recto-
rul UMF Craiova.

La momentul solemn au participat,
în Aula Magna din corpul de clãdi-
re aflat în imediata apropiere a Spi-
talului Judeþean, peste 100 de stu-
denþi, medici ºi profesori.
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Rectorul Universitãþii din Craiova, Dan
Claudiu Dãniºor, le-a urat studenþilor un an
plin de realizãri, asigurându-i cã învãþãmân-
tul superior din Craiova “se centreazã pe stu-
dent”. “Universitatea din Craiova a bãtut de-
mult la porþile Occidentului în ceea ce pri-
veºte procesul de educaþie ºi cercetare, ºi
acum se înscrie în topul universitãþilor im-
portante din aceastã zonã a Europei, odatã
cu intrarea României în UE. Aceastã intrare a
noastrã în Europa este datoratã universitãþi-
lor. Occidentul la care tindem este cea mai
performantã societate pe care a creat-o po-
menirea pânã acum, superioritatea occiden-
talã este bazatã pe câteva lucruri care sunt
legate de ceea ce facem noi aici, în Universi-
tate. Occidentul a înþeles foarte devreme cã
performanþa este legatã de educaþie. O so-
cietate care vrea sã asigure prosperitatea
membrilor sãi nu poate fi bazatã decât pe o
educaþie superioarã, bazatã pe individ. Astãzi,
Legea Educaþiei Naþionale ne spune cã uni-
versitãþile trebuie centrate pe student – este
exact aceeaºi filosofie spusã altfel. Noi, aici

la Craiova înþelegem aceastã dispoziþie legalã
în sensul superioritãþii pe care a asigurat-o
individualismul Europei Occidentale faþã de
restul lumii. Vrem sã facem din aceastã uni-
versitate una centratã pe individ. Universita-
tea din Craiova a încercat sã facã paºi în
aceastã direcþie. Începem acest an Universi-
tar cu planuri de învãþãmânt remaniate – nu-
mãrul de ore de predare a scãzut la minimul
pe care ni-l permit standardele. Nu este vor-
ba de a face reduceri în ceea ce priveºte chel-
tuielile ci înseamnã sã lãsãm studentului mai
mult timp pentru studiul individual. Nimeni
nu ajunge sã fie performant în carierã dacã
atunci când se formeazã este obligat sã înve-
þe. Trebuie ca studenþii sã-ºi construiascã
propria curiculã, sã studieze mai mult în bi-
bliotecã, sã facã mai multe ore de aplicaþii.
Este exact ce s-a întâmplat anul acesta la
Universitatea din Craiova prin reducerea nu-

Universitatea din Craiova ºi-a deschis, ieri, porþile pentru a-ºi primi studen-
þii în noul an academic 2013-2014. Câteva mii de tineri au pãºit treptele insti-
tuþiei de învãþãmânt superior ca boboci la licenþã, master ºi doctorat. Respec-
tând tradiþia, imnul “Gaudeamus Igitur” a rãsunat ºi de aceastã datã în Sala
Albastrã a Universitãþii, care a gãzduit festivitatea la care au luat parte atât
reprezentanþi ai mediului academic, precum ºi din administraþia publicã localã.
Momentul a fost unul prielnic pentru invitaþi de a da sfaturi tinerilor.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Învãþãmântul superiorÎnvãþãmântul superiorÎnvãþãmântul superiorÎnvãþãmântul superiorÎnvãþãmântul superior, în faþa unui nou început, în faþa unui nou început, în faþa unui nou început, în faþa unui nou început, în faþa unui nou început

mãrului de ore, sau cuplarea cursurilor de la
mai multe specializãri, ºi prin centrarea pe
activitãþi aplicate”, a afirmat rectorul Univer-
sitãþii din Craiova.

“Contactul cu mediul social ºi economic
este foarte important pentru studenþi”
De asemenea, Dãniºor a mai spus cã pen-

tru studenþi este foarte important contactul
cu mediul social ºi economic, din acest mo-
tiv a crescut ºi numãrul orelor de practicã.
“Pentru a reuºi sã reformeze planul de învã-
þãmânt ºi sã centreze activitatea pe nevoile
studentului, trebuie sã fie în permanent con-
tact cu mediul social ºi economic. Trebuie
sã oferim celor care ne angajeazã absolvenþii
ceea ce ei cer, iar absolvenþilor noºtri sã le
oferim ceea ce îi ajutã sã se încadreze în
muncã, în firme cât mai performante cu pu-
tinþã ºi salarii cât mai mari cu putinþã. Avem
alãturi de noi astãzi ºi reprezentanþi ai mediu-
lui economic – directorul de resurse umane
al firmei Pirelli cu care avem o foarte bunã
colaborare în mai multe programe de master,

precum ºi managerul de training al Ford Ro-
mânia, care are în momentul de faþã o des-
chidere îmbucurãtoare cãtre Universitatea din
Craiova, având peste 100 de studenþi în trai-
ning la ei. Au fost extrem de generoºi cu la-
boratoarele de licenþã ºi doctorat donând
motoare, maºini B-max. Întãrirea colaborãrii
va duce la o divizie de ingineri care sã sprijine
mai bine ºi mai mult producþia de autoturis-
me din Craiova. Contactul cu mediul social
este foarte important pentru studenþi, numã-
rul de ore de practicã a crescut în planurile
de învãþãmânt ºi va creºte în continuare în
anii care urmeazã pentru ca studenþii noºtri
sã beneficieze de competenþele ºi structura
pe care o pun la dispoziþie partenerii noºtri
din mediul economic ºi social. Urmeazã sã
înfiinþãm, la iniþiativa primarului Craiovei, o
secþie de arte plastice ºi sculpturã. Adminis-
traþia localã dovedeºte cã înþelege termenul

foarte bine când vine cu astfel de propuneri
ºi o asigur pe doamna primar cã Universita-
tea din Craiova va fi mai prezentã în comuni-
tate pentru ca oraºul nostru sã fie mai bine
prezentat ºi sã ajungã Capitalã Culturalã a
Europei”, a mai afirmat rectorul Universitãþii
din Craiova, Dan Claudiu Dãniºor

“Am vãzut ce înseamnã o colaborare
foarte bunã între administraþie ºi universitate”

La rândul sãu, primarul Craiovei, Lia Ol-
guþa Vasilescu, a spus cã în ultimul an cola-
borarea între Universitatea ºi administraþia
publicã localã ºi-a fãcut vãzute rezultatele. Mai
în glumã, mai în serios, edilul l-a avertizat pe
rectorul Universitãþii din Craiova cã este po-
sibil ca în urmãtorii ani studenþii sã fie mai
atraºi de cafenelele care vor apãrea odatã cu
deschiderea centrului istoric. “Vã mulþumesc
pentru hotãrârea Senatului Universitãþii de a
vinde cãtre municipalitate sala de sport de
lângã stadionul Ion Oblemernco – acolo vom
dezvolta cel mai complex sportiv din Româ-
nia. Vã asigur cã se va gãsi, fãrã îndoialã, o
altã sala liberã pentru ca studenþii sã-ºi desfã-
ºoare activitãþile. Am vãzut în ultimul an ce
înseamnã o colaborare foarte bunã între ad-
ministraþie ºi universitate. Toþi diplomaþii care
s-au întâlnit cu noi au venit ºi aici, la Univer-
sitate, s-au legat relaþii, s-au semnat partene-
riate. Am avut de asemenea un parteneriat pe
aceastã competiþie de Craiova Capitalã Cul-
turalã Europeanã ºi pot spune cã Noaptea
Cercetãtorilor a fost un real succes. Nu tre-
buie sã pornim deloc de la premisa cã nu avem
ºanse, luptam pentru un lucru care va pro-
duce un bine oraºului. Avem cele mai mari
ºanse pentru cã suntem singurul oraº care
candideazã fiind sprijinit de întreaga regiune
Oltenia. Avem avantajul de a avea cel mai mare
procent investit în instituþiile de culturã. Anul
viitor vã asigur cã încã veþi mai avea studenþi
la cursuri, dar nu ºtiu ce se va întâmpla peste
doi ani când deschidem centrul istoric ºi ca-
fenelele de acolo”, a spus primarul Craiovei,

Lia Olguþa Vasilescu.

