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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

- Dacă la Festivalul “Pelendava”
au îmbrăcat statuia în dac şi roman,
la Festivalul “Maria Tănase” o s-o
îmbrace în costum popular? actualitate / 3

Primii patru pacienţi olteni au avut, ieri, şansa să fie operaţi de
reputatul profesor german dr. Hans-Peter Zenner, unul dintre
primii cinci specialişti la nivel european în domeniul ORL. Inter-
venţiile chirurgicale la nivelul urechii s-au desfăşurat în clinica
Spitalului Judeţean de Urgenţă Craiova, cu ajutorul microscopu-
lui operator Zeiss, pe care Consiliul Judeţean Dolj l-a achiziţionat
în luna august. Operaţiile au avut şi un scop didactic, fiind trans-
mise în direct în sala de curs a secţiei ORL, unde au fost urmărite
de mai mulţi studenţi rezidenţi şi medici care urmează să practice
acest tip de intervenţii. După-amiază, reputatul chirurg a făcut o
vizită şi la Primăria Craiova, unde a fost întâmpinat de primarul
Lia Olguţa Vasilescu.
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Premieră medicală
la Craiova: Un medic german a realizat
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Şi Francois
Hollande iese
şifonat din...
scandalul romilor

În timpul campaniei electorale pre-
mergătoare alegerilor prezidenţiale din
martie anul trecut, Francois Hollan-
de s-a prezentat la cote luminoase în
faţa votanţilor. Cele ale unui om nor-
mal. Simpatic, empatic, liniştitor.
Chiar inteligent, cum a dovedit în
confruntarea directă televizată cu
challengerul său Nicolas Sarkozy.
Calităţi care l-au făcut preşedinte. Dar
foarte repede şi-a atins limitele, plon-
jând în abisul impopularităţii. Fran-
cezii respinseseră autoritarismul lui
Nicolas Sarkozy, dar îl vedeau to-
tuşi autoritar, sau capabil de aşa ceva,
pe Francois Hollande.
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DNA a reacþionat ieri la anunþul schimbãrii din func-
þie a procurorului ºef al Secþiei de combatere a corupþiei,
Lucian Papici (foto), de cãtre procurorul general al Ro-
mâniei, Tiberiu Niþu, reclamând cã nu existã motive care
sã justitice aceastã înlocuire. Mai mult, instituþia susþine
cã nu i s-a cerut punctul de vedere privind succesorul
lui Papici, aºa cum prevede regulamentul DNA. Papici
este procurorul care a finalizat dosarul vicepremierului
Liviu Dragnea privind frauda de la referendumul pentru
demiterea preºedintelui Traian Bãsescu. „La data de
02.10.2013, ora 17.00, au fost transmise Direcþiei Naþio-
nale Anticorupþie ordinele procurorului general al Par-

chetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
prin care s-a dispus, începând cu data de 02.10.2013
încetarea delegãrii domnului Papici Lucian Gheorghe,
procuror în cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA), nivel central, în funcþia de procuror ºef al Secþiei
de combatere a corupþiei a DNA. Delegarea fusese dis-
pusã prin ordinul din 23.09.2013 al procurorului general
al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie. De asemenea, s-a dispus, începând cu data de
02.10.2013, încetarea delegãrii doamnei Alexandru Ma-
riana, procuror în cadrul Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie, nivel central, în funcþia de procuror ºef adjunct al

Secþiei de combatere a corupþiei a DNA. Prin ordinele
procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie, de încetare a delegãrii celor
doi procurori din funcþiile de conducere ale Secþiei de
combatere a corupþiei, nu au fost aduse la cunoºtinþa
conducerii Direcþiei Naþionale Anticorupþie motivele
care au stat la baza acestei dispoziþii. Activitatea pro-
fesionalã a procurorilor ºefi, a cãror delegare a fost
încetatã prin ordinul procurorului general al Parchetu-
lui de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, s-a
remarcat prin rigoare ºi rezultate remarcabile ºi nu exis-
tã motive care sã justifice încetarea exercitãrii funcþiilor
de conducere”, menþioneazã DNA într-un comunicat.
În continuare, instituþia þine sã explice cã, „potrivit
dispoziþiilor art.8 lit.c din Regulamentul de ordine inte-
rioarã” al DNA, „procurorul ºef al Direcþiei Naþionale
Anticorupþie îndeplineºte urmãtoarele atribuþii: I) re-
comandã procurorului general al Parchetului de pe

lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie delegarea procu-
rorilor la Direcþia Naþionalã Anticorupþie”, ceea ce nu s-
a întâmplat în cazul delegãrii procurorilor Bendeac Iulia-
na ºi Cerbu Ioan Viorel, cei care le succed în funcþii lui
Papici ºi Alexandru, deoarece „nu a fost solicitatã în
prealabil recomandarea prevãzutã expres de dispoziþiile
menþionate”, se mai aratã în comunicat.

Miercuri searã, la RTV, premierul Victor Ponta a pre-
cizat cã Lucian Papici nu a fost demis, ci i s-au terminat
mandatele de ºef al Secþiei I din DNA, subliniind cã
acesta va fi simplu procuror ºi cã, la fel ca Daniel Mo-
rar, a fãcut „dosare politice”. „Cine, ce victimã e Papici?
(...) ªi-a terminat omul dosarul (n.r. - în cazul lui Liviu
Dragnea), gata, poate sã fie procuror simplu. Cum sã
fie ºef când ºi-a terminat mandatul? Ce stãm ºi plân-
gem? (...) Sã mai stea ºi simplu procuror, sã mai facã ºi
el un dosar”, a spus Ponta. El a adãugat cã îºi menþine
afirmaþia potrivit cãreia Daniel Morar, Lucian Papici ºi
alþii au fãcut dosare politice când au pus oamenii sã
jure pe Biblii cã au fost la referendum. Întrebat ce anu-
me dosare politice a fãcut procurorul Papici împreunã
cu Daniel Morar, premierul a rãspuns: „Dosarele de
anul trecut, împotriva oamenilor care au votat la refe-
rendum, sunt dosare politice”.

Ieri, procurorul Lucian Papici a solicitat Consiliului
Superior al Magistraturii (CSM) apãrarea reputaþiei
profesionale în urma afirmaþiilor din spaþiul public la
adresa activitããii sale. Cererea a fost transmisã de cã-
tre CSM Secþiei judiciare, pentru a face verificãri, au
declarat pentru Agerpres oficiali ai CSM.
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Ponta: Salariile vor fi
indexate cu rata inflaþiei

Premierul Victor Ponta a afirmat
miercuri searã, într-o emisiune televiza-
tã, cã salariile ar putea fi indexate cu
rata inflaþiei. „Economia României nici
nu bubuie, nici nu duduie. Sunt niºte date
care ne aratã cã pentru anul 2013 ne-
am îndeplinit cam toate obiectivele mari.
(...) Am reuºit sã indexãm pensiile cu rata
inflaþiei ºi pentru viitor avem prevãzutã
indexarea salariilor cel puþin cu rata in-
flaþiei”, a spus Ponta. Acesta a adãugat
cã inflaþia va fi mai micã decât cea pro-
gnozatã, aproximativ 2%: „Inflaþia o sã
fie, se pare, la finele anului la 2%. Noi,
oricum, avem prevãzut 3,85%”. ªeful
Executivului a explicat cã indexarea va
fi orientatã cu precãdere cãtre salariile
mici ºi categoriile sociale defavorizate.
„Cum împãrþim aceastã creºtere... Ideea
este sã ne uitãm în special spre salariile
mici ºi pentru anumite categorii, pentru
cã avem niºte restanþe la rezidenþi, la
profesorii debutanþi, deci cei care au într-
adevãr salarii inacceptabil de mici. Sa-
lariile mari nu vor creºte deloc în anul
2014. Asta este sigur. Ce avem, acea micã
osânzã de împãrþit, o dãm ºi noi la cei
mai slabi ºi la cei mai amãrâþi”, a spus
Ponta, potrivit Agerpres.

Noile formulare pentru
acordarea ajutoarelor
de încãlzire vor fi ºi online

Noile formulare pentru acordarea
ajutoarelor de încãlzire se vor procura
direct de la sediile primãriilor sau de pe
paginile web ale acestora, ale agenþii-
lor pentru plãþi ºi inspecþie socialã ºi
cea a Ministerului Muncii, dar numai
dupã încheierea procesului de avizare
interministerialã, informeazã Ministerul
Muncii. „Noile formulare vor putea fi
procurate de beneficiari direct de la se-
diile primãriilor sau de pe paginile web
ale acestora, ale agenþiilor pentru plãþi
ºi inspecþie socialã ºi chiar a MMFPSPV,
dupã încheierea procesului de avizare
interministerialã, aflat în plinã desfãºu-
rare, a HG care stabileºte noul model de
cerere ºi dupã aprobarea acesteia în
ºedinþa de Guvern”, se aratã într-un co-
municat remis Mediafax.

Preºedintele Traian Bãsescu a de-
clarat, ieri, cã va face o analizã privind
pactul de coabitare cu premierul Victor
Ponta ºi se va pronunþa în cursul dupã-
amiezii, menþionând cã cel mai impor-
tant punct al acestui pact, independen-
þa justiþiei, „s-a prãbuºit ieri” ºi acest
lucru îl face sã se îndrepte spre denun-
þarea documentului. „O sã fac o analizã
ºi în dupã-amiaza asta (n.r. - ieri) mã voi
pronunþa. Categoric, cel mai important
punct, independenþa justiþiei, s-a prã-
buºit ieri, cu binecuvântarea premieru-
lui Ponta ºi acest lucru mã face sã mã
îndrept spre denunþarea pactului de
coabitare ºi informarea tuturor parte-
nerilor în faþa cãrora mi-am pus obra-
zul”, a spus Bãsescu, la B1 Tv. Acesta
a dezvãluit cã pactul de coabitare a fost
conceput de la prima instalare a Gu-
vernului Ponta, în aprilie-mai 2012, iar
atunci l-a trimis ºi Ponta nu a vrut sã îl
semneze, decizia privind semnarea fi-
ind luatã dupã alegerile din decembrie
2012, când premierul a fost de acord sã
îl semneze, fiind „o surprizã plãcutã”.
„Iatã cã Victor Ponta se dovedeºte min-
cinos pânã ºi cu un document politic
extrem de important, care l-a fãcut frec-
ventabil în Europa”, a remarcat Traian
Bãsescu. Întrebat dacã va denunþa
pactul de coabitare, preºedintele Bã-
sescu a rãspuns: „Eu trebuie sã fac o
analizã, ce a respectat ºi ce nu a res-
pectat Ponta ºi sã vãd dacã are rost sã
îl mai menþinem. (...) Nu-l mai girez pe
Victor Ponta, pentru cã a încãlcat grav
pactul ºi mai ales s-a bãgat cu bocancii
în justiþie, de dragul lui Dragnea (n.r. –
vicepremierul Liviu Dragnea)”. În re-
plicã, premierul Victor Ponta a afirmat
cã el nu va denunþa parcul de coabi-
tare cu preºedintele Traian Bãsescu,
deºi acesta l-a încãlcat de sute de ori

Bãsescu: Foarte probabil
voi denunþa pactul

de coabitare cu Ponta
Preºedintele Traian Bãsescu a

declarat, ieri, cã „acþiunea cu
procurorii va fi subliniatã cu roºu
în MCV” ºi cã România este pe
punctul de a-ºi lua adio de la
aderarea la Schengen în 2014.
„Noi suntem pe punctul sã ne
luãm adio acum. De ce? Aceastã
acþiune cu procurorii va fi
subliniatã cu roºu în MCV (...), în
raportul pe care-l aºteptãm ca sã

Preºedinte le :  Suntem
pe punctul de a ne lua

adio de la Schengen

Directorul general al Companiei Naþionale Administraþia Canalelor Naviga-
bile (CNACN) Constanþa, Daniel Georgescu, a anunþat, ieri, instalarea, la Agi-
gea, în colaborare cu compania Navrom Galaþi, a unui punct fix de traversare
cu o navã autopropulsatã a Canalului Dunãre-Marea Neagrã de cãtre mijloa-
cele de transport rutier de peste 3,5 tone, ce au restricþie de traversare a
podului rutier de la Agigea. „Am convenit cu partenerii noºtri, Navrom Galaþi,
sã autorizãm utilizarea unei gabare (n.r. - navã autopropulsatã de mari dimen-
siuni) ca pod plutitor pentru traversarea autocamioanelor peste Canalul Du-
nãre-Marea Neagrã, în zona Agigea, în perioada de impunere a restricþiilor de
circulaþie de cãtre CNADNR peste pod. Aceastã navã va suplini practic bacu-
rile ce ar fi putut rea-
liza transportul pes-
te canal, dar la un
grad de eficienþã mult
mai mare”, a declarat
Georgescu pentru
Agerpres. Pe gabara
respectivã vor putea
fi încãrcate ºi trans-
portate simultan,
într-o singurã cursã,
12 autotrenuri încãr-
cate cu marfã, traver-
sarea durând maxi-
mum 25 de minute.

Pod mobi l  la  Ag igea  peste  Canalu l
Dunã re -Marea  Neag rã  pen t ru

au toveh icu le le  g re le

pânã în prezent, ºi a arãtat cã gestul
ºefului statului de a discuta cu procu-
rorul general reprezintã o brutalã in-
gerinþã în justiþie. „Eu nu denunþ pac-
tul, deºi preºedintele a fost consec-
vent pânã acum, în sensul cã l-a încãl-
cat de sute de ori. Preºedintele astãzi
zice una, mâine zice alta”, a spus Pon-
ta la Antena 3. El a þinut sã atragã aten-
þia asupra faptului cã „eu n-am vorbit
niciodatã cu domnul Niþu (n.r. – Tibe-
riu Niþu, procurorul general al Româ-
niei) nici pe cine propune, nici pe cine
revocã. Am constatat azi cã preºedin-
tele Bãsescu l-a sunat pe procurorul
general  ºi i-a spus pe cine sã punã în
justiþie, se mai ºi laudã cu asta. Faptul
cã preºedintele Bãsescu are procurori
favoriþi ºi procurori  nefavoriþi este un
mod de a interveni în justiþie. E cea
mai brutalã ingerinþã pe care o poate
face cineva”. Premierul a insistat cã
procurorul Lucian Papici ºi-a termi-
nat mandatele la ºefia Secþiei de com-
batere a corupþiei din DNA, nu a fost
demis de procurorul general, ºi cã „cel
care face presiune ºi intrã cu bocan-
cii în justiþie e preºedintele  Bãses-
cu. Tot acest circ pe care îl face pre-
ºedintele este de fapt disperarea lui -
Traian Bãsescu cã nu mai controlea-
zã în totalitate zona în care era  dom-
nul Morar ºi toþi ceilalþi. Traian Bã-
sescu sunã ºi bate cu pantoful în
masã ca la el pe navã. Foarte  bine cã
procurorul general a aplicat legea ºi
nu s-a intimidat la  þipetele lui Bãses-
cu”, a adãugat Ponta.