“Avem nevoie, pentru dezvoltarea
noastrã, de o forþã de muncã

foarte bine calificatã”
Prezent la festivitatea de deschidere a

noului an universitar, vicepreºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj, Cristinel Iovan, a spus
cã se mândreºte cu faptul cã este absolvent
al Universitãþii din Craiova. Acesta a apre-
ciat evoluþia instituþiei de învãþãmânt supe-
rior. “În momentul în care vezi câte lucruri
se întâmplã în aceastã Universitate, ce evo-
luþie a parcurs, îþi doreºti sã mai fi student.
În acelaºi timp însã, trebuie sã ne gândim la
ceea ce poate sã ofere Universitatea din Cra-
iova celor care într-un anumit moment au
de ales între alte universitãþi din þarã ºi din
strãinãtate. Aceste finanþãri atrase în dome-
niul cercetãrii, în domeniul tehnologiei, le-
gate de o mai bunã mediatizare a programe-
lor ºcolare, renovarea sediilor facultãþilor,
cred cã vor reuºi sã aducã cât mai mulþi
studenþi aici, în Bãnie, care peste ani se vor
mândri cã s-au desãvârºit profesional ºi au
dobândit cunoºtinþele necesare pentru a iz-
bândi în viaþa profesionalã, aici, la Craiova.
Concepte de genul globalizãrii sau libera cir-
culaþie a forþei de muncã, pânã nu demult
erau strãine pentru noi, dar astãzi se dove-
deºte cã învãþãmântul superior românesc
trebuie sã facã faþã concurenþei ºi sã lupte
printr-o bunã finanþare a diferitelor proiecte
pentru a aduce studenþi. Universitatea nu mai
este singurã, împreunã cu autoritãþile sã reu-
ºeascã sã ofere acele locuri de muncã pen-
tru a pãstra forþa de muncã aici. Avem în
continuare nevoie, pentru dezvoltarea noas-
trã, de o forþã de muncã foarte bine califi-
catã. Consiliul Judeþean Dolj nu a putut face
excepþie de la acest efort. De-a lungul anilor
am reuºit sã aducem numeroase proiecte ºi
peste 300 de milioane de euro au fost atraºi
în aceastã zonã”, a spus vicepreºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Cristinel Iovan.

Dupã aproape douã ore de discursuri, „scena” a fost cedatã artiºtilor Filarmonicii
“Oltenia” care, sub conducerea muzicalã a maestrului Alexandru Iosub, au prezentat în
holul central al Universitãþii din Craiova, un concert cu: Johannes Brahms: Uvertura
festivã academicã (fragment), Giuseppe Verdi (200 de ani de la naºtere): Uvertura operei
“La forza del destino” (“Forþa destinului”), Ludwig van Beethoven: Simfonia a VII-a în
La major, op. 92 (finalul), Gaetano Donizetti: Uvertura operei “Don Pasquale”, Paul
Constantinescu (50 de ani de la moarte): “Olteneasca”, Georges Bizet: “Carmen”, selec-
þiuni din Suitele I ºi II (Preludiu, Dans boem, Habanera, Toreadorii), Gerónimo Giménez:
“La Boda de Luis Alonso” (“Logodna lui Luis Alonso”).
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5,5 miliarde de lei vechi – „o sumă
suficientă” pentru organizare
Tradiţia organizării la Craiova a

unui festival de folclor, iniţiat în anul
1969 şi dedicat Mariei Tănase,
continuă, astfel că evenimentul a
ajuns la cea de-a XXII-a ediţie.
Una care va fi organizată chiar în
anul în care se împlinesc 100 de
ani de la naşterea (25 septembrie)
şi 50 de ani de la trecerea în eter-
nitate (22 iunie) a Doamnei Cânte-
cului Popular Românesc.

Evenimentul se va desfăşura în
perioada 14-19 octombrie, sub egi-
da Centrului Judeţean pentru Con-
servarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale (C.J.C.P.C.T.) Dolj, în
parteneriat cu Societatea Română
de Televiziune şi cu sprijinul finan-
ciar al Consiliului Judeţean Dolj,
care i-a alocat nu mai puţin de
550.000 de lei. „Este o sumă sufi-
cientă pentru organizarea unui eve-
niment de o asemenea amploare,
care presupune o desfăşurare de
forţe de o săptămână şi în care, pe
lângă spectacole-concurs şi reci-
taluri, vom avea şi manifestări co-
nexe”,  spune Amelia Ete gan,
manager al C.J.C.P.C.T. Dolj şi
director al festivalului.

Laureaţii tuturor ediţiilor
precedente, invitaţi în prima

seară de spectacol
Spectacolele-concurs vor avea

loc, ca de obicei, în sala Teatrului
Naţional „Marin Sorescu”, în zilele
de 16 şi 17 octombrie, şi vor fi ur-
mate vineri, 18 octombrie, de Gala
Laureaţilor. „Prima seară îi va adu-
ce în faţa publicului pe toţi laureaţii
cu Marele Premiu ai celor 21-a de
ediţii desfăşurate până în prezent.
Desigur, cei care mai sunt în viaţă
şi cei care au putut să vină la Craio-
va”, a precizat Nicolae Dumitru,

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Festivalul „Maria Tănase”
îi aduce la Craiova pe Maria Ciobanu, Rona

Hartner şi folcloristul Constantin Arvinte
La 550.000 de lei se ridică, în acest an, suma

alocată de Consiliul Judeţean Dolj pentru orga-
nizarea evenimentului.  Spectacolele vor avea
loc în zilele de 16, 17 şi 18 octombrie, în sala Te-
atrului Naţional Craiova, şi vor fi transmise în
direct de TVR Craiova şi TVR 3.  Biletele s-au
pus deja în vânzare la sediul Centrului Culturii
Tradiţionale Dolj, la preţurile de 30 şi 40 de lei. 
Între invitaţi se numără cunoscuţi interpreţi de
folclor, precum Maria Ciobanu, Maria Dragomi-
roiu, Ionuţ Dolănescu, Tiberiu Ceia ş.a.  Ală-

turi de aceştia şi de laureaţi ai ediţiilor preceden-
te, vor veni actriţele Claudia Negroiu, Rona Har-
tner şi Nataşa Raab, ca şi reputatul compozitor şi
dirijor Constantin Arvinte (87 de ani).  În pre-
selecţia naţională, din 14-15 octombrie, Doljul va
fi reprezentat de nouă solişti vocali şi un instru-
mentist (caval), aleşi de un juriu local.  La edi-
ţia precedentă, trofeul festivalului nu s-a acor-
dat, iar în 2009 a fost câştigat de solista Casan-
dra Maria Hauşi, din Maramureş.  Anul acesta,
Marele Premiu valorează 2.000 de euro!

Trofeul valorează 2.000 de euro,
dublu faţă de ediţia precedentă!

Valoarea totală a premiilor acordate câştigătorilor se ridică la peste
7.000 de euro brut. Numai Marele Premiu – Trofeul Festivalului
„Maria Tănase” valorează 2.000 de euro, dublu faţă de ediţia prece-
dentă a evenimentului! La fiecare din secţiunile solişti vocali şi solişti
instrumentişti vor fi acordate Premiul I (1.000 de euro), Premiul al
II-lea (750 de euro) şi Premiul al III-lea (500 de euro). În plus, juriul
va oferi două Premii Speciale (pentru tinereţe, costum, autenticita-
te), iar prin votul publicului va fi înmânat un Premiu de Popularitate,
fiecare dintre acestea trei valorând 250 de euro. Ca şi în anii prece-
denţi, trofeele vor fi creaţia artistului sticlar gorjean Mihai Ţopescu.

Juriul va fi prezidat de prof. univ. dr.
Gheorghe Oprea, de la Academia de
Muzică din Bucureşti

Preşedinte de onoare al juriului concursului a fost ales, în acest an,
Constantin Arvinte – folclorist, compozitor şi dirijor, iar preşedinte –
prof. univ. dr. Gheorghe Oprea, de la Academia de Muzică din Bucu-
reşti. Membri sunt prof. univ. dr. Niţă Frăţilă (Academia de Muzică
din Novi Sad, Serbia), dr. Elise Stan (realizatoare de evenimente folc-
lorice, Bucureşti), dr. Doina Işfănoni (cercetător etnolog, Muzeul
Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Bucureşti), etnomuzicolog Euge-
nia Florea (realizatoare de evenimente folclorice, Bucureşti), dr. mu-
zicolog Roxana Gibescu (Casa de discuri „Electrecord”, Bucureşti),
drd. Violeta Ianculescu (realizatoare de evenimente folclorice Radio
România Bucureşti), prof. Paula Dogăroiu (etnomuzicolog, Craiova)
şi prof. Nicolae Dumitru (referent, Centrul Judeţean pentru Conser-
varea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, secretarul juriului).

Expoziţii de portrete pictate şi fotografii
ale Mariei Tănase

Programul celei de-a XXII-a ediţii a Festivalului „Maria Tănase” va cuprinde, pe
lângă spectacole-concurs şi recitaluri, şi manifestări conexe. În foaierul Teatrului
Naţional se va deschide o expoziţie de portrete pictate ale Mariei Tănase, cuprinzând
26 de lucrări realizate de Mihai Dascălu, şi alta de fotografii ale artistei, din arhiva
Muzeului Olteniei. De asemenea, vor fi lansate cele două volume ale lucrării „Folclor
muzical din Oltenia”, semnate de Constantin Arvinte şi publicate la Editura „Antheo”
din Craiova. Volumele au apărut în 2012 şi 2013 şi „sunt dedicate atât folclorului din
Dolj, cât şi din celelalte judeţe ale Olteniei”, după cum a precizat Amelia Etegan,
manager al C.J.C.P.C.T. Dolj. Aceasta a mai dezvăluit că, pe lângă faptul că va fi
preşedinte de onoare al juriului, «maestrul Constantin Arvinte (n.r. – în vârstă de 87
de ani) va susţine un scurt recital pe scena festivalului, mai precis va dirija un moment
muzical, în interpretarea orchestrei Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”».