ªeful Secþiei I din DNA, Lucian
Papici, a cãrui delegare pe funcþie a fost
reînnoitã acum o sãptãmânã, a fost
demis, miercuri, de procurorul general
Tiberiu Niþu, au declarat, pentru
Mediafax, surse judiciare.

putem emite pretenþii la Schen-
gen. Gândiþi-vã cã Vosganian (n.r.
– ministrul Economiei, Varujan
Vosganian) deja a primit un aviz
negativ sã se punã la dispoziþia
justiþiei, gândiþi-vã cã mai avem
din trecut pe Paul Dobre, pentru
care s-a cerut permisiunea ºi s-a
respins, Laszlo Borbely (...),
avem deja un CV încãrcat pe
MCV”, a spus Bãsescu.
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În timpul campaniei electorale
premergătoare alegerilor preziden-
ţiale din martie anul trecut, Fran-
cois Hollande s-a prezentat la cote
luminoase în faţa votanţilor. Cele
ale unui om normal. Simpatic,
empatic, liniştitor. Chiar inteligent,
cum a dovedit în confruntarea di-
rectă televizată cu challengerul său
Nicolas Sarkozy. Calităţi care l-au
făcut preşedinte. Dar foarte repe-
de şi-a atins limitele, plonjând în
abisul impopularităţii. Francezii
respinseseră autoritarismul lui Ni-
colas Sarkozy, dar îl vedeau totuşi
autoritar, sau capabil de aşa ceva,
pe Francois Hollande. Miercuri, în
timpul şedinţei Consiliului de mi-
niştri, după o săptămână de război
mediatic între miniştrii Manuel Valls
şi Cecile Duflot pe chestiunea ro-

MIRCEA CANŢĂR

Şi Francois Hollande iese şifonat
din... scandalul romilor
milor, a cerut încetarea „ostilităţi-
lor”, dar era deja târziu. Dovedin-
du-se încă o dată „moale” – cum i
se reproşează – şi la această repu-
taţie a contribuit şi ex-prim-secre-
tarul PS Martine Aubry, incapabil
a se face autoritar, a lăsat să se
dezvolte conflictul dintre ministrul
de Interne şi cel al Locuinţelor.
Deşi toată tevatura viza guvernul
său. Lipsă de autoritate sau strate-
gie? În afara războiului din Mali şi
a faptului că s-a poziţionat în frun-
tea unei posibile intervenţii contra
regimului sirian, pe plan naţional
nu sunt lucruri de reţinut. Ches-
tiunea cu romii, repusă pe tapet,
care ar constitui, cum s-a spus,
obsesia minis trului de Interne,
Manuel Valls, aduce mai de gra-
bă... pagube colaterale. Pune doi

miniştri ai Cabinetului Ayrault într-o
adversitate indisc utabilă, îl aver-
tizează pe şeful de la Matignon de
ambiţiile ministrului de Interne, fi-
indcă nu s-au aflat pe aceeaş i lun-
gime de undă, şi pune în cumpă-
nă o presupusă solidă relaţie cu
social-democraţii de la Bucureşti.
Aceştia contau mărturisit pe spri-
jinul Parisului în toate demersuri-
le lor legate de acc ederea Româ-
niei în spaţiul Schengen. Din toa-
tă povestea, şi aşa încheiată „în
coadă de peşte”, c um se spune
pe malurile Dâmboviţei, Francois
Hollande n-a câştigat nimic . Dim-
potrivă. A survenit, în schimb, o
noutate de altă natură: Jean Marc
Ayrault, prin şeful Departamentu-
lui presă-comunic are de la Matig-
non,  Jerome Batout,  a fixat noi

reguli echipei ministeriale, pentru
„o mai bună coordonare de an-
samblu”. Toate interviurile solici-
tate miniş trilor pe viitor vor ne-
cesita undă verde de la Matignon.
Cât priveş te „filosofia” lui Manu-
el Valls privind demantelarea ta-
berelor ilicite de romi ş i faptul că
aceş tia „au vocaţia de a rămâne
în România sau a se reîntoarce”,
deloc  deosebită de cum a fost
expusă de Nicolas  Sarkozy în dis-
cursul încă evocat, din 2010, la
Grenoble, aşteptările de la stânga
franceză erau de o altă natură. În
disc uţie fiind o ţară francofonă al
cărui prim-ministru,  Victor Pon-
ta, a participat chiar la unul din
mitingurile electorale ale lui Hol-
lande premergătoare alegerilor
prezidenţiale. În fine, pe această

temă, Uniunea Europeană are pro-
pria teză. Ac eeaşi.  Reiterată de
Viviane Reding cu mai multă pru-
denţă. Avem reguli europene care
au fost însuşite şi de Franţa,  re-
guli privind libera circulaţie a ce-
tăţenilor europeni. Nu e vorba de
romi, ci de indivizi. Dacă dec izia
unui judec ător  prevede expulza-
rea, dacă au săvârşit ceva con-
tra legii în statul respectiv, atunci
se poate disc uta altfel. Stânga
guvernamentală franceză are o
responsabilitate istorică ş i aceasta
devine vocaţia lui Manuel Valls,
des tul de excentric  în tot ceea ce
a provoc at. Dacă nu cumva miza
a fost una c are ne sc apă, sau una
legată de reaşezarea influenţelor
în cadrul guvernului condus de
Jean Marc  Ayrault.

Restricţii de circulaţie în
intersecţia bulevardului Titulescu
cu străzile Amaradia şi Brâncuşi

Începând de astăzi,  până luni,
7 oc tombrie,  Primăria municipiu-
lui Craiova instituie mai multe re-
stricţii de circulaţie, în intersecţia
bulevardului Nicolae Titulesc u cu
străzile Amaradia şi Constantin

Brâncuş i, pentru executarea lu-
crărilor de reabilitare la calea de
rulare pentru tramvaie. „Acordul
la această solicitare a fost apro-
bat, c u următoarele condiţii: se
vor respecta de  către construc-

tor  sc hema  de
semnalizare aşa
cum a fost aviza-
tă de Poliţia Rutie-
ră prec um  ş i
“Normele meto-
dologice privind
condiţiile de în-
chidere a circula-
ţiei şi de institui-
re a restricţiilor
de circulaţie în
vederea execută-
rii de lucrări în

zona drumului public şi/sau pen-
tru protejarea drumului”; c on-
structorul va delimita s trict zona
de intervenţie şi va asigura vari-
ante de acces  auto alternative pen-
tru locatari, sau pentru eventuale

situaţii de urgenţă; constructorul
răspunde civil, administrativ, con-
travenţional sau penal (după caz)
pentru eventualele evenimente ru-
tiere sau pagube materiale dato-
rate desfăşurării lucrărilor, sem-
nalizării ş i delimitării necorespun-
zătoare a ac estora, sau nemenţi-
nerii şi neas igurării semnalizării
rutiere pe întreaga perioadă de
desfăşurare a luc rărilor   şi nu în
ultimul rând, constructorul va so-
licita  asistenţă de specialitate din
partea deţinătorilor de reţele de uti-
lităţi, în vederea executări lucră-
rilor”, se precizează  într-un co-
municat de presă remis de Primă-
ria municipiului Craiova.

După încheierea luc rărilor, se
va aduce carosabilul cel puţin la

starea iniţială şi începând cu data
de luni, 7 octombrie, orele 1500 ,
vor fi ridicate restricţiile rutiere in-
stituite pe perioada desfăşurării lu-
crărilor şi se va permite acc esul
vehiculelor prin intersecţie. „În-
cepând de mâine, ora 1000 şi până
luni, ora 1500, în intersec ţia bul-
devardului Nicolae Titulescu cu
străzile Amaradia şi    Constantin
Brâncuşi, prin instituirea acestor
restricţii temporare de circulaţie,
vehiculele c are ajung în această
intersecţie nu vor putea efectua
traversarea liniilor de tramvai, cir-
culaţia urmând a se desfăşura
numai de-a lungul bulevardului Ni-
colae Titulescu”,  se mai precizea-
ză în comunicat.

MARGA BULUGEAN

Duminica, 6 octombrie  2013, ora
11.00,  în locaţia Bazei de reparaţii
a Aeroclubului României (vis -a-vis
de  Metro), are loc conferinţa de
presă a Asociaţiei Române pentru
Propagandă şi Istoria Ae ronauticii
(ARPIA), filiala Craiova.

Cu ace astă ocazie vor f i preze n-
tate proie ctul me morialului închi-
nat savantului He nri Coandă, copia
avionului Coandă 1910 şi se va face
în pre mieră, o de monstraţie de
rulaj cu acesta.

Copia avionului Coandă 1910,  a
fost realizată sub patronajul
ARPIA,  filiala Craiova,  cu sprijinul
substanţial al inginerului ae ronau-
tic Marian Je an Marinescu, în

Duminică, ARPIA va prezenta
copia avionului Coandă 1910

pe rioada 20.10.2010 - 24.10.2012.
Anterior ace stui eve nime nt,

începand cu ora 10.00, are loc
Şedinţa Consiliului Dire ctor al
asociaţie i, în cadrul căre ia se vor
discuta opţiunile  cu privire  la
locul în care va f i amplasat
Memorialul Coandă. La această
şedinţă au fost invitaţi şi repre -
zentanţii,  Consiliului Judeţean
Dolj,  Primărie i Municipiului
Craiova şi Primărie i Perişor.
Propune re a ce va rezulta în urma
discuţiilor va f i însuş ită de către
conduce re a asociaţie i ş i va f i
pre ze ntată în confe rinţa de presă
ce va urma ace ste i şedinţe .

MARGA BULUGEAN
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Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, marþi, 1 octombrie
a.c., poliþiºti din cadrul Serviciu-
lui de Investigarea Fraudelor ºi
Poliþei Municipiului Craiova - Bi-
roul de Investigaþii Criminale, fi-
ind în afara orelor de program,
au observat, la o casã de amanet
de pe strada „George Enescu”,
un tânãr care a prezentat o carte
de identitate falsã ºi a încercat
sã amaneteze mai multe bijuterii.
Poliþiºtii l-au ridicat ºi l-au dus la
sediul unitãþii, unde a fost identi-
ficat, stabilindu-se cã este vorba
despre Florin Maglaviceanu, de

Un bãrbat în vârstã de 30 de ani, din
Craiova, a fost arestat preventiv pentru
29 de zile în cursul zilei de ieri, pentru
comiterea infracþiunilor de înºelãciu-
ne, fals privind identitatea ºi uz de fals.
Bãrbatul a fost prins de poliþiºti în
timp ce încerca sã înºele angajatul unei
case de amanet de pe strada „George

Enescu” spunându-i cã vrea sã amane-
teze 140 grame de bijuterii din aur care
erau, de fapt, tinichele vopsite. Folosind
tot lãnþiºoare ºi inele din metal galben,
care nu era nici pe departe aur, craio-
veanul a „dat þeapã” ºi unei case de
amanet din Calafat, de unde a încasat
9.000 de lei.

30 de ani, din Craiova. Din cer-
cetãrile efectuate a rezultat fap-
tul cã Maglaviceanu a prezentat
o carte de identitate falsã, pe nu-
mele unui bãrbat din municipiul
Bacãu, ºi i-a spus angajatului ca-
sei de amanet cã doreºte sã ama-
neteze aproximativ 140 grame bi-
juterii din aur, însã n-a mai apu-
cat sã lase obiectele ºi sã ia ba-
nii. Cu ocazia controlului corpo-
ral, asupra acestuia au fost gãsi-
te bijuterii din material de culoa-
re galbenã  ºi cartea de identitate
folositã. Prin extinderea cercetã-
rilor, împreunã cu poliþiºti din

cadrul Poliþiei Municipiului Cala-
fat, s-a stabilit cã bãrbatul este
autorul unei înºelãciuni comise
prin acelaºi mod de operare, în
Calafat, unde a prejudiciat o so-
cietate comercialã ( casã de ama-
net) cu suma de 9.000 lei, fapta
fiind comisã la data de 13 sep-
tembrie a.c.

În baza probatoriului admi-
nistrat, împotriva lui Florin Ma-
glaviceanu s-a dispus începerea
urmãririi penale, acesta fiind in-
trodus, miercuri seara, în ares-
tul IPJ Dolj. Ieri, bãrbatul a fost
prezentat Judecãtoriei Craiova,

care a admis propunerea Par-
chetului ºi a dispus arestarea
preventivã a acestuia pe 29 de

Accidentul s-a petrecut în
jurul orei 13.30, pe DN 6 Cra-
iova - Caracal. Din cercetãrile
efectuate de poliþiºtii Serviciu-
lui Rutier Dolj s-a stabilit cã,
Dinuþ Cristina, în vârstã de 33
de ani, din comuna Coºoveni,
în timp ce conducea un auto-
turism Daewoo Nubira cãtre
Craiova, pe raza comunei Co-
ºoveni a intrat într-o depãºire
neregulamentarã, a pãtruns pe
contrasens ºi s-a ciocnit fron-
tal de un autoturism marca
Mitsubishi, la volanul cãruia se
afla Adrian Oprea, de 70 de
ani, din Craiova. În urma im-
pactului deosebit de violent
partea din faþã a Nubirei a fost
grav avariatã, ºoferiþa pierzân-
du-ºi viaþa. La faþa locului, In-
spectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj au trimis
un echipaj de Descarcerare,
douã ambulanþe  SMURD,
ajungând, în plus, ºi douã am-
bulanþe de la Serviciul Jude-

O tragedie de proporþii s-a
petrecut ieri, pe DN 6, în
comuna doljeanã Coºoveni.
O femeie de 33 de ani, din
localitate, ºi-a pierdut viaþa,
în timp ce fiul ºi mama ei,
împreunã cu o altã persoanã
au fost transportaþi la spital,
în urma unui accident de
circulaþie pe care l-a provocat
chiar femeia. Aceasta a
intrat într-o depãºire neregu-
lamentarã ºi s-a izbit frontal
de un alt autoturism, care
circula regulamentar.

þean de Ambulanþã Dolj. Me-
dicii au acordat îngrijiri me-
dicale rãniþilor, fiind preluaþi
ºi transportaþi la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova fiul femeii decedate, Bog-
dan, în vârstã de 5 ani,  ºi
mama acesteia, Gheorghiþa

Pavel, de 63 de ani, ambii pa-
sageri în Nubira, dar ºi ºofe-
rul autoturismului Mitsubishi,
Adrian Oprea. Poliþiºtii au în-
tocmit în cauzã dosar de cer-
cetare penalã. Traficul rutier
în  zonã  s -a  desfãºura t  cu
greutate aproximativ douã
ore, pânã la ridicarea autotu-
rismelor avariate ºi degajarea
carosabilului.

Conform reprezen-
tanþilor IPJ Dolj, cra-
ioveanul a comis fapta
în noaptea de 26 spre
27 august a.c., repre-
zentanþii staþiei Peco
prejudiciate anunþân-
du-i pe poliþiºtii Secþiei
1 Craiova în a cãror
razã de competenþã se
aflã. Oamenii legii au
demarat cercetãrile, au
primit ºi imaginile sur-
prinse de camerele vi-
deo montate la Peco,
iar în urma investiga-
þiilor efectuate, oamenii legii au
reuºit, în cursul zilei de ieri, sã sta-
bileascã identitatea autorului. Este
vorba despre Cezar Amza, de 28
de ani, din Craiova, care condu-
cea un autoturism Matiz la mo-
mentul comiterii faptei. Poliþiºti-
lor le-a fost mai greu sã-i dea de
urmã pentru cã acesta folosise
numere de înmatriculare false, pe
care le furase.

„Tânãrul a fost ridicat ºi adus
pentru audieri la sediul subunitãþii
de poliþie, din cercetãrile efectua-
te stabilindu-se cã acesta, în
noaptea de 25 spre 26 august a.c.,
a alimentat cu combustibil în va-
loare de 195 lei un autoturism, de
la o staþie Peco din municipiu, fãrã
a plãti contravaloarea. Ca urmare

ªi-a fãcut plinul la Peco
ºi a fugit fãrã sã plãteascã

Un craiovean de 28 de ani, care a fãcut plinul maºinii
la o staþie Peco ºi a crezut cã nu va fi prins pentru cã

folosea numere false de înmatriculare, a fost identificat
de poliþiºti, audiat ºi s-a ales cu dosar penal pentru douã
infracþiuni de furt calificat ºi conducerea unui autovehicul

cu numãr fals de înmatriculare.

a verificãrilor s-a mai stabilit cã
tânãrul montase pe autoturismul
folosit la comiterea faptei numere
de înmatriculare pe care le sus-
trãsese în aceeaºi noapte de la o
altã maºinã din municipiu”, ne-a
declarat agent principal Amelia Cã-
prãrin, din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.

În baza probatoriului adminis-
trat de poliþiºtii Secþiei 1 Craiova
s-a dispus începerea urmãririi pe-
nale împotriva tânãrului pentru
comiterea a douã infracþiuni de
furt calificat ºi a unei infracþiuni
de conducere a unui autovehicul
pe drumurile publice cu numãr de
înmatriculare fals, dupã cum au
mai precizat reprezentanþii IPJ
Dolj.

zile pentru comiterea infracþiu-
nilor de înºelãciune, fals privind
identitatea ºi uz de fals.
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Profesorul Hans-Peter Zenner
este cadru didactic la Universita-
tea din Tubingen, Germania, ºi
este unul dintre cei mai apreciaþi
medici ORL din Europa, regãsin-
du-se în primii cinci specialiºti pe
chirurgia urechii. Are un CV im-
presionant, fiind doctor în ºtiinþe
medicale ºi membru al board-ului
executiv al Academiei Naþionale
de ªtiinþe Leopoldina. În 2009 ºi
2010, el a fost preºedintele Aso-
ciaþiei Germane de ªtiinþe ºi Me-
dicinã. Hans-Peter Zenner are ºi
o carierã ºtiinþificã în domeniu, fi-
indu-i decernate mai multe pre-
mii, printre care Premiul Gottfried
Wilhelm Leibniz, în ediþia 1986-
1987. Cea mai recentã distincþie
este Premiul Shambaugh, care i-
a fost acordat în anul 2010.

A fost folosit, pentru prima datã,
microscopul operator

Ieri-dimineaþã, reputatul chi-
rurg neamþ a operat patru pacienþi
care aveau probleme medicale la
nivelul urechii ºi necesitau nea-
pãrat intervenþie chirurgicalã, în
caz contrat existând riscul sã rã-
mânã fãrã auz. A fost o premierã
pentru Clinica ORL a Spitalului
Judeþean de Urgenþã Craiova
pentru cã a fost folosit pentru pri-
ma datã microscopul operator,
achiziþionat în aceastã varã de
Consiliul Judeþean Dolj. Acest
aparat modern a costat 30.000 de
euro ºi permite efectuarea unor
operaþii delicate pentru pacienþi cu
timpanul perforat, timpanoplastii,
intervenþii pe otosclerozã, dar ºi
intervenþii la nivelul nasului, larin-

gelui ºi faringelui. „Domnul pro-
fesor Zenner a venit la noi, la
Craiova, ca sã ne ajute bolnavii
sã aibã ºi ei un auz corect. Mi-
croscopul operator pe care l-am
primit anul acesta de la Consiliul
Judeþean Dolj a fãcut posibilã ve-
nirea profesorului Zenner. Dân-
sul ºi-a adus trusa specialã pen-
tru chirurgia otosclerozei, pentru
chirurgia timpanoplastiilor. Bolna-

vii vor auzi mai bine, cu siguran-
þã, în urma acestor intervenþii chi-
rurgicale”, a explicat prof. univ.
dr. Elena Ioniþã, ºeful Clinicii ORL

din cadrul Spitalului Judeþean de
Urgenþã Craiova.

Operaþiile au fost urmãrite,
în direct, de studenþi ºi medici

Intervenþia chirurgicalã depin-
de de la bolnav la bolnav, specia-
liºtii spunând cã nu existã doi pa-
cienþi care sã aibã aceeaºi leziu-
ne. Cazurile operate ieri au fost
selectate de-a lungul timpului, iar
astãzi vor ajunge pe masa de ope-
raþie alþi ºase pacienþi care, de ase-
menea, vor fi trataþi de profesorul
Hans-Peter Zenner. „I-am inves-
tigat din punct de vedere medical
pentru toþi aceºti bolnavi sã bene-

ficieze. Le-am fãcut audiogramã,
li s-au recoltat analize pentru cã
întotdeauna toate funcþiile organis-
mului sã fie în limite normale ca
sã poatã fi operate”, a mai spus
prof. univ. dr.  Elena Ioniþã. O ope-
raþie dureazã între o jumãtate de
orã ºi o orã, iar cele efectuate ieri
au fost urmãrite în direct de stu-
denþii ºi doctorii veniþi special din
toate judeþele Olteniei ca sã asiste
la demonstraþia medicului german.
Dupã-amiazã, a avut loc ºi un curs
intrucþional-teoretic care a fost
susþinut de acelaºi profesor. „Sunt
onorat sã fiu invitat la Craiova.
Cred cã se deschide o nouã erã, a
microchirugiei, în cadrul spitalului
de aici. De obicei, este necesar un
stagiu prin intermediul cãruia me-
dicii sã înveþe totul despre acest
tip de intervenþii chirurgicale, lu-

cru care s-a ºi întâmplat. Chirur-
gia urechii este foarte importantã
ºi foarte delicatã, dar înainte de a
putea opera un pacient este nece-
sar ca medicul sã exerseze de
cel puþin 50 de ori pe cadavru”,
a precizat prof. univ. dr. Hans-
Peter Zenner.

„Craiova este un oraº
foarte frumos”

Echipa de medici germani a fost
invitatã la Primãria Craiova, fiind
întâmpinatã de primarul Lia Olgu-

þa Vasilescu. Edilul din Bãnie le-a
prezentat oraºul, ajutându-se de
imaginile în mozaic expuse în Sala
de ºedinþe, apoi le-a înmânat o pla-
chetã ºi câteva cadouri reprezen-
tative care sã le aminteascã de
Craiova. „Candidãm pentru anul
2021 la titlul de Capitalã Culturalã
Europeanã ºi aici sunt câteva ob-
iecte foarte interesante din punct
de vedere al culturii. Sper din toa-
tã inima sã ne onoraþi ºi anul viitor
cu vizita dumneavoastrã. Cred cã

anul viitor când veþi reveni aici,
pentru cã nu mã îndoiesc cã veþi
reveni, veþi vedea o altã infrastruc-
turã spitaliceascã, în sensul cã se
fac multe investiþii. ªi eu mã pre-
gãtesc sã inaugurez spitalul de Pe-
diatrie ºi Maternitatea unde am
investit suma de un milion de euro,
care într-adevãr aratã la standar-
dele spitalelor din Germania”, i-a
spus primarul Craiovei medicului
german. La rândul sãu, Hans-Pe-
ter Zenner s-a declarat încântat
de primirea care i s-a fãcut ºi a

apreciat modul cum aratã oraºul.
„Craiova este un oraº foarte fru-
mos. Vreau sã vã asigur cã sun-
tem o micã echipã ºi o micã stea
care ajutãm cu cea mai mare plã-
cere ca, în lumea medicalã, în ac-
tivitatea medicalã, sã se facã paºi
înainte. Sunt nãscut în oraºul
Essen, din landul Renania de
Nord-Westfalia, care a fost în
2010 capitalã culturalã europea-
nã ºi acest lucru a fãcut oraºului
un serviciu foarte mare”.

Primii patru pacienþi olteni au avut, ieri,
ºansa sã fie operaþi de reputatul profesor
german dr. Hans-Peter Zenner, unul dintre
primii cinci specialiºti la nivel european
în domeniul ORL. Intervenþiile chirurgi-
cale la nivelul urechii s-au desfãºurat în
clinica Spitalului Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, cu ajutorul microscopului operator
Zeiss, pe care Consiliul Judeþean Dolj l-a

achiziþionat în luna august. Operaþiile au
avut ºi un scop didactic, fiind transmise în
direct în sala de curs a secþiei ORL, unde
au fost urmãrite de mai mulþi studenþi re-
zidenþi ºi medici care urmeazã sã practice
acest tip de intervenþii. Dupã-amiazã, re-
putatul chirurg a fãcut o vizitã ºi la Primã-
ria Craiova, unde a fost întâmpinat de pri-
marul Lia Olguþa Vasilescu.

Un medic german a realizat primaUn medic german a realizat primaUn medic german a realizat primaUn medic german a realizat primaUn medic german a realizat prima
operaþie microscopicã ORLoperaþie microscopicã ORLoperaþie microscopicã ORLoperaþie microscopicã ORLoperaþie microscopicã ORL

Premierã medicalã la Craiova:

Vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Cristinel Iovan:
„Astãzi sunt bucuros sã constat cã eforturile Consiliului Judeþean

Dolj se concretizeazã în salvarea ºi vindecarea mai rapidã a semeni-
lor noºtrii. La Secþia ORL a Spitalului Judeþean de Urgenþã din Cra-
iova, cu ajutorul medicilor germani, s-au realizat primele operaþii prin
intermediul unui microscop achiziþionat de noi în aceastã varã”.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU
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Sâmbãtã, 12 octombrie
2013, la Craiova va avea loc
ediþia a doua a Concursului
Naþional de Discurs in limba
coreeanã, organizatã de
Asociaþia Interculturalã
Româno-Coreeanã (AIRC)
în parteneriat cu Universi-
tatea din Craiova, prin
Departamentul de Relaþii
Internaþionale, ºi cu spriji-
nul Centrului Cultural
Coreean de la Budapesta
ºi al Ambasadei Republicii
Coreea în România. Prima
ediþie a concursului a fost
organizatã anul trecut la
Braºov, în premierã de o
organizaþie non-profit.
Evenimentul de la Universi-
tatea din Craiova va reuni
toþi cunoscãtorii de limbã
coreeanã din România,  fiind
structurat pe douã nivele:
începãtori ºi intermediari.

Cultura coreeanã s-a fãcut
din ce în ce mai cunoscutã

În ultimii ani, cultura
coreeanã s-a fãcut din ce în
ce mai cunoscutã, fie prin
seriale TV (difuzate ºi în
România începând din anul

Concurs  naþ iona l  de  d iscursur i
în  l imba coreeanã 2013

Decanul le-a spus atât absolven-
þilor, cât ºi bobocilor, cã Facultatea
de Automaticã, Calculatoare ºi Elec-
tronicã asigurã cele mai bune con-
diþii pentru un învãþãmânt de calita-
te. “Am onoarea sã fiu cel care des-
chide festivitatea de înmânare a di-
plomelor pentru absolvenþii promo-
þiei 2013 – eveniment ajuns la cea
de-a zecea ediþie, ºi care se desfã-
ºoarã cu ocazia Zilelor Facultãþii de
Automaticã, Calculatoare ºi Electro-
nicã. Majoritatea absolvenþilor din
promoþia 2013 au dat ºi admitere
pentru Master, astfel cã ne vom în-
tâlni în continuare. Pentru a asigu-
ra un învãþãmânt superior de cali-
tate sunt necesare douã condiþii: un
corp profesoral bine pregãtit ºi o
dotare corespunzãtoare a laboratoa-
relor. Eu sunt convins cã Faculta-
tea de Automaticã, Calculatoare ºi
Electronicã v-a asigurat cele mai
bune condiþii de pregãtire ºi sunt
convins cã a corespuns aºteptãri-
lor dumneavoastrã. Facultatea are
un colectiv de cadre didactice de
excepþie cu rezultate deosebite în
toate direcþiile. De asemenea, are o
dotare foarte bunã a laboratoarelor,
în ulimii ani fiind investite milioane
de euro pentru modernizarea ºi do-
tarea acestora. Anul trecut am ina-
ugurat, cu sprijinul companiei Hel-
la, un laborator modern, iar aceastã
companie ne sprijinã ºi în acest an
cu o sumã considerabilã pentru îm-
bunãtãþirea dotãrii acestui laborator.
Firma Hella ne-a donat 20 de echi-
pamente de calcul cu care vom dota
un alt laborator. De asemenea, fir-
ma Ubisoft va finaliza pânã la sfâr-

ºitul anului dotarea unui laborator.
Dragi, absolvenþi, aº vrea sã subli-
niez faptul cã aveþi oportunitãþi de-
osebite de angajare la firme de
prestigiu precum Hella, Ford, Pe-
trom, CS Romania, Softtronic, fir-
me cu care noi de-a lungul timpu-
lui, am stabilit puternice relaþii de
colaborare ºi de parteneriat. Sper cã

în urmã cu 4 ani, când aþi dat con-
curs de admitere la facultatea noas-
trã aþi fãcut cea mai bunã alegere,
pentru cã este ºi va rãmâne în topul
facultãþilor din cadrul Universitãþii
din Craiova. Cred, de asemenea, cã
anii petrecuþi pe bãncile facultãþii
noastre ºi competenþele pe care le-
aþi dobândit vor marca evoluþia, dar,
în acelaºi timp vã vor ajuta sã vã
construiþi o frumoasã carierã. Vã
felicit petru efortul depus în timpul
facultãþii ºi vã urez sã aveþi parte de
realizãri deosebite!”, a spus deca-
nul Facultãþii de Automaticã, Cal-

culatoare ºi Electronicã din cadrul
Universitãþii din Craiova, prof. univ.
dr. ing. Eugen Bobaºu.

Aceastã Facultate este una
din cele mai performante
La rândul sãu, rectorul Univesi-

tãþii din Craiova, prof. univ. dr. Dan
Claudiu Dãniºor, a afirmat cã Fa-

cultatea de Automaticã, Calculatoare
ºi Electronicã este “vârful de lan-
ce” al învãþãmântului superior din
Craiova ºi nu numai. “Este o onoa-
re sã mã aflu astãzi alãturi de dum-
neavoastrã, aceastã facultate fiind
una dintre cele mai performante la
nivelul þãrii, nu doar la nivelul Uni-
versitãþii. Dotãrile pe care le aveþi
sunt de invidiat, a fost o periodã
fastã la un moment dat, când Gu-
vernul României a investit în labo-
ratoarele de licenþã ºi master ºi ne
dorim sã revinã acea perioadã. De
asemenea, facultatea a ºtiut sã pro-
fite din plin de fondurile europene.

La nivelul universitãþii este în plinã
implementare un proiect pentru re-
alizarea infrastructurii de cercetare
– Inginerie Aplicatã în valoare de 16
milioane de euro, care cuprinde la-
boratoare pentru aceastã facultate.
Sunt convins cã veþi fructifica bine
aceastã infrastructurã. Pe lângã
aceste fonduri europene, facultatea
aceasta a înþeles cel mai bine cã re-
laþia cu mediul economic este deci-
sivã cu învãþãmântul superior în
aceastã perioadã, cum a fost deci-
sivã întotdeauna. La nivelul univer-
sitãþii am tot încercat sã cultivãm
aceastã idee, am fãcut mai multe
forumuri economice regionale, dar
sunt încã facultãþi care încã mai ezitã
sã meargã în aceastã direcþie. Pot
spune cã facultatea dumneavoastrã
este vârf de lance”, a spus rectorul
Universitãþii din Craiova, prof. univ.
dr. Dan Claudiu Dãniºor.

“Consiliul Judeþean Dolj,
un colaborator deschis tuturor
demersurilor de parteneriat”

Din partea administraþiei publi-
ce judeþene, la evenimentul de des-
chidere a Zilelor Facultãþii de Au-
tomaticã, Calculatoare ºi Electro-

Proaspeþi absolvenþi ai promoþiei 2013, dar
ºi boboci, cu toþii s-au adunta ieri în sala Al-
bastrã a Universitãþii din Craiova pentru a lua
parte la evenimentul prilejuit de Zilele Facul-
tãþii de Automaticã, Calculatoare ºi Electro-

nicã. Cu toþii au fost felicitaþi de cãtre deca-
nul Eugen Bobaºu, acesta fiind ºi cel care a
înmânat ºi Diplomele de Excelenþã pentru
activitatea didacticã ºi de cercetare, precum
ºi Diplomele de Licenþã.

2009, unde au reuºit sã
înregistreze audienþe specta-
culoase), fie prin filme sau
prin muzica pop, care a
câºtigat tot mai mulþi fani.
Datoritã creºterii popularitã-
þii acestor programe, nu mai
este o surprizã faptul cã
limba coreeanã a devenit
obiect de studiu pentru mulþi
români. În cadrul evenimen-
tului din 12 octombrie,
fiecare dintre concurenþi îºi
va prezenta o temã la alege-
re, având ca subiect Coreea,
pe care va trebui sã o
prezinte în faþa unui juriu,
format din vorbitori de limbã
coreeanã.

„Ziua alfabetului coreean” –
Hangul Day

Toþi participanþii vor primi
diplome, iar câºtigãtorii vor
fi premiaþi cu produse
electronice ºi alte surprize.
Evenimentul va începe la ora
13.00 ºi se va încheia cu
premierea câºtigãtorilor la
ora 16.00. Concursul face
parte din seria de evenimen-
te „Descoperã Coreea”, ce
are ca scop aducerea mai

aproape a culturii coreene
cãtre publicul din România.
„Descoperã Coreea”,
ediþia a doua, se deruleazã
în perioada septembrie-
octombrie 2013. Aceastã
serie a început cu sãrbãtori-
rea Chuseok-ului, la Craio-
va, ºi va continua cu „Ziua
alfabetului coreean” –
Hangul Day, pe data de 11
octombrie, eveniment ce se
va desfãºura în holul central
al Universitãþii din Craiova.
Vor avea loc ateliere de
caligrafie ºi hanji, târg de
suveniruri, expoziþie de foto
ºi desene „Hangul”. Activi-
tãþi de promovare a limbii ºi
culturii coreene, intitulate
„Descoperã Coreea”,  vor
avea loc în aceastã perioadã
ºi la Braºov, ºi Bucureºti.

MARGA BULUGEAN

În seara zilei de 13
octombrie, AIRC organi-
zeazã primul eveniment
disco k-pop din Craiova,
în parteneriat cu Sweet
Escape.