Doljul, reprezentat de zece concurenţi
în preselecţia naţională

Organizatorii evenimentului aşteaptă în continuare concurenţi, până acum
primind înscrieri de la tineri solişti vocali şi instrumentişti (interpreţi ai cântecului
popular românesc cu vârsta între 16 şi 35 de ani) din Gorj, Sibiu, Satu Mare,
Buzău, Neamţ, dar şi din Republica Moldova. Cei mai buni dintre ei vor fi aleşi în
urma preselecţiei naţionale care se va desfăşura în zilele de 14 şi 15 octombrie,
de la ora 10.00, la Teatrul Naţional Craiova, în prezenţa juriului festivalului. Tot
atunci vor fi aleşi şi concurenţii care vor reprezenta Doljul pe scena evenimentu-
lui. Zece dintre ei au trecut de preselecţiile locale care au avut loc pe 27 iulie şi 28
septembrie a.c., la sediul C.J.C.P.C.T. Dolj: soliştii vocali Călin Corina Mihaela,
Ceană Mihaela Diana, Goşnea Laurenţiu Costel, Mihai Maria Loredana, Olteanu
Liviu, Opincaru Iuliana, Stănuţ Alina, Stoica (Tănasie) Mădălina Maria, Ţacu
Denisa Mariana şi solistul instrumentist (caval) Gheorghe Marius).

referent în cadrul C.J.C.P.C.T. Dolj.
Astfel, vor urca pe scenă Ana

Munteanu, Gheorghe Roşoga, Va-
silica Dinu, Luciana Văduva, Rodi-
ca Chircu, Laura Ştefănescu, Ma-
riana Ionescu Căpitănescu, Con-
stantin Enceanu, Nicu Dumitrică,
Alina Cristina Bâcă, Constantin Lă-
tăreţu, Marin Ganciu, Adriana Au-
rica Bucevschi, Vlăduţa Marioara
Lupău, Casandra Maria Hauşi şi
Alexandru Şura (ţambal). Imagini
cu aceştia în timpul concursului,
păstrate în arhiva Televiziunii Ro-
mâne, vor putea fi (re)văzute de
spectatori. „Din păcate, Ioan Boc-
şa n-a putut veni, nici Mia Dan, la-
ureată a ediţiei a III-a. Iar Mariana
Drăguţ şi Maria Răchiţeanu Voices-
cu nu mai sunt azi printre noi…”, a
adăugat Nicolae Dumitru.

Prezentatoarea Iuliana Tudor
şi realizatoarea Elise Stan fac,

din nou, echipă
Seara a doua de spectacol este

rezervată marilor voci ale muzicii
populare româneşti. Vor susţine re-
citaluri Maria Ciobanu, Ionuţ Dolă-
nescu, Mioara Velicu, Veta Biriş,
Matilda Pascal Cojocăriţa şi Ştefan
Cigu (vioară), Maria Dragomiroiu,

Petrică Mâţu Stoian, Mariana Deac,
Cornelia şi Lupu Rednic, Niculina
Stoican, Nineta Popa Ionescu, Ele-
na Jurjescu, Tiberiu Ceia şi Ion
Ghiţulescu. „În Gală am invitat şi
laureaţi doljeni ai festivalului, cu
Marele Premiu sau Premiul I, într-
un colaj Maria Tănase: Aurelia Po-
pescu Preda, Manuela Motocu, La-
vinia Bârsoghe, Maria Rotaru, Mi-
rela Zisu şi Lavinia Celea, cărora le
vor urma pe scenă tineri interpreţi
din toată ţara, care vor interpreta
cântece ale marii artiste”, a mai pre-
cizat Nicolae Dumitru.

Concurenţii, ca şi interpreţii în re-
cital vor fi acompaniaţi una dintre
cele două orchestre aflate pe scenă:
cea a Ansamblului Folcloric „Maria
Tănase”, condusă de maestrul Nicu
Creţu, şi „Lăutarii” din Chişinău (Re-
publica Moldova) – dirijor Nicolae
Botgros. Prezentatoarea celor trei seri
de spectacol va fi Iuliana Tudor –
gazda cunoscutei emisiuni „O data-
n viaţă” de la TVR1, iar realizatoa-
rea festivalului rămâne, ca şi la edi-
ţiile precedente, Elise Stan.

Remember Maria Tănase
cu actriţele Rona Hartner,

Claudia Negroiu şi Nataşa Raab
Inedit, serile de spectacol vor fi

încheiate cu recitaluri actoriceşti, trei
apreciate artiste fiind invitate, alături
de solişti consacraţi şi laureaţi, pe
scena festivalului. „Ediţia din acest
an este cu totul şi cu totul deosebită
şi pentru că avem câţiva actori în
recital care vor vorbi despre inega-

labila Maria Tănase prin prestaţia lor.
Sunt persoane care n-au mai evo-
luat în acest festival şi pe care publi-
cul cu siguranţă le va aprecia”, a de-
clarat directorul Amelia Etegan.

Astfel, în seara de miercuri, 16
octombrie, Claudia Negroiu va
susţine un recital extraordinar despre
viaţa şi creaţia artistică a celei care a
fost şi va rămâne veşnic o voce uni-
că. Spectacolul-biografie în memo-
ria Mariei Tănase –într-o interpreta-
re originală şi entuziastă – este regi-
zat de Mălina Andrei, care semnează
şi scenariul, şi a mai fost prezentat
şi pe alte scene din ţară. Joi, 17 oc-
tombrie, invitată este Nataşa Raab,
actriţă a Teatrului Naţional „Marin
Sorescu” din Craiova, iar Gala Lau-
reaţilor va fi încheiată de un recital
susţinut de actriţa, cântăreaţa şi dan-
satoarea Rona Hartner – de ani buni
stabilită în Franţa –, acompaniată de
un taraf. În 2011 aceasta a înregis-
trat un album de muzică inspirat din
repertoriul Mariei Tănase, intitulat

„Natura”, iar de curând, împreună
cu DJ Tagada, a lansat „Gipsy The-
rapy”, care reuneşte, de asemenea,
o colecţie de melodii ale legendarei
artiste.

De ieri, biletele se găsesc la
vânzare la sediul C.J.C.P.C.T. Dolj

Biletele pentru cele trei seri de
spectacol din cadrul Festivalului-
Concurs Naţional al Interpreţilor
Cântecului Popular Românesc
„Maria Tănase” s-au pus în vânza-
re începând cu data de 1 octombrie
şi pot fi achiziţionate de la sediul
Centrului Judeţean pentru Conser-
varea şi Promovarea Culturii Tradi-
ţionale Dolj, strada „Alexandru Ma-
cedonski” nr. 28. Costă 30 de lei
pentru fiecare din spectacolele din
16 şi 17 octombrie şi 40 de lei pen-
tru Gala Laureaţilor din 18 octom-
brie. Toate reprezentaţiile vor înce-
pe la ora 19.00 şi fi transmise în di-
rect, până la ora 23.00, de TVR Cra-
iova şi TVR 3.

Centrul Culturii Tradiţionale
Dolj, strada “Alexandru

Macedonski” nr. 28

Nicolae Dumitru
şi Amelia Etegan
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„Cei care s-au temut sã plece
ieri, zilele de azi se tem sã stea lân-
gã el”, cam aºa stau lucrurile în
Partidul Poporul Libertãþii (PdL),
unde, din dorinþa de a se evita o
crizã politicã de proporþii, mai mulþi
parlamentari ameninþã cu pãrãsirea
lui Il Cavaliere. Astãzi, în parlamen-
tul italian este anunþatã ziua clarifi-
cãrilor, dupã demisia a 5 miniºtri
berlusconieni. Premierul Enrico
Letta sperã sã supravieþuiascã

acestei crize ºi chiar sã iasã mai
puternic. De duminicã seara, pre-
ºedintele Consiliului de miniºtri a
schimbat tonul. Dupã ce a stat re-
zervat ºi aproape timid timp de 157
de zile care au trecut de la prelua-
rea mandatului, la 28 aprilie a.c.,
acum pare hotãrând ºi combativ,
neezitând sã condamne „momen-
tul de nebunie” al lui Il Cavaliere
pe toate undele. La Senat, în pri-
ma parte a zilei, va þine un discurs