Absolvenþii Facultãþii de Automaticã au predat ºtafeta bobocilorAbsolvenþii Facultãþii de Automaticã au predat ºtafeta bobocilorAbsolvenþii Facultãþii de Automaticã au predat ºtafeta bobocilorAbsolvenþii Facultãþii de Automaticã au predat ºtafeta bobocilorAbsolvenþii Facultãþii de Automaticã au predat ºtafeta bobocilor
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nicã  a fost prezent Florin Stancu,
administratorul public al judeþului
Dolj: “Apreciez ºi vreau sã salut
politica managerialã a conducerii
acestei unitãþi de învãþãmânt supe-
rior, care, pe parcursul anilor, a
reuºit sã închege relaþii de colabo-
rare cu alte instituþii prestigioase,
recunoscute academic atât în Ro-
mânia, cât ºi în strãinãtate. Facul-
tatea de Automaticã, Calculatoare
ºi Electronicã este parte a unui sis-
tem educaþional românesc care tre-
buie sã rãspundã pe deplin stan-
dardelor impuse de învãþãmântul
european. Craiova are nevoie de
oameni bine pregãtiþi, de adevãraþi
profesioniºti la locul de muncã.
Universitatea din Craiova, dar ºi
Facultatea de Automaticã, Calcu-
latoare ºi Electronicã gãsesc în
Consiliul Judeþean Dolj un colabo-
rator deschis tuturor demersurilor
de parteneriat”.

Dupã premierea ºefilor de pro-
moþie ºi a studenþilor cu rezultate
deosebite la competiþiile internaþio-
nale ºi naþionale, au fost vizitate
expoziþiile ºi standurile de prezen-
tare ale firmelor partenere.

ALINA DRÃGHICI
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Seri pentru bresle şi facultăţi, cu
programe muzicale atractive

„Ne-am gândit să venim cu o for-
mulă de stagiune în care să impli-
căm cât mai mult societatea craio-
veană”, declară Vlad Drăgulescu,
managerul Filarmonicii „Oltenia”.
Astfel a apărut ideea concertelor
dedicate diferitelor bresle şi facultăţi
şi a celor organizate împreună cu
diverse firme din Craiova, „care în-
ţeleg ce înseamnă Filarmonica şi
muzica clasică şi ne vor sprijini, ofe-
rind o parte din bilete gratuit publicu-
lui meloman”, explică Drăgulescu.

Se înscrie în acest program Sea-
ra Baroului Dolj, care va avea loc
pe 18 octombrie, în cadrul Festi-
valului Internaţional „Elena Teo-
dorini” al Teatrului Liric, cu un re-
pertoriu de muzică franceză (Fauré,
Ravel, Bizet). La pupitrul dirijoral
se va afla Francois-Robert Girolami
(Franţa), „cu care avem un înce-
put de colaborare ce sperăm să fie
cât mai fructuoasă”, după cum a
menţionat Mihai Ungureanu, direc-
tor artistic al Filarmonicii „Oltenia”,
iar invitat va fi pianistul Dan Atana-
siu. «Este foarte cunoscut meloma-
nilor mai vârstnici, pentru că a ple-
cat în urmă cu aproape 20 de ani
din ţară, fiind, la vremea aceea, so-
list concertist al Filarmonicii „Geor-
ge Enescu” din Bucureşti. A emi-
grat în Canada şi de atunci nu a mai
concertat în România», a adăugat
Ungureanu. Apoi, pe 25 octombrie
va fi Seara Facultăţii de Drept şi
Ştiinţe Sociale, c u un program

„Requiem”-ul verdian, sub bagheta
unuia dintre cei mai mari dirijori români

contemporani, deschide stagiunea
la Filarmonica „Oltenia”

De astăzi, toate concertele şi recitalurile instituţiei
vor începe la ora 20.00!

În prezent dirijor principal al
Filarmonicii „George Enescu”,
fondator al Orchestrei de cameră
„Virtuozii” din Bucureşti, profesor
asociat al Universităţii Naţionale de
Muzică din capitală, Horia An-
dreescu a deţinut mulţi ani statu-
tul de director al formaţiilor muzi-
cale Radio. Dacă asculţi „Eroica”
de Beethoven, Simfonia nr. 3 de
Enescu, simfonii şi misse de Ha-
ydn, Chain 1 şi Chain 2 de Lu-
toslawski sau Simfonia a VI-a de
Mahler, constaţi cât de largi sunt
dispoziţiile sale artistice sale. Stu-
diile la Universitatea de Muzică din
Bucureşti (compoziţie şi dirijat cu
profesori excepţionali), la Acade-
mia de Muzică de la Viena (cu Hans
Swarowski şi Karl Osterreicher),
precum şi cursurile cu Sergiu Ce-
libidache constituie o bază solidă
a devenirii sale dirijorale. Din co-
laborările lui Horia Andreescu cu
orchestre din România şi din străi-
nătate – mai cu seamă din Ger-
mania, unde numără 13 ani de
„dir ijor oaspete permanent” la
Rundfunk-Sinfonieorchester Ber-
lin, 10 ani cu aceeaşi funcţie la
Dresdner Philharmonie şi 21 de
ani la Staatskapelle Schwerin –,
există peste 60 de înregistrări pe
piaţa discografică, dintre care 16
cu orchestre din Europa.

Sunt nouă stagiuni de când „Messa da
Requiem pentru solişti, cor şi orchestră”, de
Giuseppe Verdi, n-a mai fost interpretată
la Filarmonica „Oltenia” din Craiova şi pa-
tru ani de când Horia Andreescu – unul din-
tre cei mai mari dirijori români contempo-
rani, în prezent dirijor principal al Filarmo-
nicii „George Enescu” din Bucureşti – n-a
mai urcat pe scena acestei instituţii. Două
motive suficiente pentru a nu rata, astă-
seară, concertul de deschidere a stagiunii
muzicale 2013-2014 a Filarmonicii „Olte-
nia”. „Cine are un cor bun şi o orchestră
bună programează cu mare bucurie aceas-
tă lucrare. Deşi n-au cântat-o de mulţi ani,
artiştii craioveni sunt receptivi”, a remar-
cat maestrul Horia Andreescu.

Evenimentul face parte din seria celor
ce marchează bicentenarul naşterii compo-
zitorului italian şi îi aduce, alături de Or-
chestra Simfonică şi Corala Academică ale
Filarmonicii „Oltenia”, pe  soliştii Silvia
Sorina Munteanu (soprană), Liliana Mat-
tei Ciuca (alto), Ionuţ Popescu (tenor) şi
Sorin Drăniceanu (bas). Totodată, evenimen-
tul anunţă schimbare a orei pentru toate
concertele şi recitalurile care vor avea loc
până la finalul stagiunii, pe 6 iunie 2014:
20.00, în loc de 19.00, cum erau obişnuiţi
melomanii. Biletele se găsesc la Agenţia
instituţiei, la preţul de 25 de lei.

„Va fi o stagiune… mai altfel”, atenţio-
nează managerul Filarmonicii craiovene,
Vlad Drăgulescu, precizând că programul

va cuprinde şi concerte dedicate breslelor
(jurişti, economişti, oameni de afaceri etc.),
studenţilor de la diferite facultăţi şi copii-
lor, ori manifestări atipice, precum „Mozart
Rocks”, care va avea loc pe 1 noiembrie, la
Sala Polivalentă, unde sunt disponibile pes-
te 4.000 de locuri. De impact se anunţă a fi
Festivalul Internaţional „Craiova Muzicală”:
a 40-a ediţie va fi marcată prin 40 de eveni-
mente, de la muzică clasică la rock, jazz,
pop-jazz, folk şi muzică de fanfară. Festi-
valul se bucură de Înaltul Patronaj al Ma-
jestăţii Sale Regele Mihai I al României şi,
între alţi importanţi invitaţi din ţară şi de
peste hotare, îi va readuce la Craiova pe
actorul Ion Caramitru şi pe compozitorul
şi violonistul Alexander Balanescu.

 „Messa da Requiem pentru solişti, cor şi orchestră” a fost compusă în
1874 pentru a marca un an de la moartea lui Alessandro Manzoni (1785-
1873), unul dintre exponenţii străluciţi ai mişcării Risorgimento. Prima audi-
ţie (22 mai 1874), compozitorul aflându-se la pupitrul dirijoral, s-a bucurat
de un imens succes; ulterior lucrarea a fost interpretată la Teatrul „Scala”
din Milano, la Paris, Londra, Berlin, Viena, Köln, intrând foarte repede în
repertoriul vocal-simfonic obişnuit. Spre deosebire de majoritatea compozi-
ţiilor de gen, lucrarea lui Verdi nu se divide în 12 părţi şi nu se încheie cu
tradiţionalul „Agnus Dei”. Ca şi Brahms (1864) şi mai târziu Fauré (1888),
Verdi nu respectă arhitectura devenită clasică, creând o structură specifică
bazată pe principiul ciclic, cele şapte părţi fiind legate între ele prin reluarea
unor teme şi motive caracteristice, enunţate în primele mişcări.

acc esibil şi atractiv,  deopotrivă:
muzică din filme.
Peste 4.000 de craioveni
aşteptaţi la concertul extraordi-
nar „Mozart Rocks” de la Sala
Polivalentă

Săptămâna viitoare, Filarmonica
„Oltenia” va inaugura ciclul „10 con-
certe Beethoven”, „în care vor fi
prezentate toate simfoniile, alături de
lucrările concertante şi de uverturi”,
a mai spus directorul artistic. Con-
certele cu program integral Beetho-
ven vor avea loc periodic, următo-
rul fiind anunţat pentru data de 13
decembrie. „Vom avea diferiţi artişti
invitaţi. Cel inaugural va fi dirijat de
tânărul Constantin Grigore, iar so-
list va fi maestrul violonist Daniel Po-
dlovschi. Următorul îi va aduce pe
scenă pe dirijorul Alexandru Iosub

şi pe pianistul Andrei Licareţ”, a mai
precizat Mihai Ungureanu.

Unul dintre cele mai aşteptate eve-
nimente ale acestui început de sta-
giune este însă concertul extraordi-
nar „Mozart Rocks”, care se va des-
făşura vineri, 1 noiembrie, de la ora
20.30, la Sala Polivalentă din Craio-
va. O premieră cu un astfel de gen
muzical, dar şi pentru un asemenea
spaţiu, subliniază reprezentanţii Filar-
monicii „Oltenia”, mizând însă toc-
mai pe interesul pe care aceste lu-
cruri îl stârnesc. Dar şi pe calitatea
artistică: alături de Orchestra Simfo-
nică şi dirijorul Constantin Grigore,
vor evolua soliştii Paula Seling şi Dan
Helciug, la chitare electrice – Horea
Crişovan (Blazzaj), Florin Demea
(RIFF), Călin Grigoroiu (Steve Vai
tour), Remus Carteleanu (Metrock),
Adrian Ciplea (Viţa de Vie), la clape
– Ana-Maria Teodorescu, iar la per-

cuţie – Andrei Ilie (ASHA).
„Aşteptăm un public de peste

4.000 de spectatori. Vor avea ocazia
să asculte muzică clasică cântată şi
cu ajutorul chitarelor electrice. Nou-
tatea cu care vine acest proiect sunt
sigur că va umple Sala Polivalentă din
Craiova. Acest tip de evenimente va
fi reluat apoi în luna martie, suntem
în lucru”, a menţionat managerul
Vlad Drăgulescu. Biletele pentru con-
cert s-au pus deja în vânzare, la Agen-
ţia Filarmonicii, la preţurile de 22 lei
(tribune) şi 30 lei (sală).
Festivalul Internaţional „Craiova
Muzicală” – sub Înaltul Patronaj
al Majestăţii Sale Regele Mihai I

O adevărată sărbătoare o va re-
prezenta – atât pentru Filarmonica
„Oltenia”, cât şi pentru întreaga Cra-
iovă – Festivalul Internaţional
„Craiova Muzicală”, care va fi or-
ganizat în perioada 15 noiembrie – 8
decembrie. «Pentru că acest eveni-
ment de prestigiu a ajuns la cea de-a
40-a ediţie, le vom oferi craioveni-
lor 40 de evenimente. Şi vom mer-
ge şi către alte genuri, dincolo de
muzica simfonică: vom avea con-
certe rock, jazz, pop-jazz, folk. Ală-
turi de artiştii noştri şi de invitaţi de
marcă îşi vor da concursul şi cei ai
unor instituţii precum Liceul de Artă
„Marin Sorescu”, Teatrul Liric „Ele-
na Teodorini”, Ansamblul Folcloric
„Maria Tănase” ş.a.», a anunţat ma-
nagerul Vlad Drăgulescu.

Deschiderea festivalului va avea
loc cu un program Wagner-Verdi,
sub bagheta dirijorului Gheorghe
Costin, iar printre invitaţi ediţiei se
vor afla Camerata Regală, Orches-
tra Simfonică a Filarmonicii „Ba-

natul” din Timişoara, Cvartetul „Ad
Libitum”, un trio de jazz experimen-
tal, „BKG”, sub conducerea muzi-
cianului Alexander Balanescu – ro-
mân de origine, din 1971 stabilit la
Londra etc. De asemenea, pe afişul
evenimentului figurează numele vio-
loncelistei Ana Topalovic (Austria),
pianistei Bojana Zdravkovic (Ser-
bia), dirijorilor Jin Wang (China),
Theo Wolters (Olanda), Christop-
her Petrie (Marea Britanie) şi acto-

rului Ioan Caramitru.
Ediţia din acest an a festivalului

a primit Înaltul Patronaj al Majestă-
ţii Sale Regele Mihai I al României,
cel care la 17 aprilie 1947 promul-
ga Legea nr. 131, prin care a luat
fiinţă Orchestra Filarmonică „Olte-
nia”. „Este o onoare foarte mare
pentru noi!”, au recunoscut repre-
zentanţii instituţiei.
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GEORGE POPESCU

În articolul de ieri, scris mult
mai înainte de încheierea unei zile,
2 octombrie 2013, pe care tot sis-
temul mediatic din Italia ºi din
lume au calificat - drept istoricã,
nu aveam cum sã devoalez nici
schimbãrile de macaz, unele rã-
vãºitoare, ºi nici mai ales semni-
ficaþiile unor întâmplãri, cu pro-
tagoniºti diverºi, dar cu un singur
„star” în centru: Berlusconi.

Întâi de toate, încã divizatã, Ita-
lia a continuat ºi ieri, prin instru-
mentele mediatice la îndemânã, sã
developeze diferit actul politic par-
lamentar, finalizat printr-un con-
sistent vot de încredere acordat
guvernului condus de Enrico Let-
ta. Într-o logicã fireascã, perdan-
tul, unicul de fapt, este Berlusconi,
liderul „seniorial” al unui partid
cam pompos numit „Poporul li-
bertãþii” ºi, cu el, ciracii, porecliþi
„ºoimi”, opuºi „porumbeilor” din
rândul moderat al cãrora s-au ºi
iscat cele douã grupuri autonome
disidente ce ºi-au pus ªeful într-
o situaþie de abjurare.

Cotidianele – aºa-zis indepen-
dente, cum le calificã ex-premie-
rul acum condamnat, cu o lipsã

Un test (italian) al tipologiei politice:Un test (italian) al tipologiei politice:Un test (italian) al tipologiei politice:Un test (italian) al tipologiei politice:Un test (italian) al tipologiei politice:

tradiþional vs „politically correct”

Iranul va fi judecat dupã acþiunile sale, nu
dupã vorbe, a promis, ieri, la Tokyo, secretarul

de stat american John Kerry (foto), care „îl asi-
gurã pe premierul israelian Benjamin Netanya-

hu” cã Statele Unite nu se vor lãsa
pãcãlite de deschiderea afiºatã de
iranieni. „Preºedintele (Barack Oba-
ma) ºi cu mine am spus cã nu cu-
vintele vor face diferenþa, ci acte-
le”, a afirmat ºeful diplomaþiei ame-
ricane, dupã scepticismul manifes-
tat de Netanyahu în faþa semnalelor
de deschidere trimise de noul pre-
ºedinte iranian, Hassan Rohani. „Îl
asigur pe premierul Netanyahu ºi
poporul israelian cã nimic din ceea
ce facem nu se bazeazã pe încrede-
re” cu Teheranul, a spus acesta în

cadrul unei conferinþe de presã la care a parti-
cipat împreunã cu ºeful Pentagonului, Chuc-
k Hagel, ºi cu omologii lor japonezi. În faþa sem-
nalelor de detensionare a relaþiilor între Wa-
shington ºi Teheran, fãrã precedent de la in-
staurarea Republicii Islamice, Benjamin Neta-
nyahu a ameninþat cã Israelul va acþiona „sin-
gur” pentru a împiedica Iranul sã se doteze cu
arma nuclearã. De la Tokyo, ºeful diplomaþiei
americane s-a strãduit sã dea asigurãri Israelu-
lui, reafirmând angajamentul american faþã de
securitatea statului evreu, care „rãmâne primor-
dial”. „Sã fie clar: când este vorba despre se-
curitatea Israelului, nimic nu va putea sã se
amestece în relaþia dintre Statele Unite ºi Isra-
el”, a pledat el. 