de politicã generalã, fãrã a demisi-
ona, ceea ce îi va cere lui Berlus-
coni. Chestiunea votului de încre-
dere va fi pusã, senatorii urmând a
vota prin ridicare de mâini. Exer-
ciþiul nu va fi repetat dupã-amiazã
la Camera Deputaþilor, unde deþine
majoritatea. Dacã nu va obþine sus-
þinerea din partea Senatului, cea de
la Camera Deputaþilor existând
deja, Enrico Letta va trage imediat
consecinþele ºi îºi va depune man-
datul. Fiindcã nu se poate confrun-
ta cu ultimatumuri la fiecare trei
zile. Ar dori sã profite de vântul
revoltei care suflã în partidul ber-
lusconian ºi deja a afirmat cã „o
proporþie mare din alegãtorii PdL
doreºte ca guvernul sã continue
activitatea”. ªi citeazã declaraþii ale
tenorilor partidului, care refuzã ra-
dicalizarea. Începând cu Angelino
Alfano, care considerã cã simte
diferit ca berlusconian, deºi dato-
reazã întreaga carierã lui Silvio
Berlusconi. Acesta l-a fãcut secre-
tar al partidului în mai 2011, apoi
vicepreºedinte al Consiliului ºi mi-
nistru de Interne în actualul gu-
vern. „O loialitate faþã de o bom-
bã”, a declarat el. A ascultat fãrã
ezitare, sâmbãtã, ordinul demisiei,
dar nu ascunde disconfortul pre-
zent, solicitând stoparea extremiº-

tilor care antreneazã partidul într-
o aventurã periculoasã. Ceilalþi 4
miniºtri demisionari sunt pe ace-
eaºi lungime de undã. Începând cu
Beatrice Lorezin, de la Sãnãtate,
care a declarat cã nu se recunoaº-
te într-un partid ce „pare calchiat
pe modelul grec Zori Aurii”. Foar-
te catolicul Maurizio Lupi, de la
Transporturi ºi Infrastructurã, a
denunþat proasta consiliere ce gra-
viteazã în anturajul lui Il Cavaliere.
„Este corect sã spunem cã drumul
pe care am luat-o este greºit. Ne-
am asumat riscul de a vedea Forza
Italia – substituitã în PdL – deveni-
tã un partid extremist, dispus sã jig-
neascã instituþiile fundamentale ale
þãrii. Într-un asemenea partid nu-mi
gãsesc locul”. Ministrul Reforme-
lor, Gaetano Quagliariello, un ber-
lusconian convins, nu face excep-
þie. Deci un vot de încredere. Silvio
Berlusconi va face totul pentru re-
ducerea frondei în sânul partidului
sãu, cerându-i sã strângã rândurile.
„Nu trãdãtorilor” a spus el dumini-
cã, la reºedinþa sa Arcore, de la
marginea oraºului Milano. Luni s-a
întors la Roma, cu faþa încã mar-
catã de tensiuni dar fericit cã a fost
„în mãsurã sã doarmã 10 ore, dupã
59 de nopþi albe”. Cu un singur
motto în minte: la urne imediat.

Italia: Mai mulþi parlamentari de dreaptaItalia: Mai mulþi parlamentari de dreaptaItalia: Mai mulþi parlamentari de dreaptaItalia: Mai mulþi parlamentari de dreaptaItalia: Mai mulþi parlamentari de dreapta
îl pãrãsesc pe Berlusconiîl pãrãsesc pe Berlusconiîl pãrãsesc pe Berlusconiîl pãrãsesc pe Berlusconiîl pãrãsesc pe Berlusconi

Cel puþin trei persoane ºi-au
pierdut viaþa ºi alte 26 au fost rã-
nite la trecerea taifunului Wutip
prin centrul Vietnamului, care a
provocat, de asemenea, pagube
materiale importante, au indicat
ieri media oficiale, citate de AFP.
Wutip, care a fost reîncadrat ieri
dimineaþa la categoria „depresiu-
ne tropicalã”, în timp ce se în-
drepta spre Laos, a determinat
autoritãþile vietnameze sã evacu-
eze peste 70.000 de persoane din
centrul þãrii. Circa 250.000 de
case au fost distruse sau avaria-
te ºi zeci de mii de hectare de cul-
turi inundate din cauza taifunului
care a lovit þara luni, la sfârºitul
zilei, fiind însoþit de ploi puterni-
ce ºi un vânt care a atins viteza

Taifunul Wutip s-a abãtut asupra
Vietnamului ºi Mãrii Chinei:
5 morþi ºi peste 80 de rãniþi

Compania care administreazã
centrala avariatã de la Fukushi-
ma a anunþat ieri cã 4 tone de apã
radioactivã s-au rãspândit acci-
dental pe sol în incinta centralei
în cursul operaþiunilor de curã-
þare, relateazã AFP. Incidentul a
avut loc în timp ce un grup de
muncitori pompau apa de ploaie
care se strânsese într-un canal
colector din beton pentru a o
muta într-un rezervor de 12 tone
gol, potrivit Tokyo Electric Po-
wer (Tepco). Tepco a estimat la
circa 4 tone cantitatea de apã ast-
fel scãpatã, fãrã sã poatã indica
nivelul de contaminare. „Apa în
chestiune era iniþial apã de ploa-
ie, dar, cum ea se afla în incinta
centralei, ar putea conþine mate-

Fukushima: Patru tone de apã
radioactivã rãspândite

accidental pe sol
de 103 km/orã. Înainte de a ajun-
ge în Vietnam, taifunul a provo-
cat naufragiul a trei nave de pes-
cuit în Marea Chinei de Est. Cel
puþin douã persoane ºi-au pier-
dut viaþa ºi alte 58 au fost date
dispãrute în urma acestui inci-
dent, au informat ieri autoritãþile
maritime ale þãrii, potrivit EFE.
Cel mai recent bilanþ oficial con-
semneazã, de asemenea, cã 14
persoane au fost salvate din am-
barcaþiunile scufundate. Guvernul
chinez informase luni în legãturã
cu dispariþia a 74 de persoane dupã
scufundarea a trei ambarcaþiuni în
urma taifunului. Operaþiunile de
salvare continuau. Un numãr de
22 de vase ºi patru avioane cãu-
tau supravieþuitori.

riale radioactive”’, a declarat un
purtãtor de cuvânt al Tepco. Apa
care s-a scurs din rezervor s-a
rãspândit pe sol, în care ea a pã-
truns parþial. Centrala avariatã
Fukushima Daiichi este plinã de
apã radioactivã, în parte stocatã
în circa o mie de rezervoare sau
acumulatã în subsolurile ei. Tep-
co se luptã de peste doi ani cu
acest lichid, a cãrui cantitate creº-
te zi de zi, o parte din ea scurgân-
du-se în apele Pacificului. Recent,
asupra regiunii s-au abãtut ploi
torenþiale, ceea ce a provocat în
plus o acumulare de apã de ploaie
în centralã pe care grupul se strã-
duieºte s-o pompeze pentru a evi-
ta ca ea sã se contamineze prea
mult ºi sã ajungã în mare.

ªaptesprezece þãri au convenit sã-ºi
deschidã frontierele pentru refugiaþii
sirieni, a anunþat ieri, la Geneva, Înaltul
Comisar al Naþiunilor Unite pentru Refu-
giaþi, Antonio Guterres (foto), informeazã
AFP. Guterres a declarat, în cadrul unei
conferinþe de presã organizate la sfârºitul
unei reuniuni a comitetului executiv al
Înaltului Comisariat al ONU pentru
Refugiaþi (UNHCR), cã aceste þãri pot
primi mai mult de 10.000 de refugiaþi.
Printre aceste þãri apare pentru prima
oarã Mexicul, a precizat el, adãugând cã
alte þãri gãzduiau în mod tradiþional
refugiaþii care doreau sã se reinstaleze.
Aceastã reuniune la nivel înalt care a avut
loc la Geneva cu privire la situaþia umani-

ONU: 17 þãri au convenit sã-ºi deschidã frontierele pentru refugiaþii sirieni
tarã din Siria ºi consecinþele sale s-a
încheiat cu un apel pentru „o acþiune
internaþionalã urgentã pentru a dimi-
nua” greutãþile economice ºi sociale
ale þãrilor vecine Siriei, apãsate de
povara celor peste 2 milioane de
refugiaþi sirieni. Este vorba despre
Irak, Iordania, Liban, Turcia ºi Egipt.
Reprezentanþi din 135 de þãri, respon-
sabili a 7 organizaþii interguvernamen-
tale, ai Bãncii Mondiale, precum ºi a 9
agenþii ONU ºi 29 de ONG-uri au
participat la reuniunea de la Geneva. În
altã ordine de idei, inspectorii interna-
þionali care urmeazã sã lanseze operaþi-
unea de distrugere a armelor chimice
siriene au intrat ieri în Siria pe la

punctul de frontierã Masnaa, venind din
Liban, a constatat un fotograf al AFP.

Coreea de Sud: Paradã
militarã uriaºã cu ocazia
împlinirii a 65 de ani de la
crearea forþelor armate

Coreea de Sud a prezentat ieri
noile rachete construite pentru a
putea þinti artileria Coreii de Nord,
dar ºi rachete cu razã lungã,
promiþând cã îºi va consolida
mãsurile de descurajare a vecinu-
lui sãu impredictibil, transmite
Reuters. Rachetele Hyeonmu-2, cu
o razã de acþiune de 300 de km, ºi
Hyeonmu-3, cu o razã de acþiune
de peste 1.000 km, au fost
prezentate public pentru prima
datã în cea mai mare paradã
militarã din ultimul deceniu,
potrivit AFP. Dezvoltate în Coreea
de Sud, rachetele au fost dezvãlui-
te în februarie, dupã ce Nordul a
desfãºurat al treilea sãu test
nuclear în pofida avertismentelor
internaþionale, la douã luni dupã
ce lansase cu succes o rachetã cu
razã lungã. La eveniment a
participat ºi ºeful Pentagonului,
Chuck Hagel, venit sã exprime
sprijinul de neclintit al Washingto-
nului pentru Seul în faþa amenin-
þãrii nord-coreene. Tancuri,
lansatoare de rachete, vehicule de
transport de trupe ºi militari au
traversat centrul capitalei Seul,
unde circulaþia a fost opritã.
Snowden transmite UE
cã cei care dezvãluie
informaþii secrete
trebuie sã fie protejaþi

Supravegherea unor întregi
populaþii este una din cele mai
mari provocãri în privinþa dreptu-
rilor omului, a transmis fostul
consultant al Agenþiei Naþionale
de Securitate (NSA) Edward
Snowden Comisiei pentru libertãþi
civile a Parlamentului European,
cu ocazia unei audieri despre aºa-
numiþii „turnãtori”, cei care oferã
presei informaþii confidenþiale.
Într-o declaraþie cititã în cadrul
comisiei de fostul „turnãtor”
Jesseyln Radack, Snowden a spus
cã dezbaterea publicã privind
supravegherea în masã nu ar
trebui sã fie nevoitã sã se bazeze
pe persecutarea ºi exilul persoane-
lor dispuse sã ofere informaþii
secrete opiniei publice, relateazã
Euobserver. „Dacã vrem sã mai
avem astfel de dezbateri în viitor,
nu ne putem baza pe sacrificiu
individual, ci trebuie sã creãm
canale mai bune pentru ca
oamenii cu conºtiinþã sã-i informe-
ze mai bine nu doar pe agenþii de
încredere ai guvernului, dar ºi pe
reprezentanþi independenþi ai
opiniei publice din afara guvernu-
lui”, a afirmat el. Snowden a mai
precizat cã aceastã culturã a
secretomaniei a eliminat oportuni-
tatea ca societatea sã stabileascã
echilibrul corespunzãtor între
dreptul fundamental la intimitate
ºi anchetele guvernului privind
presupuºi teroriºti ºi activitãþile lor.
Edward Snowden, care a primit
azil temporar în Rusia, a recunos-
cut cã a oferit în cursul verii
publicaþiilor „The Guardian” ºi
„The Washington Post” dosare ale
NSA, pentru a expune „dimensiu-
nea supravegherii ºi pentru a iniþia
o dezbatere despre schimbare”.
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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 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Akzente
16:45 Lozul cel mare
17:40 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
18:55 Clubul celor care

muncesc în România
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Gimnasticã artisticã
23:50 Fraþii Dalton
01:25 Ora de business (R)
02:05 Descoperã Europa ta! (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 Idjwi, insula uitatã din

Africa (R)
12:00 Profil, poveste, personaj
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 Mari familii româneºti
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Un strãin în oras
21:00 Prin sãlbãticie cu bicicleta
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Trei regate
00:05 Concert
01:05 Popasuri folclorice (R)

07:30 Curajosul Kelly
08:50 Povestea delfinului
10:45 Neînfricatã
12:20 Bursa
13:45 Steve Zissou: Cel mai tare

de pe mare
15:45 Phil Spector
17:15 Ralph Stricã-Tot
19:00 În derivã
20:00 Senna
21:45 Despre oameni ºi melci
23:20 True Blood
00:15 Partea îngerilor
01:55 Celula 211
03:45 Loveºte ºi fugi

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 O iubire perfecta (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Bonneville
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:45 Las fierbinþi
22:00 Fotbal Europa League:

Pacos Ferreira - Pandurii
00:00 Serviciul Român de

Comedie (R)
01:00 Apropo Tv (R)

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

08:00 Acasã în bucãtãrie
09:00 Lumea Pro Cinema (R)
09:30 Români de succes
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 Descoperã România (R)
15:00 Zoom în 10
15:15 Aventurile Christinei (R)
16:15 La bloc (R)
17:45 M.A.S.H. (R)
18:50 Aventurile Christinei
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Monsterwolf
00:00 Dexter
01:00 Anturaj

06:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
23:00 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Nikita (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 Faci faþã, faci bani
21:15 Asta-i România! (R)
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 Poveºti din jurul lumii
13:00 Dragostea trece prin

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

Anchetã militarã
01:30 Dragul de Raymond
03:00 Focus (R)
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:00 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 Special "Bucuraþi-vã de

fotbal!": Pacos Ferreira - Pandurii
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Special "Bucuraþi-vã de

fotbal!": Pacos Ferreira - Pandurii
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV

Royal Rumble
22:50 Special "Bucuraþi-vã de

fotbal!": Pacos Ferreira - Pandurii
23:00 Wrestling WWE PPV

Elimination Chamber
00:00 Special "Bucuraþi-vã de

fotbal!": Pacos Ferreira - Pandurii
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
09:00 Pe urmele antichitãþilor
10:00 Oamenii cu topoare
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Pe urmele antichitãþilor
21:00Premierã Colecþia de la

Count's Kustoms
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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 Mãruþã (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
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la li-
citaþie publicã cu strigare în vede-
rea închirierii spaþiului comercial
situat în Craiova, cartier Corniþoiu,
bl. 46, parter, judeþul Dolj, în supra-
faþã de 64.00 mp, profil prestãri ser-
vicii. Licitaþia va avea loc la seddiul
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str. Brestei
nr. 129, la data de 16.10.2013, ora
14.00. Relaþii suplimentare la tele-
fon: 0251/411.214 int. 17. 
DECLAR pierdutã adresa înregis-
tratã la DGFP Dolj sub nr. 69320
vã comunicãm numãrul de ordine
007819 pentru AMEF, marca EC-
TRA, model CE67F, seria 02336,
numãrul avizului de distribuþie ºi
utilizare 0257 din registrul de lua-
re în evidenþã, iar pentru instalare,
sigilare vã adresaþi DGFP Dolj ca-
mera 2. O declar nulã.
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
pentru realizarea lucrarilor la “Ex-
ploatare cariera de piatra”, comu-
na Cetate, jud Dolj. Aceasta inves-
titie este noua. Ca rezultat al inves-
titiei nu vor rezulta (temporar/per-
manent) ape uzate menajere.
Aceasta solicitare de aviz este
conforma cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificari-
le si completarile ulterioare. Per-
soanele care doresc sa obtina in-
formatii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodari-
re a apelor pot contacta solicitan-
tul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa trans-
mita observatii, sugestii si reco-
mandari se pot adresa solicitan-
tului, dupa data de 2.10.2013.

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM MAªI-
NISTE MAROCHI-
NÃRIE. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Angajãm tehnician/
inginer cu cunoºtin-
þe în sisteme de alar-
mã, supraveghere vi-
deo, reþele calcula-
toare. CV-ul se de-
pune la adresa de e-
mail: angajari_craio-
va@yahoo.com.

MEDITAÞII
PROFESOARÃ
Istorie meditez
pentru orice nivel:
testare naþionalã,
bacalaureat, facul-
tate. Pregãtesc la
domiciliu elevi de
clasele I–IV. Tele-
fon: 0720/536.468.
Licenþiatã, douã spe-
cializãri ofer medita-
þii complete clasele I-
IV. Telefon: 0751/
239.088.
Meditez matematicã
pentru Evaluare Na-
þionalã, bacalaureat,
alte concursuri ºco-
lare ºi examene. Te-
lefon. 0724/088.745;
0351/416.101.
Pregãtesc contabi-
litate – studenþi,
ºomeri etc. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Profesoarã meditez
matematicã. Telefon.
0761/329.958.

PRESTÃRI SERVICII
Evidenþã contabi-
lã. Telefon: 0758/
063.773. 0744/
390.775.

Fac menaj sau
bonã. Telefon:
0762/047.095.
S.C. ATLANTYS,
Clubul Oamenilor de
Afaceri, organizeazã
mese festive, nunþi,
botezuri, agape.
Suntem serioºi ºi
exigenþi. Vã aºtep-
tãm în str. Romul bl.
T3A parter. Telefon:
0251/411.712: 0723/
868.723.
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Filmez ºi fotografiez
la preþuri avantajoa-
se + albumuri foto. Te-
lefon: 0766/359.513.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691;
0785/103.411.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Particular vând apar-
tament 2 camere,
etj2/4, zona Lãpuº,
în spatele Hotelului
Helin. Preþ 46.000 E
negociabil. Telefon:
0720/556.607.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Tele-
fon: 0770/334.956.