John Kerry susþine cã Iranul va fi judecat dupã acte, nu dupã vorbe

O navã care transporta circa
500 de emigranþi originari din Cor-
nul Africii, în cea mai mare parte
somalezi, a naufragiat ieri lângã
Lampedusa, o micã insulã apropia-
tã Siciliei, fãcând 82 de morþi, po-
trivit primului bilanþ provizoriu
anunþat de primarul Giusi Nicolini,
potrivit „Corriere della Sera”. „30
de copii ºi 3 femei fac parte din
persoanele înghiþite de apã”. Gar-
da de coastã ºi poliþia vamalã au
recuperat 4 persoane în viaþã, dar,
citate diferit de media italianã, anun-
þã peste 150 de pasageri salvaþi.
Alerta a fost datã de douã vase
pescãreºti care se aflau în zonã.
Imediat, douã vedete rapide, una a
Gãrzii de coastã ºi una a poliþiei
vamale, s-au deplasat pentru a veni
în ajutorul naufragiaþilor. La ope-
raþiunile de salvare au mai partici-
pat ºi douã vase de agrement, po-
trivit „La Republica”. Mobilizate au

fost ºi elicoptere. Potrivit prima-
rului insulei Lampedusa, Giusi Ni-
colini, este „o nenorocire” ºi cor-
purile transportate la mal au trans-
format un perimetru întins într-o
morgã sub cerul liber. „Din punct
de vedere al numãrului de
victime este o tragedie fãrã
precedent”, a declarat pen-
tru „Corriere della Sera”
medicul-ºef al clinicii din
Lampedusa, Pietro Barto-
lo. „Niciodatã n-am vãzut
aºa ceva de când lucrez aici
ºi lucrez de mult”, a com-
pletat el. Afectat de acest
nou naufragiu, primarul
insulei a chemat televiziu-
nile sã vinã la faþa locului,
pentru cã o asemenea tra-
gedie n-a mai existat. Po-
trivit lui Antonio Candela, respon-
sabil cu asistenþa sanitarã în Lam-
pedusa, cei mai mulþi dintre emi-

granþi erau originari din Somalia.
Mulþi dintre ei au fost salvaþi de
bãrci de turism, alertate de strigã-
tele celor în pericol de înec. Potri-
vit salvatorilor, zeci ºi chiar sute
de emigranþi se gãseau încã în ape-

le insulei Lampedusa, mai aproape
de coasta Africii decât de Sicilia.
Potrivit anchetatorilor, vaporul ple-

case din Libia, cu încãrcãturã de
463 de emigranþi. Luni, 13 emi-
granþi eritreeni, încercând sã ajun-
gã pe coasta Rangusa (sud-estul
insulei principale Sicilia), au fost
salvaþi dupã ce au sãrit dintr-o

ambarcaþiune ce
transporta 250 de re-
fugiaþi. La începutul
lunii august, o dramã
asemãnãtoare s-a pro-
dus lângã plaja Cata-
nia (estul Siciliei),
când 6 egipteni s-au
înecat în încercarea de
a ajunge la þãrm, am-
barcaþiunea lor împot-
molindu-se în larg. De
la începutul anului,
peste 122.000 de emi-
granþi au ajuns pe

coasta de sud a Italiei (Sicilia ºi
Calabria), de aproape trei ori mai
mult decât în tot anul trecut.

Italia: Naufragiu cu decese în apropiere de Sicilia

de pudoare egalã cu cea cu care
comilitonul sãu de la Cotroceni ta-
xeazã presa ce e defavorabilã –
n-au ratat niciuna din declaraþiile
precipitate pe care Il Cav le-a ri-
sipit, dezinvolt, în ultima sãptã-
mânã. Printre acestea, cea care
avea sã consterneze era cã „nu
mai dormise de …55 de zile”. O
fãcuse, prin telefon, la o cherme-
zã încropitã la Napoli de câteva
dintre „felinele” sale, care îi pre-
gãtiserã ºi un tort aniversându-i,
în absenþã, ziua de naºtere.

Unor fini analiºti nu le-a putut
scãpa semnificaþia cifrei: 55 de zile
fusese þinut ostatic, în 1998, Aldo
Moro de cãtre un grup al Brigãzi-
lor Roºii. Cu deznodãmântul de-
acum istorie: uciderea. Cum nu
poate fi vorba de vreo nuanþã ezo-
tericã în aceastã coincidenþã nu-
mericã, semnificaþia care i s-a dat
este un fel de pariu însoþit de o mare
dozã de certitudine cã, din 2 oc-
tombrie a.c., la 35 de ani de la asa-
sinarea lui Moro, Berlusconi iese,
la rându-i, de pe scena politicã, însã
printr-un act de …sinucidere.

De aici încolo, analizele iau for-
me dintre cele mai incitante. Sunt

destui, politicieni, jurnaliºti, per-
sonalitãþi culturale, care conside-
rã cã s-a pus capãt celei de-a Doua
Republici, marcatã, pe linia Craxi,
de cei douãzeci de ani de berlus-
conism; ºi, în aceeaºi logicã,
aceiaºi, dar ºi alþii, mai vigilenþi,
decreteazã o întoarcere a Italiei la
…Prima Republicã. Mai precis, la
acea Italia postbelicã, a renaºterii
ºi a progresului, a boomului eco-
nomic ce-a readus-o printre ac-
torii lumii. Nu-mi dau seama câtã
cotã de nostalgie ºi câtã luciditate
asumatã profund persistã în
aceastã ipotezã. Motivarea susþi-
nãtorilor ei are însã câteva elemen-
te definitorii. Cea mai percutantã
este cã epoca acea s-a aflat, ne-
contenit, în mâinile democrat-
creºtinilor (chiar ºi cu nesfârºite-
le lor guverne schimbate câteo-
datã ºi în decursul aceluiaºi an),
dar cu o Opoziþie puternicã, acti-
vã, productivã în plan politic, asi-
guratã de comuniºti ºi de socia-
liºti. ªi aici intervine o coinciden-
þã frapantã, anume cã toþi „po-
rumbeii” lui Berlusconi ce l-au pus
la zid miercuri, în Senat, sunt ju-
mãtate foºti socialiºti ºi jumãtate

foºti democrat-creºtini. Ba, sur-
prizã, chiar ºi câþiva ex-comu-
niºti. Printre aceºtia din urmã,
unul se întreba, în susþinerea blo-
cãrii decãderii calitãþii de senator
a ªefului (fost?) sãu, care n-ar
avea nicio legãturã cu votul de
încredere pentru guvern, ce-ar fi
fãcut foºtii comuniºti dacã, prin
anii 70, lui Berlinguer i s-ar fi in-
terzis scena politicii. Searbãdã re-
toricã, fiindcã fostul lider comu-
nist nu primise nici mãcar o amen-
dã rutierã, ca sã nu mai vorbim
de ditamai sentinþã pentru frau-
darea statului.

Prin urmare, dacã, prin absurd,
s-ar activa funcþia alchimicã a ci-
frei 55? Ar fi cu adevãrat posibile
ambele premoniþii: finiºul tragi-co-
mic al lui Berluscono ºi al politicii
pe care a întrupat-o? ªi, deopo-
trivã, revenirea la o politicã, sã-i
spune, tradiþionalã, consideratã de
unii mai raþionalã ºi infinit mai
onestã, în contrast cu cea „co-
rectã”, cãreia, din atributele iniþi-
ale, n-a mai pãstrat decât pe cel
de …ipocrizie?

Timpul va decide. ªi, vorba lui
mon cher, nu prea mai are rãbdare.

Liderul partidului neonazist
grec a fost plasat în arest
provizoriu

Liderul partidului neonazist grec
Zori Aurii, Nikos Michaloliakos, a
fost plasat în arest provizoriu ieri,
dupã o depoziþie de duratã în faþa
unui judecãtor de la Atena, a anunþat
agenþia de presã greacã ANA. Acesta
este acuzat de „conducerea unei
organizaþii criminale” conform
agenþiei, în timp ce autoritãþile din
Grecia îºi continuã eforturile de a
reduce la tãcere partidul neonazist,
dupã uciderea, la 18 septembrie, a
unui artist antifascist de cãtre un
membru formaþiunii. Presa localã a
precizat cã magistraþii au mai decis sã
îl menþinã în arest pe un lider local al
Chryssi Avghi, acuzat cã a fost
implicat în uciderea artistului.
Miercuri, patru deputaþi ai partidului
neonazist au fost inculpaþi de
apartenenþã „la o organizaþie
criminalã”. Trei dintre ei au benefi-
ciat de eliberare condiþionatã, în timp
ce al patrulea, Yannis Lagos, a fost
plasat în arest provizoriu.
O nouã scurgere de apã
radioactivã la centrala
nuclearã de la Fukushima

Compania care gestioneazã
centrala nuclearã accidentatã de la
Fukushima (Japonia) a anunþat, ieri,
cã a descoperit o nouã scurgere de
apã radioactivã dintr-un rezervor ºi
nu exclude ca o parte a apei sã fi
ajuns în Oceanul Pacific. Picãturi au
fost descoperite miercuri searã pe
partea superioarã a unui rezervor de
cãtre un lucrãtor al Tokyo Electric
Power (Tepco), în timp ce erau
efectuate operaþiuni de îndepãrtare a
apei de ploaie. Câteva ore mai târziu,
dupã miezul nopþii (18:00, ora
României), Tepco a confirmat în
cadrul unei conferinþe de presã cã
este vorba de o scurgere, declarând
cã „nu se poate elimina ipoteza unei
scurgeri dincolo de zona rezervorului
(înconjurat de un zid) cãtre mare”. O
scurgere de 300 de metri cubi de apã
foarte radioactivã s-a produs deja în
august dintr-un rezervor de 1.000 de
metri cubi, incident numit „grav” de
cãtre autoritãþi. Acesta a degenerat în
crizã, obligând Tepco sã implemente-
ze mijloace suplimentare pentru a
controla mai bine rezervoarele de
stocare din cadrul complexului.
Statele membre ale UE,
îndemnate sã accepte
mai mulþi refugiaþi sirieni

Statele membre ale Uniunii
Europene trebuie sã depãºeascã
reticenþa primirii refugiaþilor sirieni ºi
sã le garanteze „acces echitabil la
procedurile de azil”, solicitã Parla-
mentul European (PE). „Uniunea
Europeanã ºi statele membre trebuie
sã garanteze intrarea refugiaþilor
sirieni ºi accesul echitabil la procedu-
rile de azil”, afirmã membrii
Comisiei pentru Libertãþi Civile din
PE. Dosarul sensibil al refugiaþilor
sirieni urmeazã sã fie examinat de
miniºtrii de Interne ai statelor UE cu
ocazia reuniunii programate luni ºi
marþi în Luxemburg. Înaltul Comisa-
riat ONU pentru Refugiaþi (UNHCR)
a cerut UE sã primeascã 12.000 de
refugiaþi sirieni. „În acest moment,
aceastã cerere pare a fi deja acoperi-
tã”, a dat asigurãri Michele Cercone,
purtãtorul de cuvânt al comisarului
UE pentru Afaceri Interne,
Cecilia Malmström.



TVR 1

VINERI - 4 octombrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Telejurnal
09:00 Ora de business (R)
09:45 Destinaþia România
10:15 Apostrof
11:10 Legendele palatului:

Regele Geunchogo (R)
12:30 Tribuna partidelor

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

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

Regele Geunchogo
18:55 Clubul celor care

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

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

în România
21:00 Gimnasticã artisticã
23:10 Marele jaf
00:45 Golem
01:45 Europa mea (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Carabinieri (R)
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Metropole
10:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
11:00 Prin sãlbãticie cu bicicleta (R)
12:00 Remix
13:00 Mari familii româneºti (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
20:00 Un strãin în oraº
21:00 Caviarul, comoara din Iran
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Trei regate
00:05 Idilã la Budapesta

07:55 Tom ºi Jerry: Robin Hood
ºi ceata lui

08:55 Phil Spector
10:25 Ralph Stricã-Tot
12:05 Trei bãrbaþi ºi un bebeluº
13:45 Happy Feet 2: Mumble

Danseazã Din Nou
15:25 Cum sã te îndrãgosteºti
16:50 Green Lantern 3D:

Protectorul Universului
18:45 Filme ºi vedete
19:10 În derivã
19:35 În derivã
20:00 Paul. Un extraterestru

fugit de-acasã
21:45Încearcã sã nu clipeºti
22:00 True Blood
22:55 360
00:45 Resident Evil: Rãsplata

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Bonneville (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Prietenii copilãriei mele
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Bun venit în junglã!
22:45 Încã un film despre

adolescenþi?!
00:45 Bun venit în junglã! (R)
02:30 Încã un film despre

adolescenþi?! (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
21:30 Suflet de gheaþã
22:30 Îþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Doamne de poveste (R)
02:00 Suflet de gheaþã (R)
03:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

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

08:00 Acasã în bucãtãrie (R)
09:00 Descoperã România (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 Lumea Pro Cinema (R)
15:00 Monk
16:00 Aventurile Christinei (R)
17:00 La bloc (R)
2002, Romania, Comedie
18:00 M.A.S.H. (R)
19:00 Aventurile Christinei
20:00 Necunoscuþii
22:00 Scriitori de cartier
00:00 Dexter
01:00 Anturaj
01:30 Spartacus: Nisip însângerat
03:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
03:45 Dexter (R)

06:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani
10:50 În gura presei
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 iComedy
22:00 X Factor (R)
00:30 Focul
02:30 Observator (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 Roata norocului
22:15 Pe banii pãrinþilor
23:45 Faci faþã, faci bani (R)
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Teo Show (R)
03:45 Pe banii pãrinþilor (R)
05:00 Inima nu respectã reguli

(R)
06:45 Pastila de râs (R)

07:00 Vacanþã ºi terapie
08:00 Regina cumpãrãturilor

(R)
09:30 Trãsniþi din NATO (R)
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
12:00 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)
13:00 Dragostea trece prin

stomac
14:00 Vacanþã ºi terapie (R)
15:00 Focus
15:30 Focus Monden (R)
16:00 Regina cumpãrãturilor
17:00 Fii pe fazã!
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Acasa la Coana Mare 2
22:30 Killer Karaoke
23:30 Fii pe fazã! (R)
00:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
01:30 Dragul de Raymond
03:00 Focus (R)
04:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:00 Inspectorii 2: identitãþi

multiple

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 Fotbal: Rezumate Europa

League
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 "Ku Nina în Atak!"
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 Boxbuster "Mari meciuri":

Wladimir Klitschko, Alexander
Povetkin

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

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

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

Kustoms
10:00 Camionagiii gheþurilor
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Rãzboiul transportatorilor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
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CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

JUSTIN ªI CAVALERII 3D

LA LIMITA DE JOS A CERULUI

Ore de spectacol:
14:00
Gen film:Animaþie
Cu:Antonio Banderas,
Saoirse Ronan, Fred-
die Highmore
Regizor:Manuel
Sicilia

Gravity 3D:
Misiunea în spaþiu
Ore de spectacol:
16:30; 19:00; 21:15
Gen film:SF, Thriller
Cu:Sandra Bullock,
George Clooney
Regizor:Alfonso
Cuarón

Ore de spectacol:
14:00; 18:00; 20:00
Gen film:Drama
Cu:Igor Babiac, Ela
Ionescu
Regizor: Igor Cobi-
leanski

Madagascar 3:
Fugariti prin

Europa
Ore de spectacol: 14:00
Cu:Ben Stiller, Chris
Rock, David Schwim-
mer, Jada Pinkett Smith
Regizor:Eric Darnell
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CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROPUTERE S.A. (denumita in continuare Societatea), cu sediul social in
Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/
12/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO 6312800, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comer-
ciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor
drepturi ale acþionarilor în cadrul adunãrilor generale ale societãþilor comerciale si ale Actului constitutiv al  Societatii, actualizat
la data de 11.10.2011,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A
ACTIONARILOR pentru data de 6 Noiembrie 2013, ora 11.00, respectiv ora 12,00, care isi va desfasura lucrarile in sala
de sedinte de la sediul Societatii, din Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj si la care au dreptul de a participa si de a vota
numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 25 Octombrie 2013 (Data de Referinta),
avand urmatoarea ordine de zi pentru:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
1. Informare cu privire la retragerea dlui. Daruwala Zubair din calitatea de membru al Consiliului de Administratie, precum

si cu privire la decizia Consiliului de Administratie de al numi in functia de membru provizoriu al Consiliului de Administratie
pe dl. Abdur-Razzak LADHA, conform prevederilor art.1372 din Legea 31/1990 a societatilor si conform art.17.1. din Actul
Constitutiv al Societatii.