Vând apartament 2
camere transformat
în 3, ultramodern cu
centralã, mobilier ºi
garaj, (în spate la
Billa). Preþ 65.000
Euro negociabil. Te-
lefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament 2
camere central. Te-
lefon, 0770/682.554.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te, superb, preþ nego-
ciabil, zona Ciupercã.
Telefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Staþiunea de Cer-
cetare – Dezvoltare

Agricolã ªimnic,
cu sediul în Craiova,
ªoseaua Bãlceºti

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

DROPIA, BOEMA,
ªIMNIC 30.

Telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0721/218.871.

CASE
Vând vilã la roºu
Gherceºti posibilita-
te preluare credit Pri-
ma Casã. Telefon:
0752/142.493.
Vând casã cu teren
Lãdeºti – Vâlcea. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând casã la 15 km
de Craiova, mobilã,
aragaz. Telefon:
0752/ 410.378.
Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp
zona I, sau schimb
cu garsonierã Craio-
va, + diferenþa. Tele-
fon: 0742/097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.

Casã, 3 camere,
anexe, pomi fructi-
feri, vie, fântânã, lo-
calitatea Ciutura,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna
Valea Stanciului. Tele-
fon: 0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucã-
tãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã
termic, eventual
schimb 2 aparta-
mente, 2 camere
sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.

TERENURI
Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru,
cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie la 11 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând teren intravilan
Brãdeºti, deschidere
la Drum European
54 m, toate utilitãþile.
Relaþii la telefon:
0749/230.636.
Vând parcele Cârcea,
la asfalt, alãturat cu
Hanul cu ponei, 450
mp ºi 650 mp. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-
vis de târgul Leu, 1174
mp, 2 deschideri 17 m
ºi reþele apã, electrici-
tate, cadastru, carte
funciarã. Telefon:
0724/572.434; 0351/
179.436.
Vând 800 mp, co-
muna Predeºti ideal
pentru casã, zonã
pitoreascã. Telefon:
0762/ 109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.
VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.

Vând teren intravilan
ºi extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grãdi-
nari, nr. 34. Preþ nego-
ciabil, 600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.

Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/170.504.
SCHIMBURI

Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon. 0727/884.205.
Vând sau schimb
apartament 4 came-
re Lãpuº, cu casã 2-
3 camere. Telefon:
0766/ 483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 306
diesel înmatriculat. Te-
lefon: 0761/155.549.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993,
înmatriculat 1800 E,
negociabil. Telefon:
0740/316.002.

Vând maºinã auto
Peugeot 806, benzi-
nã, an 1995 neînma-
triculatã. Bariera Vâl-
cii nr. 63. Craiova. Te-
lefon: 0766/466.171.
Vând Audi A6, fabri-
caþie 2006, full-op-
tions, bleu-marin,
piele, xenon, motor
de 2000 cm3. Tele-
fon. 0762/109.595.
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008. Te-
lefon: 0728/031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând KIA SPORTA-
GE, an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.
Vând Ford Fiesta im-
pecabil, înmatriculat.
Telefon: 0745/043.152.
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Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fa-
bricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ: 650
euro. Telefon: 0768/
440.441.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000
km, nerulat în Româ-
nia, motor 3500, du-
blã axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând loc de veci ci-
mitirul Roboaica. Te-
lefon: 0736/655.212.
Vând struguri de
ananas nerecoltaþi
(recoltarea are loc în
comuna Leu). Tele-
fon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând frigider Actic 240
l preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/625.519.
Vând pãlãrie fetru nr.
55, nouã, 50 lei, ma-
ºini de spãlat rufe,
pompã defectã. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut
nemþeºti, româneºti,
cãruþã. Telefon: 0761/
155.549.

Vând în Iºalniþa 2 m3

lemne diferite esen-
þe din demolare ma-
gazie 125 lei m3. Te-
lefon: 0761/355.869;
0770/303.445.
Vând cârlige jgheaburi
acoperiº, arzãtoare Ø
600 gaze sobã, poli-
zor (flex) D 125/850W,
cauciucuri 155/13 cu
jantã, polizor voiaj cu
douã butelii nou, ceas
Atlantic. Telefon:
0771/385.734.
Vând 345 mp – 18,60,
tarlaua 80 preþ nego-
ciabil, zona Daewoo
cãpºunãrie. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Vând struguri ananas,
blanc ºi zaibãr. Tele-
fon: 0785/447.615.
Vând presã pentru
struguri capacitate
mare. Telefon: 0251/
531.294.
Vând struguri Resling
de calitate. Telefon:
0770/897.476.
Vând 2 gropi, Cimiti-
rul Romaneºti, cu lu-
crare fãcutã. Telefon:
0771/758.019.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc,
frasin, salcâm ºi diverºi
puieþi pomi fructiferi ºi
sãlbatici pentru a în-
fiinþa o plantaþie. Tele-
fon: 0762/278.639;
0351/430.880; 0253/
285.145.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.

Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi
hormonii ºi antibioti-
cele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã
40 ml, robineþi, venti-
le fontã noi diverse
mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de
bere, tub CO2, apa-
rat fax, aspirator, ba-
lanþã Berkel, cuier
panou, maºinã de
cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând struguri ieftin
maxim  1000 kg. Te-
lefon: 0729/175.918.
Vând uºi cu toc, de
interior, cu geam,
date cu lac, tuburi
CO2, dozator bere.
Telefon: 0770/
897.476.
Vând cântar electro-
nic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei ne-
gociabil. Telefon:
0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon:
0748/057.590.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon:
0770/303.445.

Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3
bare cornier de 60
mm lungi de 3 m, 3
foi de tablã zincatã
2,5/1 m. Telefon:
0770/303.445.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calo-
rifer tablã 120/0,60
foarte puþin folosit. Te-
lefon: 0251/534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, ara-
gaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
(flex) D125/850W
nou, canistrã 20 litri
aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã
stereo, piei de bovi-
nã tratate, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, flex
mare, aparat sudu-
rã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.

Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bucã-
tãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de cu-
sut, lustrã, canapea,
covor. Telefon: 0720/
929.024.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groa-
sã pentru pui, curcani
ºi animale mici. Tele-
fon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe
o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.

Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MAR-
MURÃ. TELEFON:
0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã electri-
cã bunã, lanþ rezer-
vã noi, burtierã fãrã
picior nouã 25 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând convector pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
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Semnãtura:..........................................

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

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100
scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând pat dublu 2 m
X 2 m, tãblii nou –
nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãr-
bat – fermoar –  nas-
turi - tineret, excepþi-
onal. Telefon: 0725/
533.042.
CUMPÃRÃRI
Colecþionar cumpãr
tablouri, sculpturã,
acuarelã, graficã,
monede, bancnote,
timbre, ceasuri,
icoane, alte antichi-
tãþi. Telefon: 0723/
926.322.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de
apartament. Tele-
fon: 0761/438.807.
Bucureºti - zona
Vitan garsonierã
40 mp mobilatã,
rog seriozitate.
Exclus intermedie-
re agenþii. Telefon:
0722/714.578.
Închiriez garsonie-
rã complet mobila-
tã zona Lãpuº,
Scoala M. Emines-
cu. Telefon: 0762/
299.913.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
Valea Roºie. Tele-
fon: 0745/ 175.456.
Închiriez la bloc Ca-
lea Bucureºti, ex-
clus familii. Tele-
fon. 0762/047.095.
Închiriez teren pe
termen lung pentru
amplasare de ma-
gazine sau piaþã
Lãpuº. Vad foarte
bun. Telefon: 0763/
616.711; 0351/
425.744.

Proprietar închi-
riez pe termen
lung apartament 3
camere mobilat
parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Gazdã - bãiat.
Telefon:  0746/
274.204.
Primesc fatã în gaz-
dã, central. Telefon:
0769/680.597.
Închiriez teren pen-
tru parcare maºini
sau centru vânzãri
sau G.P.L. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Închiriez teren pen-
tru amplasare chioº-
curi sau magazine
pe perioadã nede-
terminatã, zonã cu
vad. Telefon: 0761/
665.763.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobi-
rii, nr. 59. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez aparta-
ment cu 2 camere
decomandat, zona
George Enescu,
strada Fãgãraº.
Telefon: 0766/
463.563.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdi-
niþã copii. Telefon:
0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închirie-
re apartament 3 ca-
mere modificat în 4
camere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.

Închiriez apartament
2 camere, utilitãþi. Te-
lefon: 0748/105.609.

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

DIVERSE
Caut persoanã au-
torizatã ptr. cadastru
în Craiova. Telefon:
0770/333.559:
0351/401.251.
Confecþionez ºi mon-
tez curea canelatã
pentru maºinã de
cusut. Telefon: 0251/
531.294.

Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil
sau bãtrân. Tele-
fon: 0764/568.897.
0751/ 911.417.

PIERDERI
 Pierderdut Cer-
tificat Unic de În-
registrare apar-
þinând Dumi-
trescu Nicoleta
Marta PFA, CUI:
29501522, F16/
2061/2011 ºi a
Cer t i f ica tu lu i
Constatator. Se
declarã nule.

DECESE
Soþia Elena, copiii
Gabi, Marius, Da-
niela, Cristina ºi
Bogdan ºi nepoþii
anunþã încetarea
din viaþã a celui ce
a fost soþ, tatã ºi
bunic, PAÞA CON-
STANTIN. Înmor-
mântarea va avea
loc joi (3.10.2013),
la Cimitirul Nord,
cu plecare la ora
11.30 de la Capela
Bisericii „Eroii
Neamului” (lângã
Hotel Emma Est).
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Astãzi începe un nou
campionat în Liga Naþionalã
de baschet, meciurile ur-
mând a se disputa pânã
duminicã. SCM Universita-
tea Craiova debuteazã
sâmbãtã, de la ora 19,
contra vicecampioanei BC
Mureº, în Sala Polivalentã,
acolo unde se va disputa ºi
meciul din runda a doua,
contra Stelei. ªefii echipei
au prefaþat noua ediþie de
campionat, partida cu Mure-
ºul ºi au prezentat ultima
achiziþie a echipei, centrul
Sasha Topcov. Antrenorul
Andelko Mandic spune cã

Universitatea – BC Mureº în prima etapã a Ligii Naþionale de baschet

Craiovenii au prezentat ieri ºi ultima achiziþie
a echipei, pivotul Sasha Topcov

ºansele sunt egale în disputa
cu formaþia ardeleanã,
victoria urmând a fi adjude-
catã de echipa care se va
apãra mai bine. „Presiunea
mai mare este pe noi, fiind-
cã jucãm acasã ºi lumea se
aºteaptã sã batem. Este
totuºi ºi un avantaj, fiindcã
publicul a fost un mare atu
pentru noi anul trecut ºi
sperãm sã rãmânã ºi în
sezonul acesta. ªansele sunt
egale în meciul de sâmbãtã,
Mureºul este finalista Ligii
Naþionale, s-a întãrit ºi în
vara aceasta, o echipã
foarte bunã pe plan ofensiv,

dar cred cã meciul îl va
decide apãrarea, cine va sta
mai bine defensiv, va câºti-
ga. Noi am avut probleme
din acest punct de vedere la
Cluj, dar sperãm sã le
remediem sãptãmâna aceas-
ta. Oricum, marile noastre
necazuri au fost legate de
absenþe, fiindcã nu am reuºit
sã fim toþi la antrenamente
de când acestea s-au reluat”
a declarat antrenorul Man-
dic. Acesta a menþionat cã
pivotul de bazã va rãmâne
Bogdan Popescu, iar noul
venit, Sasha Topcov, va
avea menirea sã-l ajute.

„Criza românilor”
la Craiova

Dacã Mandic s-a referit,
ca de fiecare datã, la pro-
blemele de lot, team-mana-
gerul Marius Toma a lãmurit
numãrului de strãini din
echipã, precizând cã trans-
ferurile s-au fãcut datoritã
conjuncturii ºi pentru a fi
acoperite toate posturile.

Din pãcate, Cãpuºan nu a
confirmat pânã acum, iar
Popescu rãmâne singurul
român pe care se poate
miza cu adevãrat în acest
start de sezon. „Va fi un
început de campionat foarte
greu, cu douã derby-uri, unul
de clasament, cu o echipã
care se va bate la titlu, BC
Mureº, altul de tradiþie, cu
Steaua. Mureºul este o
formaþie grea, care a adus
jucãtori de mare valoare
precum Mladenovic, Ivano-
vic sau Martinic, dar pe
care am învins-o anul trecut.
Sper ca atmosfera sã fie la
fel ca atunci, deºi ei ne-au
reclamat ulterior la Federa-
þie, lucru penibil din punctul
nostru de vedere, fiindcã noi
n-am avut astfel de reacþii
în cazuri similare. Forþaþi de
ghinioane, a trebuit sã luãm
mãsuri ºi sã-l aducem ºi pe
Topcov, deºi a fost ridicatã
problema celor 8 strãini din
lot. Intenþia este de a pãstra
un nivel ridicat al jocului,
întrucât aºteptãrile sunt mari
de la noi anul acesta ºi mai

avem ºi Liga Balcanicã.
Oricum, Topcov ºi Cãpuºan
au contracte pe 3 luni” a
declarat team-managerul
echipei din Bãnie, Marius
Toma. Bosniacul Sasha
Topcov a declarat cã a ales
Craiova în detrimentul altor
echipe þinând cont cã a jucat
la Oradea alãturi de Andelko
Mandic ºi Nemanja Maric,
dar ºi pentru publicul din
Bãnie, cel puþin la fel de
entuziast precum cel biho-
rean. Craiova nu va putea
miza sâmbãtã pe Rade
Dzambic, care mai are o
etapã de suspendare, pe
Mirko Kovac, care va fi
recuperat total peste douã
sãptãmâni ºi nici pe absentul
de duratã, Ionuþ Drãguºin.
Liga Naþionalã de baschet
începe în seara aceasta, cu
un duel puternic, Municipal
Oradea – Mobitelco Cluj.
Va fi un campionat special,
fiindcã nu va retrograda nici
o echipã, iar cluburi precum
Farul sau Chiajna au mari
probleme financiare, fiind în
pericol sã se retragã.

Mircea Rednic revine în Belgia dupã
ce în varã a fost demis de la Standard
Liege. „Puriul” va semna un contract
cu Gent, locul 9 în prima ligã din Bel-
gia dupã 9 etape, cu un total de 13
puncte. Rednic îi va lua locul pe ban-
cã lui Victor Fernandez fiind preferat

Rednic revine în Belgia, la Gent
dintr-o listã din care mai faceau parte
Franky Vercauteren ºi Ariel Jacobs.
Gent este formaþia împotriva cãreia
Rednic a stat ultima datã pe banca lui
Standard Liege ºi în faþa cãreia s-a
impus cu 7-0, calificându-se în Europa
League. „În principiu, totul este defi-
nitivat, dar pânã la parafarea efectivã
a contractului, orice se poate întâm-
pla. Aceast club este unul important în
Belgia ºi are unul dintre cele mai fru-
moase stadioane. E o arenã nouã, cu
25.000 de locuri, care a costat, din ce
am citit, în jur de 100 de milioane de
euro. La 25.000 de locuri, capacitatea
stadionului, cei de la Gent au 20.000
de abonaþi” a declarat Rednic. Gent va
fi a doua formaþie pregãtitã de „Pu-
riu” în acest sezon. Antrenorul de 51
de ani a început anul competiþional pe
banca lui CFR Cluj, dar a fost demis
dupã doar 4 etape.

Atacan tu l  Barce lone i ,  L ione l
Messi, accidentat sâmbãtã la me-
ciul cu Almeria, a fost înlocuit de
Mauro Icardi de la Inter, în lotul
naþionalei Argentinei, în vederea
ultimelor douã partide din prelimi-
nariile Cupei Mondiale din 2014,
cu Peru ºi Uruguay. Messi a su-
ferit o rupturã muscularã la coap-
sã ºi va fi indisponibil între douã
ºi trei sãptãmani. Starul argenti-
nian a lipsit ºi asearã, la meciul
pe care FC Barcelona l-a jucat la
G la s gow,  cu  Ce l t i c ,  î n  UEFA
Champions League, dar ºi la par-
tida cu Valladolid din weekend, din
campionatul spaniol. Argentina,
calificatã deja la turneul final al
Cupei Mondiale din Brazilia, va

Messi, substituit de Icardi
la naþionala Argentinei

întâlni Peru (fãrã ºanse de califi-
care), la 11 octombrie, la Buenos
Aires, ºi reprezentativa Uruguayu-
lui, la 15 octombrie, la Montevideo.

Grupa A: ªahtior Doneþk (3
puncte) – Manchester United (3),
Bayer Leverkusen (0) – Real
Sociedad (0); Grupa B: Real
Madrid (3) – FC Copenhaga (1),
Juventus (1) – Galatasaray (0);

Manchester City – Bayern Munchen (UEFA Youth League,
ora 16.45, Eurosport 1), Municipal Oradea – Mobitelco Cluj
(Liga Naþionalã de baschet, ora 19, Digi 3), ÞSKA Moscova –
Plzen (Liga Campionilor, ora 19, Digi 2, Dolce 1), ªahtior Doneþk
– Manchester United (Liga Campionilor, ora 21.45, Digi 1, Dolce
1), Manchester City – Bayern Munchen (Liga Camponilor, ora
21.45, Digi 2, Dolce 2), Real Madrid – FC Copenhaga (Liga
Campionilor, ora 21.45, Digi 3),

Liga Campionilor –
astãzi, ora 21.45

Grupa C: PSG (3) – Benfica (3),
Anderlecht (0) – Olympiakos (0);
Grupa D: Manchester City (3) –
Bayern Munchen (3), ÞSKA
Moscova (0) – Viktoria Plzen (0)
– ora 19.