2. Completarea structurii Consiliului de administratie, prin numirea unui nou membru al Consiliului de administratie, durata
mandatului acestuia fiind limitata la durata mandatului consiliului de administratie in functiune. Lista cu privire la numele,
localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanei propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia
actionarilor, atat la la sediul Societatii, cat si pe website-ul Societatii, putand fi consultata si completata de acestia incepand cu
data de 4 Octombrie 2013.

3.  Stabilirea datei de 22 Noiembrie 2013, ca Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga
efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

4. Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei Adunarii Generale Ordina-
re a Actionarilor pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ionascu Stefan,
salariat al societatii, pentru semnarea tuturor celorlalte documente si indeplinirea formalitatilor necesare privind inregistrarea si
publicarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
1. Modificarea art. 17.1.2 din Actul constitutiv al Societatii, actualizat la data de 11.10.2011, dupa cum urmeaza:
„Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:
-Manfred Klepacz, cetatean german, nascut la data de 06.05.1960, in Hamburg, cu domiciliul in Jubail, Arabia Saudita,

identificat cu PASS Seria D nr. C4G4NTMV2 emis de Consulatul General New York la data de 09.02.2009;
-Fathi Taher, cetatean iordanian, nascut la data de 21.12.1947 in Kamleh (Iordania), identificat cu PASS Seria J nr.

094562 emis de autoritatile competente din Amman (Iordania) la data de 10.07.2006;
-Alexandru Bunea, cetatean roman, nascut la data de 02.02.1948, in Com. Produlesti – jud. Dimbovita, cu domiciliul in

Bucuresti, Sector 4, Str. Tatulesti nr. 1, bl. 103, sc. B, et. 2, ap. 16, identificat cu C.I. Seria EP nr. 002007, emisa de I.N.E.P.,
la data de 22.03.2005, CNP 1480202400012;

-Hans-Joachim Schmidt, cetatean german, nascut la data de 29.10.1945, in Niederscheld, cu domiciliul in Oberursel
(Talinus) Goldgrubenstr 18, Germania, identificat cu C.I. nr. 4103689160 emisa de autoritatile din Germania la data de
28.07.2003;

-[…], cetatean […], nascut la data de […] in […], cu domiciliul in […], identificat cu C.I./PASS. Seria/Nr […]  emis(a)
la data de ….”.

2. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii, actualizat cu modificarile de mai sus, urmand ca acesta sa fie transcris si
depus la Registrul Comertului in noua sa forma, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, modificata si completata.
Noul Act Constitutiv va intra in vigoare la data depunerii acestuia la Registrul Comertului, in forma autentificata, si va inlocui
Actul constitutiv actualizat la 11.10.2011, care isi inceteaza efectele la aceeasi data.

3. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii prin emisiunea unui numar maxim de 811.309.649 actiuni avand o
valoare nominala de 0,10 lei/actiune, in schimbul unor noi aporturi in numerar precum si prin compensarea partiala a creantei
in valoare totala de 68.748.903,61 Euro (din care 58.377.365 Euro reprezinta principalul imprumutului si 10.371.538,61 Euro
reprezinta dobanda), derivand din contracte de imprumut, pe care actionarul majoritar – AL-ARRAB CONTRACTING
COMPANY LIMITED – o are asupra Societatii. Actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere actionarilor Societatii la pretul
de emisiune de 0,1 lei fiecare, fara prima de emisiune, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda la Data de
Inregistrare, dupa cum urmeaza:

a. Un numar de 700.000.000 actiuni, reprezentand suma de 70.000.000 lei, actionarului majoritar al Societatii – AL-ARRAB
CONTRACTING COMPANY LIMITED („ACC”) – prin compensarea partiala a creantei acestuia asupra Societatii (din
principalul acestei creante), in valoare partiala de 70.000.000 lei, la un pret de conversie de 0,1 lei/actiune la cursul de schimb
RON/EUR comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data subscrierii de catre ACC a respectivelor actiuni noi emise;

b. Un numar de 111.309.649 actiuni avand o valoare de emisiune totala de 11.130.964,9 lei, vor fi oferite, in cadrul
exercitarii dreptului de preferinta, spre subscriere in schimbul aporturilor in numerar, celorlalti actionari (respectiv persoanelor
care au calitatea de actionar la Data de Inregistrare, cu exceptia ACC), in vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul
Societatii la Data de Inregistrare.

Actionarii Societatii isi vor exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de o luna de la data publicarii hotararii
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv acestia vor avea
dreptul sa subscrie un numar de actiuni proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda la Data de Inregistrare.
Subscrierile vor avea loc la valoarea nominala (0,1 lei/actiune) fara prima de emisiune. Numarul de drepturi de preferinta ce
este acordat fiecarui actionar va fi egal cu numarul de actiuni emise de Societate detinut la Data de Inregistrare. Rata de
subscriere, care reprezinta numarul de drepturi de preferinta necesar pentru a subscrie 1 actiune nou emisa, este de
0,4161209151. Numarul maxim de actiuni noi care se cuvin fiecarui actionar va fi reprezentat de numarul intreg (rotunjire in
minus) determinat ca raport intre numarul drepturilor de preferinta de care dispune fiecare actionar si valoarea ratei de
subscriere (i.e. 0,4161209151).

Actiunile nou emise, nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere, se anuleaza.
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu dispozitiile art.114 alineatul (1) din Legea 31/

1990 republicata si modificata, pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a
hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar fara a se limita la, derularea (inclusiv stabilirea si
aprobarea procedurii de subscriere, constatarea si validarea subscrierilor efectuate, anularea actiunilor nesubscrise), inchide-
rea (aprobarea majorarii capitalului social in urma subscrierii si platii pretului/liberarii noilor actiuni), inregistrarea si operarea
majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor
documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la
autoritatile competente.

5. Stabilirea datei de 22 Noiembrie 2013, ca Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele
hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

6. Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale extraor-
dinare a actionarilor pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului
Ionascu Stefan, salariat al Societatii, pentru semnarea tuturor celorlalte documente si indeplinirea formalitatilor necesare privind
inregistrarea si publicarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea actului consti-
tutiv actualizat, in fata Notarului Public si depunerea acestuia la Registrul Comertului.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data de 06 Noiembrie 2013, Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va intruni la data de 07 Noiembrie 2013, ora 12,00, in sala
de sedinte de la sediul Societatii din Mun. Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, cu aceeasi ordine de zi.

Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor si ale Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi stabilita de adunarile generale, data de 22
Noiembrie 2013 fiind  propusa de Consiliul de Administratie in acest sens.

Proiectele de hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,
documentele si materialele de sedinta sunt disponibile, incepand cu data publicarii convocarii (4 Octombrie 2013), atat in format
electronic, pe website-ul Societatii la adresa (www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat, cat si pe suport de hartie,
putand fi consultate la sediul Societatii din Mun. Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, intre orele 9,00-15,00, in  fiecare
zi lucratoare, la Serviciul Secretariat AGA si CA (persoana responsabila Dl. Ionascu Stefan). Persoanele interesate pot obtine,
la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Unul sau mai multi actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
- De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare

sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii
convocarii (04.10.2013), respectiv pana la data de 21.10.2013, ora 15:00;

- De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, in
termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (04.10.2013), respectiv pana la data de 21.10.2013, ora 15:00.

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi pentru numirea noului membru al Consiliului de Administratie
este 21.10.2013, ora 15:00. Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala
ale persoanelor propuse ca administratori se afla la dispozitaia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia
la sediul societatii, sau pe website la adresa www.electroputere.ro.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, iar documentele aferente exercitarii acestor drepturi vor fi
transmise astfel:

- prin servicii de posta si/sau curierat, cu confirmare de primire, catre sediul Societatii din Craiova, Calea Bucuresti nr.80,
jud. Dolj, cod postal 200440, in atentia Dlui. Ionascu Stefan; sau

- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa
actionari@electroputere.ro,  mentionand la subiect „pentru Adunarea Generala a Actionarilor din 6/7 Noiembrie 2013”.

Sub sanctiunea neluarii lor in considerare in caz contrar, documentele transmise conform celor de mai sus trebuie sa fie
insotite obligatoriu de documente care sa permita verificarea identitatii actionarilor, astfel:

In cazul actionarilor persoane fizice:
- copie C.I., B.I. sau pasaport in termen de valabilitate; si
- un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un alt organism cu competente de legalizare/

certificare a semnaturii; data legalizarii / certificarii trebuie sa fie ulterioara datei de convocare a prezentei adunari generale a
actionarilor; specimenul de semnatura trebuie sa fie lizibil si sa permita compararea acestuia cu semnatura aplicata pe
documentele transmise pentru exercitarea drepturilor de actionar.

- daca este cazul, copie C.I., B.I., pasaport in termen de valabilitate si specimen de semnatura care sa indeplineasca toate
conditiile de mai sus pentru reprezentantul legal al actionarului – persoana fizica, precum si copie a documentului oficial care
atesta calitatea de reprezentant legal.

In cazul actionarilor persoane juridice:
- copie C.I., B.I. sau pasaport in termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al actionarului – persoana juridica; si
- documentele transmise pentru exercitarea drepturilor de actionar vor fi semnate, sub sanctiunea neluarii lor in considerare

in caz contrar, numai de catre persoana fizica care are calitatea de reprezentant legal; si
- un specimen de semnatura pentru reprezentantul legal al actionarului, legalizat/certificat de un notar public sau de un alt

organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii; data legalizarii / certificarii trebuie sa fie ulterioara datei de
convocare a prezentei adunari generale a actionarilor; specimenul de semnatura trebuie sa fie lizibil si sa permita compararea
acestuia cu semnatura aplicata de reprezentantul legal pe documentele transmise pentru exercitarea drepturilor de actionar; si

- copie a certificatului de inmatriculare sau a unui document echivalent; si
- original sau copie a documentului  oficial care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semneaza documentele

transmise de actionarul-persoana juridica (emis dupa data convocarii adunarii generale pentru care se furnizeaza respectivul document).
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la Serviciul

Secretariat AGA si CA (in atentia Dlui. Ionascu Stefan) pana la data de 04.11.2013, ora 15:00. Intrebarile se pot depune in scris,
la sediul Societatii, pot fi transmise prin servicii de posta/curierat, cu confirmare de primire sau prin e-mail la adresa actionari@e-
lectroputere.ro,  mentionand la subiect „pentru Adunarea Generala a Actionarilor din 6/7 Noiembrie 2013”. Pentru identificarea
persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii documentele mentionate la paragraful anterior, necesare pentru
verificarea identitatii actionarilor/reprezentantilor (legali) ai actionarilor, aceasta fiind o conditie pentru luarea in considerare a
intrebarilor respective. Se considera ca un raspuns este dat, daca informatia pertinenta este disponibila pe website-ul Societatii
(www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat, sectiunea “intrebari frecvente”, in format Intrebare-Raspuns.

Persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor precum si din cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 6/7 Noiembrie 2013
in mod direct sau  pot fi reprezentate si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei procuri speciale.  Accesul actionarilor
indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor precum si la Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta astfel:

- in cazul actionarilor persoane fizice care participa personal - cu actul de identitate (buletin/carte de identitate/pasaport) si
- în cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice care participa prin reprezentant - cu procura speciala

acordata persoanei fizice care ii reprezinta, insotita de actul de identitate al reprezentantului.

Formularele de procura speciala (in limba romana cat si limba engleza)  se pot obtine de la sediul Societatii, Serviciul
Secretariat AGA si CA sau se pot descarca de pe website-ul societatii (www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat,
incepand cu data 04.10.2013. Actionarii au obligatia sa dea, in cadrul formularului de procura speciala, instructiuni clare,
specifice, de vot pentru persoana care ii reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.

Un exemplar original al procurii speciale, completat si semnat de actionar, se va transmite la sediul Societatii astfel incat
sa fie la dispozitia Serviciului Secretariat AGA si CA pana cel mai tarziu la data de 04.11.2013, ora 12:00, astfel:

- prin inregistrare la serviciul de Registratura al Societatii, in plic sigilat, avand aplicata mentiunea clara “Procura pentru
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 6/7 Noiembrie 2013” (in atentia Dlui. Ionascu Stefan); sau

- transmisa la sediul Societatii, prin servicii de posta si/sau curierat, cu confirmare de primire, in atentia Dlui. Ionascu Stefan; sau
- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la

adresa actionari@electroputere.ro,  mentionand la subiect „pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor
din 6/7 Noiembrie 2013”.

Sub sanctiunea neluarii lor in considerare in caz contrar, procurile trebuie sa fie insotite obligatoriu de documente care sa
permita verificarea identitatii actionarilor, astfel cum au fost acestea prezentate la paragrafele anterioare.

Procurile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate sau care nu sunt
transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile Societatii si determina pierderea dreptului de vot in cadrul adunarii
generale pentru care au fost acordate.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data stabilita pentru
adunarile generale, utilizand formularul de vot prin corespondenta (in limba romana cat si limba engleza), pus la dispozitie
incepand cu data de 04.10.2013, atat la sediul Societatii (Serviciul Secretariat AGA si CA – Dl. Ionascu Stefan), cat si pe
website-ul societatii (www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat.

Formularele de vot prin corespondenta – in limba romana cat si in limba engleza -  (completate si semnate de catre
actionari/reprezentantii legali ai actionarilor si insotite de documente care sa ateste identitatea acestora, asa cum au fost acestea
specificate detaliat in prezentul convocator, sub sanctiunea neluarii lor in considerare in caz contrar) trebuie sa parvina
Societatii pana la data de 04.11.2013, ora 12.00, sub sanctiunea neluarii lor in considerare in cazul in care sunt primite ulterior
datei si orei anuntate, astfel:

- prin depunere la Registratura Societatii (in plic sigilat, avand aplicate mentiuni clare cu privire la continutul plicului si
mentionand ca persoana destinatara pe Dl. Ionascu Stefan); sau

- transmisa la sediul Societatii, prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, in atentia Dlui. Ionascu Stefan; sau
- in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electro-

nica, transmise la adresa actionari@electroputere.ro mentionand la subiect „pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraor-
dinara a Actionarilor din 6/7 Noiembrie 2013”.

Regulamentul integral privind procedura de vot prin corespondenta, adoptat de Societate, poate fi consultat de actionari pe
website-ul Societatii (www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat, incepand cu data publicarii convocarii. In cazul in
care prin prezentul convocator s-au adus modificari regulamentului privind procedura de vot prin corespondenta, acestea se
considera incorporate in regulament si vor prevala fata de prevederile contrare ale acestuia.

In cazul actionarilor persoane fizice si/sau juridice care prezinta toate sau o parte dintre documentele solicitate pentru proba
identitatii sau documentele privind exercitarea drepturilor de actionar intr-o limba straina, acestia trebuie sa furnizeze obligatoriu o
traducere realizata de un traducator autorizat din Romania al respectivelor documente, cu exceptia cazului in care documentele
semnate de actionarul respectiv sunt  redactate si/sau insusite de acesta in varianta bilingva si exista mentiunea ca, in caz de
neconcordante intre versiunea in limba straina si versiunea in limba romana, prevaleaza versiunea in limba romana.

Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0251/438450,0251/438100 - int. 4211 sau la adresa de e-mail sionascu@electroputere.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Manfred Klepacz
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Anunþul tãu!
Anunþ public privind decizia etapei
de încadrare (titular) S.C. STEFAN ºi
STEFANIA SRL titular al proiectului”
CONSTRUIRE ATELIER DEBITARE
MATERIAL LEMNOS ºi ÎMPREJMUI-
RE TEREN anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre ARPM Craiova, pen-
tru proiectul propus a fi amplasat în
Podari, T19, P264/4. Proiectul deci-
ziei  încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la se-
diul ARPM Craiova, strada Petru
Rareº nr. 1, în zilele de L-V, între ore-
le 9-14, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet: www.arpmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/ observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare (în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului
anunþ) pânã la data de 8.10.2013.
SC Solaria Green Energz SRL anun-
þã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de obþinere a autori-
zaþiei de mediu privind activitatea
“Parc Fotovoltaicã de producere a
energiei electrice” ce se desfãºoa-
rã în Comuna Urzicuþa, Sat Urzicu-
þa, Tarlaua 3, Parcela 502, 508. Infor-
maþiile privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consultate la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, Craiova zilnic între orele 9.00-
14.00. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj pânã
la data de 19.10.2013.
SC Sun Energhes SRL anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii soli-
citãrii de obþinere a autorizaþiei de
mediu privind activitatea “Parc Fo-
tovoltaicã de producere a energiei
electrice” ce se desfãºoarã în Co-
muna Urzicuþa, Sat Urzicuþa, Tarla-
ua 17, Parcela 37. Informaþiile privind
potenþialul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova zilnic
între orele 9.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj pânã la data de 19.10.2013.

Anunþul tãu!
 PFA FOTA COSIANA cu sediul în
loc. Craiova, str. Fermierului nr.
321 anunþã  cã a depus la APM
Craiova documentaþia tehnicã
pentru obþinerea autorizaþiei de
mediu pentru desfãºurarea acti-
vitãþii COLECTAREA DEªEURI-
LOR NEPERICULOASE Cod CAEN
3811, 3832,4677,5210 (denumirea
activitãþii cf. CAEN), pe amplasa-
mentul din com. Argetoaia str.
Constantin Argetoianu, nr. 73
(adresa la care se desfãºoarã ac-
tivitatea). Eventualele sugestii sau
observaþii se vor depune în scris
la Agenþia pentru Protecþia Mediu-
lui Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1
Dolj, în termen de 15 zile de la apa-
riþia prezentului anunþ.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

OFERTE SERVICIU
Angajãm frizeriþã, coafe-
zã zona Brestei. Telefon:
0741/505.044.
ANGAJÃM MAªINIS-
TE MAROCHINÃRIE.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Angajãm tehnician/ingi-
ner cu cunoºtinþe în sis-
teme de alarmã, supra-
veghere video, reþele cal-
culatoare. CV-ul se de-
pune la adresa de e-
mail: angajari_craiova-
@yahoo.com.

MEDITAÞII
PROFESOARÃ Istorie
meditez pentru orice ni-
vel: testare naþionalã, ba-
calaureat, facultate. Pre-
gãtesc la domiciliu elevi
de clasele I–IV. Telefon:
0720/536.468.
Licenþiatã, douã specia-
lizãri ofer meditaþii com-
plete clasele I-IV. Tele-
fon: 0751/239.088.
Meditez matematicã
pentru Evaluare Naþi-
onalã, bacalaureat,
alte concursuri ºcolare
ºi examene. Telefon.
0724/088.745; 0351/
416.101.

Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri etc. Te-
lefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Profesoarã meditez ma-
tematicã. Telefon. 0761/
329.958.

PRESTÃRI SERVICII
Evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0758/063.773. 0744/
390.775.
Fac menaj sau bonã. Te-
lefon: 0762/047.095.
S.C. ATLANTYS, Clubul
Oamenilor de  Afaceri, or-
ganizeazã mese festive,
nunþi, botezuri, agape.
Suntem serioºi ºi exigenþi.
Vã aºteptãm în str. Ro-
mul bl. T3A parter. Tele-
fon: 0251/411.712: 0723/
868.723.
Finisaje interioare ºi ex-
terioare. Telefon: 0736/
003.526.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase + al-
bumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Te-
lefon: 0761/906.706.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
Vând apartament 2 ca-
mere transformat în 3,
ultramodern cu centralã,
mobilier ºi garaj, (în spa-
te la Billa). Preþ 65.000
Euro negociabil. Telefon:
0755/943.426.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, Calea
Bucureºti, zona Institut. Te-
lefon: 0770/334.956.
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0351/175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere central. Telefon,
0770/682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate, su-
perb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.

Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa Poli-
grafie). 45.000 Euro ne-
gociabil. Telefon: 0721/
218.871.

CASE
Vând vilã la roºu Gher-
ceºti posibilitate preluare
credit Prima Casã. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând casã cu teren Lã-
deºti – Vâlcea. Telefon:
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 garsoni-
erã Craiova, + diferenþa.
Telefon: 0742/097.486.
Vând casã comuna Ur-
zicuþa 4 camere + 3500
mp. Telefon: 0722/
651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Tele-
fon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere, anexe,
pomi fructiferi, vie, fân-
tânã, localitatea Ciutura,
preþ negociabil. Telefon:
0763/305.850.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe ºi
38 ari curte în sat Þugu-
reºti, comuna Valea
Stanciului. Telefon: 0251/
352.239. 0721/502.003.
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Iulian Cristescu, Primarul Comunei Leu,Iulian Cristescu, Primarul Comunei Leu,Iulian Cristescu, Primarul Comunei Leu,Iulian Cristescu, Primarul Comunei Leu,Iulian Cristescu, Primarul Comunei Leu,
cu deosebitã plãcere vã invit duminicã,cu deosebitã plãcere vã invit duminicã,cu deosebitã plãcere vã invit duminicã,cu deosebitã plãcere vã invit duminicã,cu deosebitã plãcere vã invit duminicã,

6 octombrie 2013, la Sãrbãtoarea Comunei Leu,6 octombrie 2013, la Sãrbãtoarea Comunei Leu,6 octombrie 2013, la Sãrbãtoarea Comunei Leu,6 octombrie 2013, la Sãrbãtoarea Comunei Leu,6 octombrie 2013, la Sãrbãtoarea Comunei Leu,
sã ne bucurãm împreunã de aceste momentesã ne bucurãm împreunã de aceste momentesã ne bucurãm împreunã de aceste momentesã ne bucurãm împreunã de aceste momentesã ne bucurãm împreunã de aceste momente

mult aºteptate! Cu voie bunã ºi veseliemult aºteptate! Cu voie bunã ºi veseliemult aºteptate! Cu voie bunã ºi veseliemult aºteptate! Cu voie bunã ºi veseliemult aºteptate! Cu voie bunã ºi veselie
vom petrece alãturi clipe de neuitat!vom petrece alãturi clipe de neuitat!vom petrece alãturi clipe de neuitat!vom petrece alãturi clipe de neuitat!vom petrece alãturi clipe de neuitat!

Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la ºosea-
ua Craiova – Bechet.
Telefon: 0734/159.594.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anve-
lopatã termic, eventual
schimb 2 apartamen-
te, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã bãtrâneascã
de locuit + 2400 mp te-
ren intravilan în satul Pre-
deºti, judeþul Dolj, la 16
km de Craiova. Telefon:
0251/454.016.

Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru, cu o
casã bãtrâneascã, pomi,
vie la 11 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând teren intravilan Brã-
deºti, deschidere la
Drum European 54 m,
toate utilitãþile. Relaþii la
telefon: 0749/230.636.

Vând parcele Cârcea, la
asfalt, alãturat cu Hanul cu
ponei, 450 mp ºi 650 mp.
Telefon: 0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-vis
de târgul Leu, 1174 mp,
2 deschideri 17 m ºi re-
þele apã, electricitate, ca-
dastru, carte funciarã.
Telefon: 0724/572.434;
0351/179.436.
Vând 800 mp, comuna
Predeºti ideal pentru
casã, zonã pitoreascã.
Telefon: 0762/ 109.595.
Vând 345 mp zona Dae-
woo între case, variante.
Telefon: 0761/ 665.763.

Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon: 0766/
582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de la-
cul Tanchiºtilor. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grãdi-
nari, nr. 34. Preþ nego-
ciabil, 600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
0761/347.028.

Vând urgent teren intra-
vilan în Iºalniþa, 2500
mp, cu posibilitate de
construire lângã reþea
gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, paralel
cu drumul european. Te-
lefon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti la
16 km de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.

VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã be-
tonatã având toate faci-
litãþile preþ convenabil.
Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.
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Staþiunea de Cer-
cetare – Dezvoltare

Agricolã ªimnic,
cu sediul în Craiova,
ªoseaua Bãlceºti

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

DROPIA, BOEMA,
ªIMNIC 30.

Telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

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

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

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

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

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

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.

SCHIMBURI
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon. 0727/884.205.
Vând sau schimb apar-
tament 4 camere Lãpuº,
cu casã 2-3 camere. Te-
lefon: 0766/ 483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 306 die-
sel înmatriculat. Telefon:
0761/155.549.
Vând maºinã auto Peu-
geot 806, benzinã, an
1995 neînmatriculatã. Ba-
riera Vâlcii nr. 63. Craiova.
Telefon: 0766/466.171.
Vând Audi A6, fabricaþie
2006, full-options, bleu-
marin, piele, xenon, mo-
tor de 2000 cm3. Tele-
fon. 0762/109.595.
Vând Peugeot 307 die-
sel anul 2004 înmatricu-
lat 2008. Telefon: 0728/
031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Ford Fiesta impe-
cabil, înmatriculat. Tele-
fon: 0745/043.152.

Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3, albas-
tru, 2007, 23500 km, 5
uºi, 1400 cm3, airbags,
ABS, ca nouã + cauciu-
curi iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabrica-
þie 2008, 39.000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã axã,
capacitate 6,5 tone,
preþ negociabil sau alte
variante. Telefon: 0748/
995.594.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005, preþ
negociabil. Telefon:
0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, nego-
ciabil. Telefon: 0740/
316.002.

UTILAJE
Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat
Palilula, stare foarte
bunã. Telefon: 0251/
361.093.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând loc de veci cimiti-
rul Roboaica. Telefon:
0736/655.212.
Vând struguri de ananas
nerecoltaþi (recoltarea are
loc în comuna Leu). Te-
lefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând frigider Actic 240 l
preþ negociabil. Telefon:
0763/625.519.
Vând pãlãrie fetru nr. 55,
nouã, 50 lei, maºini de
spãlat rufe, pompã de-
fectã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri Elect-
record de muzicã popu-
larã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie ma-
ºini de cusut nemþeºti, ro-
mâneºti, cãruþã. Telefon:
0761/155.549.
Vând în Iºalniþa 2 m3

lemne diferite esenþe din
demolare magazie 125
lei m3. Telefon: 0761/
355.869; 0770/303.445.
Vând cârlige jgheaburi
acoperiº, arzãtoare Ø
600 gaze sobã, polizor
(flex) D 125/850W, cau-
ciucuri 155/13 cu jantã,
polizor voiaj cu douã bu-
telii nou, ceas Atlantic.
Telefon: 0771/385.734.
Vând 345 mp – 18,60,
tarlaua 80 preþ negocia-
bil, zona Daewoo cãpºu-
nãrie. Telefon: 0763/
616.711; 0351/425.744.

Vând struguri ananas,
blanc ºi zaibãr. Telefon:
0785/447.615.
Vând presã pentru stru-
guri capacitate mare. Te-
lefon: 0251/531.294.
Vând 2 gropi, Cimitirul
Romaneºti, cu lucrare
fãcutã. Telefon: 0771/
758.019.
Vând canapea extensi-
bilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând puieþi de nuc, fra-
sin, salcâm ºi diverºi pu-
ieþi pomi fructiferi ºi sãl-
batici pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880;
0253/285.145.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticidele
din legume ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi anti-
bioticele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã 40
ml, robineþi, ventile fon-
tã noi diverse mãrimi.
Telefon. 0731/989.215.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax, as-
pirator, balanþã Berkel,
cuier panou, maºinã de
cusut Singer. Telefon:
0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Tele-
fon: 0730/542.885.

Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date cu
lac, tuburi CO2, doza-
tor bere. Telefon: 0770/
897.476.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Te-
lefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300. Preþ 200 lei. Re-
laþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/ kg, 2 damige-
ne 10-15 litri, 15 lei / buc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Tele-
fon: 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 fon-
tã folosit, un calorifer ta-
blã 120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Tele-
fon: 0728/381.894.

Vând cauciucuri 155/13
cu jantã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bute-
lie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã trata-
te, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii, flex
mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu butelie,
maºinã de cusut, plãci
muzicã popularã ºi uºoa-
rã (0,50-1 leu), husã au-
tomobil. Telefon: 0720/
929.024.
Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condi-
þionat, mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante, co-
voare. Telefon: 0752/
142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie, bi-
bliotecã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate 500
mp cu teren intravilan
12.500 mp împrejmuit
cu gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi hrã-
nitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.
2 morminte Cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0351/
437.906.
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Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, diverse.
Telefon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pis-
cinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24 F,
Italia. Telefon: 0722/
680.138.

Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu plu-
titor 20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând pat dublu 2 m X 2
m, tãblii nou – nouþ, sal-
tea, alain delone 42-44-
46 bãrbat – fermoar –
nasturi - tineret, excepþi-
onal. Telefon: 0725/
533.042.
CUMPÃRÃRI
Colecþionar cumpãr ta-
blouri, sculpturã, acuare-
lã, graficã, monede,
bancnote, timbre, cea-
suri, icoane, alte antichi-
tãþi. Telefon: 0723/
926.322.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de aparta-
ment. Telefon: 0761/
438.807.
Bucureºti - zona Vitan
garsonierã 40 mp mobi-
latã, rog seriozitate. Ex-
clus intermediere agen-
þii. Telefon: 0722/
714.578.
Închiriez garsonierã com-
plet mobilatã zona
Lãpuº, Scoala M. Emi-
nescu. Telefon: 0762/
299.913.
Închiriez apartament 2
camere, Valea Roºie.
Telefon: 0745/ 175.456.
Închiriez la bloc Calea
Bucureºti, exclus familii.
Telefon. 0762/047.095.
Închiriez teren pe termen
lung pentru amplasare
de magazine sau piaþã
Lãpuº. Vad foarte bun.
Telefon: 0763/616.711;
0351/425.744.
Proprietar închiriez pe ter-
men lung apartament 3
camere mobilat parter
Dezrobirii,  300 euro. Te-
lefon: 0744/396.354.
Gazdã - bãiat. Telefon:
0746/274.204.

Primesc fatã în gazdã,
central. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriez teren pentru par-
care maºini sau centru
vânzãri sau G.P.L. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri sau
magazine pe perioadã
nedeterminatã, zonã cu
vad. Telefon: 0761/
665.763.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Te-
lefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã co-
pii. Telefon: 0251/
429.943;  0742/450.724.
Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere modi-
ficat în 4 camere, blocu-
rile K, strada Pãltiniº,
parter, acces bilateral,
pretabil firmã. Telefon:
0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere. Te-
lefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez apar-
tament 2 camere, zona
1 Mai. Telefon: 0765/
058.600.
MATRIMONIALE
Domn serios, fãrã obli-
gaþii 50 ani, doresc cu-
noºtiinþã cu doamnã vâr-
stã apropiatã. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.

DIVERSE
Caut persoanã autoriza-
tã ptr. cadastru în Craio-
va. Telefon: 0770/
333.559: 0351/401.251.
Confecþionez ºi montez
curea canelatã pentru
maºinã de cusut. Tele-
fon: 0251/531.294.

Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897.
0751/ 911.417.
CONDOLEANÞE
Consiliul de Adminis-
traþie al Universitãþii din
Craiova este alãturi de
profesor univ. dr. Se-
vastian Cercel, decan
al Facultãþii de Drept ºi
ªtiinþe Sociale, în mo-
mentele de grea cum-
pãnã pricinuite de de-
cesul sorei, Lina Perie-
þeanu. Sincere condo-
leanþe familiei îndoliate!
Familia conf. univ. dr.
Mircea Zãvãleanu este
alãturi de profesor
univ. dr. Sevastian
Cercel ºi de întreaga
familie în momentele
triste ale despãrþirii de
sora lui. Transmitem
familiei îndoliate întrea-
ga compasiune!
Senatul Universitãþii
din Craiova este alãturi
de decanul Facultãþii
de Drept ºi ªtiinþe So-
ciale, prof. univ. dr. Se-
vastian Cercel în mo-
mentele triste ale des-
pãrþirii de sora lui, Lina
Perieþeanu. Dumne-
zeu s-o ierte ºi s-o
odihneascã în pace!

Familia prof. univ. dr.
Dãniºor Dan Claudiu
este alãturi de colegul
sãu, prof. univ.dr. Se-
vastian Cercel, Deca-
nul Facultãþii de Drept
ºi ªtiinþe Sociale, în
momentele grele ale
despãrþirii de sora sa,
Lina Perieþeanu. Sin-
cere condoleanþe fa-
miliei îndoliate!
Corpul profesoral, per-
sonalul funcþional ºi
studenþii Facultãþii de
Drept ºi ªtiinþe Socia-
le, sunt alãturi de De-
canul Facultãþii, Dom-
nul prof.univ.dr. Sevas-
tian Cercel, ºi împãrtã-
ºesc marea durere a
Domniei sale, pricinui-
te de pierderea sorei –
LINA PERIEÞEANU –
într-un crud accident
de circulaþie ºi îi trans-
mit dumnealui  ºi între-
gii familii condoleanþe.
Regrete eterne! Dum-
nezeu s-o odihneascã
în pace!
Membrele Clubului So-
roptimist Craiova sunt
alãturi de d-na Simona
Florea,  la greaua pier-
dere suferitã la  dece-
sul mamei sale ºi
transmit sincere con-
doleanþe.