Transmisiunile live de astãzi

Mandic: „Mandic: „Mandic: „Mandic: „Mandic: „AAAAAvem ºanse egale cu Mureºulvem ºanse egale cu Mureºulvem ºanse egale cu Mureºulvem ºanse egale cu Mureºulvem ºanse egale cu Mureºul,,,,,
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Pagină realizată de COSMIN STAICU

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Astra 8 6 1 1 23-6 19
Steaua 7 6 1 0 19-5 19
Petrolul 9 5 4 0 13-7 19
Botoşani 9 5 3 1 10-6 18
Ceahlăul 9 4 4 1 13-6 16
Pandurii 9 4 2 3 16-12 14
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 9 2 4 3 8-14 10
Oţelul 9 3 1 5 8-14 10
Chiajna 6 2 1 3 7-11 7
Viitorul 8 1 4 3 4-9 7
Braşov 9 1 4 4 7-13 7
„U” Cluj 9 0 3 6 5-19 3
Corona 9 0 1 8 5-17 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.
Astra – FC Braşov 3-0
Au marcat: Bukari 50, Ivanovski 85, Yazalde 90.
Ceahlăul – Chiajna 3-1
Au marcat: Golubovici 28, Jula 64, Constantinescu 86 / Wellington 90.
Petrolul – CFR Cluj 3-2
Au marcat: Dore 10, Teixeira 13, Priso 67 / Djokovic 25, 38.

AJF Dolj a  pub licat ieri lista  de jucători convocaţi
de selecţionata Dolju lui pen tru primul antrenament în
vederea participării judeţulu i nostru la  Cupa Regiun i-
lo r. Lotul pen tru  primul meci, contra judeţului Argeş, îi
cuprinde pe: Rus Tomi (Victoria Plen iţa), Flori Fabian
(Avântul Verbiţa), Ciurea Marin (Recolta Ostroveni),
Ochea Daniel (Reco lta Ost roveni), Nicolin Alin (Victo-
ria Celaru), Dragomir Viorel (Victoria Celaru), Mânzatu
Aurel (Victoria Celaru), Vârvoreanu Alexandru (Viito-
ru l Cârcea), Alecu Emanuel  (Viitorul Cârcea), Marin
Cosmin  (Viitorul Vârtop), Balaban  Eduard  (Danubius
Bechet ),  Chiriţă Cosmin (CS Işalniţa), Birăescu Cris ti
(SF Gică Popescu), Tuculanu  Dragoş  (Dunărea Bistreţ),
Dunăreanu Daniel (Dunărea Bis treţ), Luncan  Liv iu
(Dunaărea Bist reţ), Ignat  Alexandru (Dunărea Bis treţ ),
Tomiţă Alexandru (Progresu l Segarcea), Mit roi Răzvan

CS Universitatea
merge de acum
pe mâna
craiovenilor

Stângă, Papură
şi Lung încearcă
să aducă victoriile

Lincar a fost
demis după
startul ratat de
sezon al echipei
din Bănie

Întăririle la nivelul lotului CS
Universitatea Craiova au fost com-
pletate ieri şi de o schimbare pe
banc a tehnic ă. Cu Lincar, ec hipa
din Bănie nu a reuşit să câştige în
primele 4 etape, iar răbdarea con-
ducătorilor s-a terminat.  După an-
trenamentul de ier i dimineaţă, teh-
nicianul a fost înştiinţat că nu mai
face parte din planurile clubului.
„Consiliul de Administraţie a con-
siderat că rezultatele nu se înca-
drează în parametrii proiectului,
Linc ar s-a străduit, dar  nu a reu-
şit” a explicat Corneliu Stroe pri-
ma înlocuire de antrenor de la CS
Universitatea Craiova. Noul prin-
cipal vine din cadrul clubului,  fi-
ind vorba de Ovidiu Stângă,  cel
care se ocupa de partea de scou-
ting. La fel şi secundul, Corneliu
Papură, antrenorul princ ipal de la
echipa satelit. Noutatea a venit în
c azul antrenorului c u portarii,
aces ta fiind Silviu Lung. „În Cra-
iova, lumea este dornică de fotbal
şi de rezultate. Am venit cu inima
deschisă la CS Universitatea, con-
sider că palmaresul este la aici,
aceasta fiind echipa pentru care
am jucat şi eu” a declarat portarul
Craiovei Maxima, întregind opinii-
le foştilor  săi coechipieri, cu care
doar Ţicleanu nu es te de ac ord.

Preşedintele de onoare, Cornel
Stroe, a admis că este de luat în
calc ul şi revenirea la Craiova a lui
Silviu Lung junior, care nu mai
prinde primul „unsprezece” în ul-
tima vreme la Astra Giurgiu.

Stângă: „Avem nevoie
de victorii imediat”

Ovidiu Stângă a promovat
ec hipa lui Mititelu în prima ligă,
în 2006, din postura de antrenor-
jucător, apoi a pregătit naţionala
de juniori under 17. Cornel Pa-
pură i-a fost secund olandezului
Mark Wotte tot la FC Universita-
tea, antrenând şi la FC Olt, în Liga
a II-a. Dincolo de aceste experi-
enţe, pe c ei doi îi „recomandă”
şi faptul că sunt de-ai casei, pro-
iec tul CS Universitatea încerc ând
să coopteze c ât mai mulţi craio-
veni în ultima vreme. „Am încre-
dere c ă putem fac e lucruri bune
pe termen sc urt şi mediu,  deci
implic it şi pe termen lung. Ştim
ce înseamnă Craiova, publicul de
aici ş i ne dăm seama că nu exis tă
răbdare, trebuie să c âştigăm ime-
diat, mai ales  că avem două me-
c iuri ac asă. Faţă de perioada
2005-2006,  Liga a II-a es te mai
slabă,  dar în sc himb sistemul cu

play-off  complic ă luc rurile la
vârf. Nu aveam de gând să pre-
iau ec hipa, dar Pavel Badea a in-
sis tat ş i am decis  că este mai bine
să mă implic acum. Cred că ju-
cătorii au avut un blocaj psihic,
nu a exis tat spir it oltenesc  în
grup, iar  la Craiova es te şi o pre-
siune specială, amplific ată şi de
faptul că nu a mai existat fotbal
în ultimii ani. Cu ultimele achizi-
ţii ec hipa s-a întărit şi îmi doresc
să mai vină jucători de valoare,
poate chiar din Olanda, un fotbal
dezvoltat, pe care îl cunosc foarte
bine. De altfel, eu sunt adeputul
ac estui s istem de joc folosit în
Olanda, 4-3-3 şi, în funcţie de ju-
cătorii pe care îi am la dispoziţie,
încerc  să-l folosesc şi acum” a
declarat Ovidiu Stângă.  Noul an-
trenorul al Craiovei spune că îşi
doreşte şi juc ători de la echipa lui
Mititelu, pe unii dintre aceştia cu-
noscându-i foarte bine. Secundul
Papură a precizat: „Suntem con-
ştienţi c ă nu va fi uşor, nimeni
nu are o baghetă magică şi la fot-
bal nu prea este răbdare, mai ales
în Oltenia,  unde rezultatele au
cam lips it.  Trebuie neapărat să
câştigăm următoarele meciuri. Voi
face tot c e depinde de mine să
ajut antrenorul princ ipal”.

AJF Dolj a anunţat lotul pentru Cupa Regiunilor
(Procesul Segarcea), Hrelea George (CSO Filiaşi), Rădu-
canu Răzvan (CSO Filiaş i), Ianacu  Daniel – (CSO Fi-
liaşi), Borneci Georg ian – (CSO Filias i), Coca Marius
(Dunărea Calafat). Aceşti jucători se vor p rezenta mâi-
ne, la ora 14, pe stadionul „Termo”, la primul antrena-
ment  al selecţionatei Doljului. Progamul în  Cupa Regiu-
nilor este următorul: Dolj – Argeş – 9 octombrie – o ra 15,
stad ionul „Hanul Doctorului”, Braş ov – Dolj 16 octom-
brie ora 15, Argeş – Dolj 30 octombrie, ora 15, Dolj –
Braş ov, 7 no iembrie, ora 14, Stadionul „Hanul Doctoru-
lui”.  Până pe 17 septembrie s-au înscris  un număr de 9
asociaţii judeţene, cu 4 mai multe decât în ediţia prece-
dentă: Alba, Argeş, Braşov, Dolj, Harghita, Maramureş,
Prahova, Tulcea, Vrancea. Acestea au  fost împărţite în 3
grupe şi se vor califica în semifinale câştigătoarele şi
ocupanta locului 2 cu cele mai multe puncte obţinute.