Membrii Departa-
mentului de Sociolo-
gie ºi Filosofie al Fa-
cultãþii de Drept ºi
ªtiinþe Sociale din
cadrul Universitãþii
din Craiova sunt alã-
turi de Domnul De-
can, profesor univer-
sitar doctor Sevas-
tian Cercel, la grea-
ua încercare prici-
nuitã de decesul so-
rei sale,  LINA PERIE-
ÞEANU. Sincere con-
doleanþe!
Colectivul Facultãþii
de Drept ºi Rectora-
tul sunt alãturi de
colega lor, Ionica Pa-
raschiv, în momente-
le grele pricinuite de
trecerea fulgerãtoa-
re în nefiinþã a suro-
rii Sale, Lina Paras-
chiv. Dumnezeu sã o
ierte ºi sã o odih-
neascã în pace! La-
crimi, durere ºi com-
pasiune familiei!
COMEMORÃRI

Un an de la decesul
Omului deosebit
CARMEN TRANCÃ,
mamã ºi soþie desã-
vârºitã. Veºnicã amin-
tire! Puiu ºi Raluca.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Ce putea aduce Guardiola unei
echipe care a dominat clar fot-
balul european, câºtigând tot ce
se putea? Cu Heynckess, Bay-
ern a impresionat prin forþã, era
echipa care te cãlca în picioare
ºi marca nemilos, de câte ori pu-
tea. Guardiola i-a adus campioa-
nei Europei ºi estetica de care
parcã avea nevoie, care te atra-
ge, nu te înfioarã, care te poate
fermeca, nu doar te face sã-i re-
cunoºti valoarea. Echipa în care
s-a investit un miliard de euro a
fost doar sparring-partner în
faþa trupei care a acceptat deja
stilul tiki-taka impus de Pep.
Spaniolul nu înceteazã cu ino-
vaþiile-ºoc, care se preteazã pe
stilul sãu de posesie. Calitãþile

„Bayernlona” lui Guardiola a impresionat

pe terenul lui Manchester City, unde Ribery ºi Robben au dat recital

tehnice ale lui Lahm sunt folo-
site acum în linia medianã, cã-
pitanul Germaniei având rol de
Xavi, nu de Busquets, iar Rob-
ben ºi Ribery sunt elemente
esenþiale în tiki-taka nemþeascã.
ªi pentru cã nici Barcelona nu
mai folosea un vârf autentic de
la Ibra încoace, Pep l-a pus vârf
de lance pe Muller, refuzând
opþiunile clasice, Mandzukic sau
Pizarro. Evident, construcþia
începe de la Neuer, iar Dante ºi
Boateng sunt obligaþi sã iasã din
defensivã cu un-doi-uri, chiar
dacã brazilianul mai vede ºi o
pasã lungã de efect, precum cea
de la golul al doilea. În partea
secundã au fost momente în
care Bayern a confiscat mingea,

pasând interminabil ºi creându-
ºi ocazii nenumãrate. ªi în acest
dream-team nu ºi-au fãcut loc
încã Gotze, Alcantara ºi Javi
Martinez!

ªahtiorul lui Mircea Lucescu
nu mai aratã forþa din anii tre-
cuþi, dar este în grafic cu punc-
tul scos acasã contra lui United.
Rakiþki ºi Vidic au fost „Am con-
trolat jocul, fãrã sã riscãm nimic.
Faptul cã nu au tras decât un ºut
pe poartã, cel cu golul, înseam-
nã foarte mult” a declarat „Il
Luce”. Ryan Giggs a bifat al 145-
lea meci în UEFA Champions
League ºi l-a depãºit pe Raul în
topul prezenþelor. Faza serii a
venit de la Madrid, unde Benze-
ma i-a pasat în margine cu cãl-

câiul lui Di Maria, argentinianul
a arãtat unde s-a inventat „rabo-
na”, aceasta însemnând acum un
assist pentru Ronaldo, prompt cu
capul la colþul scurt. Surpriza

serii s-a produs la Torino, unde
Drogba a marcat ºi a pasat deci-
siv pentru punctul scos de la
Galata la debutul lui Mancini pe
banca tehnicã.

Grupa A:

ªahtior Doneþk – Manchester United
1-1

Au marcat: Taison ’76 / Welbeck ’18
ªahtior: Pyatov - Srna, Rakitskiy, Kucher,

ªevciuk - Hubschman, Fernando (Ilsinho
84') -  Douglas Costa, Alex Teixeira, Taison
(Bernard 90') - Luiz Adriano (Ferreyra 90').
Antrenor: Mircea Lucescu.

United: de Gea - Evra, Vidic, Smalling,
Rafael - Welbeck (Jones 90'), Cleverley,
Carrick, Valencia - Fellaini (Giggs 66') - van
Persie. Antrenor: David Moyes.

Bayer Leverkusen – Real Sociedad 2-1
Au marcat: Rolfes ’45+1, Hegeler ’90+2 /

Vela ’52

Leverkusen: Leno - Hilbert, Wollscheid,
Toprak, Boenisch (69 Can) - Reinartz, L.
Bender, Rolfes - Sam (85 Hegeler), Son (68
Kruse), Kiessling. Antrenor: Sami Hyypia.

Sociedad: Bravo - C. Martinez, Gonzalez,
I. Martinez, De la Bella - Markel, Eluston-
do, Zurutuza (90 Ros) - Vela, Griezmann (84
G. Castro), Seferovic (68 Agirretxe). Antre-
nor: Jagoba Arrasate.

Clasament: 1. Manchester United – 4
puncte, 2. ªahtior Doneþk – 4 puncte, 3. Ba-
yer Leverkusen – 3 puncte, 4. Real Socie-
dad – 0 puncte

Grupa B:

Juventus Torino – Galatasaray Is-
tanbul 2-2

Au marcat: Vidal ’78 (penalti), Qua-
gliarella ’87 / Drogba ’36, Umut Bulut ’88

Juventus: Buffon - Barzagli, Bonucci (’68
Llorente), Chiellini - Lichtsteiner (’46 Isla), Vi-
dal, Pirlo, Pogba, Asamoah - Tevez, Vucinic
(’26 Quagliarella). Antrenor: Antonio Conte

Galatasaray: Muslera - Eboue, Semih Kaya
(’26 Gokhan Zan), Chedjou, Hakan Balta - Fe-
lipe Melo, Selcuk - Riera (’60 Amrabat), Sneji-
der (’74 Bulut), Bruma – Drogba. Antrenor:
Roberto Mancini

Real Madrid – FC Copenhaga 4-0
Au marcat: C. Ronaldo ’21, ’65, Di Maria

’71, ’90+1

Real Madrid: Casillas - Dani Carvajal, Pepe,
Varane, Marcelo - Di Maria, Modric (67 Isco),
Khedira (74 Morata), Illaramendi - Benzema (81
Jese), C. Ronaldo. Antrenor: Carlo Ancelotti

FC Copenhaga: Wiland - Jacobsen, Mel-
lberg, Sigurdsson, Bengtson - Gislason, De-
laney, Claudemir, Toutouh (63 Bolanos) - Bra-
aten (66 Adi), Jorgensen (72 Kristensen). An-
trenor: Stale Solbakken

Clasament: 1. Real Madrid – 6 puncte, 2.
Juventus Torino – 2 puncte, 3. FC Copenhaga
– 1 punct, 4. Galatasaray Istanbul – 1 punct

Grupa C:

Paris Saint-Germain  – Benfica Lisa-
bona 3-0

Au marcat: Ibrahimovici ’5, ’30, Mar-
quinhos ’25

PSG: Sirigu - Maxwell, Marquinhos, Alex
(Camara, 77), Van der Wiel - Matuidi, Thiago
Motta, Verratti (Rabiot, 70) - Lavezzi (Lucas,
70), Ibrahimovic, Cavani. Antrenor: Laurent
Blanc

Benfica: Artur - Luisao, Siqueira, Garay,
Andre Almeida - Fejsa (Gomes, 29), Djuricic
(Markovic, 46), Gaitan (Sulejmani, 66), Matic -
Perez, Cardozo. Antrenor: Jorge Jesus

Anderlecht Bruxelles – Olympiakos Pireu
0-3

A marcat: Mitroglou ’17, ’56, ’72.

Anderlecht: Kaminski - Gillet, Kouyate, Nu-
ytinck, N’Sakala - Tielmans, Klejstan - Bruno,
Praet (74 Acheampong), Suarez - Mitrovic. An-
trenor: John van der Brom.

Olympiakos: Roberto - Maniatis, Manolas,
Siovas, Bong - Ndinga, Samaris - Olaitan (57
Fuster), Saviola (66 Dominguez, 77 Holebas),
Weiss - Mitroglou. Antrenor: Michel.

Clasament: 1. Paris Saint-Germain – 6 punc-
te, 2. Olympiakos Pireu – 3 puncte, 3. Benfica
Lisabona – 3 puncte, 4. Anderlecht Bruxelles –
0 puncte

Grupa D:

Manchester City  – Bayern Munchen 1-3
Au marcat: Negredo ’80 / Ribery ’7, Mul-

ler ’56, Robben ’60

City: Hart - Richards, Kompany, Nastasic,
Clichy - Toure, Fernandinho, Navas, Aguero
(70 Milner), Nasri (70 Silva) - Dzeko (57 Ne-
gredo). Antrenor: Manuel Pellegrini.

Bayern: Neuer - Rafinha, Boateng, Dan-
te, Alaba – Lahm - Schweinsteiger (76 Kir-
chhoff), Kroos - Robben (78 Shaqiri), Ri-
bery (85 Gotze) - Muller. Antrenor: Josep
Guardiola

ÞSKA Moscova  – Viktoria Plzen 3-2
Au marcat: Tosici ’19, Honda ’29, Reznik

’78 (autogol) / Rajtoral ’4, Bakos ’90+1

CSKA: Akinfeev - Nababkin, Berezutski,
Ignashevich, Schennikov - Wernbloom, Elm
(’73 Milanov) - Tosic, Honda, Zuber (’64 Gon-
zalez) - Musa (’89 Vitinho). Antrenor: Leonid
Slutsky.

Plzen: Kozacik - Rajtoral, Hubnik, Prochaz-
ka, Reznik (’84 Pospisil) - Horava (’77 Duris),
Horvath - Petrzela, Kolar, Kovarik (’70 Tecl)
– Bakos. Antrenor: Pavel Vrba

Clasament: 1. Bayern Munchen – 6 punc-
te, 2. Manchester City – 3 puncte, 3. ÞSKA
Moscova – 3 puncte, 4. Viktoria Plzen – 0
puncte.

DJST Dolj, Primãria Municipiului Craio-
va, ISJ Dolj, CSM Craiova, CS Universitatea
Craiova, LPS „Petrache Triºcu” Craiova, CS
Olimpic Sport Craiova, Asociaþia Judeþeanã
de Atletism Dolj organizeazã „Ziua atletismu-
lui”, sâmbãtã, 5 octombrie 2013, între orele
9.00 - 13.00, pe strada A.I.Cuza. Alina Io-
nescu, directorul DJST Dolj, a declarat ieri,

Jolidon Cluj – Cetate Deva (Liga
Naþionalã femininã de handbal, ora 17.30,
Digi 2), Dunãrea Brãila – SCM Craiova
(Liga Naþionalã femininã de handbal, ora
19, Digi 2), FC Braºov – Viitorul (Liga I,
ora 19, Digi 1), BCM „U” Piteºti – BC
Timiºoara (Liga Naþionalã masculinã de
baschet, ora 19, Digi 3), Arminia Bielefeld
– FC Kaiserslautern (Zweite Bundesliga,
ora 19.30, Eurosport 2), Villareal –
Granada (Primera Division, ora 21, Digi
2), Bastia – Lorient (Ligue I, ora 21.30,
Digi 3, Dolce 1), Hannover – Hertha Berlin
(Bundesliga, ora 21.30, Eurosport 2), ACS
Poli – Corona Braºov (Liga I, ora 21.30,
Digi 1), Malaga – Osasuna (Primera
Division, ora 23, Digi 2)

Transmisiunile

live de astãzi

Sâmbãtã este ziua atletismului în Bãnie
în cadrul unei conferinþe de presã, cã obiec-
tivele acestei manifestãri sunt atragerea tine-
rilor în practicarea atletismului dar ºi promo-
varea efectelor benefice ale miºcãrii: „Dacã
de 1 septembrie am organizat o zi a basche-
tului, acum ne-am gândit sã dedicãm o zi spe-
cialã atletismului. Sperãm sã atragã la fel de
mulþi participanþi ca ºi manifestarea dedicatã

baschetului, pentru cã, nu tre-
buie sã uitãm, atletismul este
sportul care aduce foarte mul-
te medalii la Craiova. S-au în-
scris 38 de ºcoli din judeþ”, a
menþionat Alina Ionescu, direc-
torul DJST Dolj. Alãturi de di-
rectorul executiv al DJST Dolj,
Alina Ionescu, la conferinþa de
presã au mai participat Sorin
Manda, directorul CSM Cra-
iova, a declarat: „Salut iniþiati-

va DJS Dolj de a organiza o zi dedicatã atle-
tismului, aºa cum a fãcut ºi cu alte sporturi.
Noi, ca parteneri, am decis sã le acordãm tot
sprijinul de care au nevoie, putând conta pe
ajutorul nostru ºi în alte manifestãri de acest
gen. Este important sã ne orientãm spre atle-
tism, deoarece sportivii care practicã acest
sport au adus mereu acasã foarte multe me-
dalii”, a menþionat Sorin Manda, directorul
CSM Craiova. Vor avea loc: concurs de ºta-
fetã între ºcoli, se vor amenaja spaþii pentru
alergare de vitezã, pe distanþa de 50m ºi un
sector de sãriturã în lungime de pe loc. Pro-
fesori de specialitate vor acorda îndrumare
iar sportivi de marcã vor efectua demonstra-
þii. Se va amenaja un sector unde se va învãþa
startul de jos. Se va amenaja un sector de-
monstrativ de alergare peste garduri ºi un
sector cu garduri pliabile ºi de dimensiuni re-
duse pentru doritorii de acest tip de alergare.
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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 X-a
FC Braşov – Viitorul – vineri, ora 19 (Digi 1)
ACS Poli – Corona – vineri, ora 21.30 (Digi 1)
Concordia – Astra – sâmbătă, ora 17
FC Vaslui – Steaua – sâmbătă, ora 19.30
Dinamo – Ceahlăul  – duminică, ora 14 (Antena 1)
Săgeata – Pandurii – duminică, ora 17 (Digi 1)
Gaz Metan – Petrolul – duminică, ora 19.30 (Digi 1)
FC Botoşani – „U” Cluj - luni, ora 16 (Dolce 1)
CFR Cluj – Oţelul – luni, ora 20.30 (Digi 1)

Cele mai importante transferuri
văzute de Bănie de la Prepeliţă  şi
Tănase încoace au fost prezentate ieri
de CS Universitatea. Preşed intele
Pavel Badea a fost cel care i-a pre-
zentat pe Ferfelea şi Curelea: „Sunt
doi jucători deosebiţi, care au fost
aduşi cu eforturi mari de către club,
dar suntem convinşi că a meritat acest
efort”. Foştii jucători ai Sportului au
venit să spună de ce au ales Craiova,
deşi orice echipă cu pretenţii din pri-
ma ligă îi dorea. Discursurile au pă-
rut degajate, sincere, ale unor per-
soane care ştiu ce vor şi ştiu cum să
se prezinte şi în afara terenului. „Toa-
tă lumea a fost şocată când am ales
să vin aici, în condiţiile în care aveam
mai multe oferte din Liga I, dar eu îi
sfătu iesc pe toţi jucătorii care vor
performanţă să ne urmeze exemplul.
Nu este un pas înapoi, din contră,
am ales un proiect de viitor, serios” a
a declarat Ferfelea, sigur că a făcut
alegerea cea mai potrivită. Curelea l-
a completat în acest sens: „Nu a fost
o decizie greu de luat, fiindcă aici este
un lucru solid, serios. Lotul îmbină
tinereţea cu experienţa, iar no i am
venit să ajutăm echipa să-şi îndepli-
nească obiectivele. Ne lipsesc meciu-
rile, dar ne-am antrenat zilnic cu Clin-
ceniul şi, deşi nu suntem la capacita-
te maximă, putem susţine ritmul”. Cei
doi au semnat contracte pe 3 ani şi
spun că au habar despre ceea ce în-
seamnă Craiova în fotbal: „Am venit
într-un loc în care oamenii se pricep
la fenomen, suporterii măcâncă fot-

Echipa lui Mititelu,
amendată şi suspendată

Comisia de Disciplină a FRF a decis ca, în urma inci-
dentelor produse de fanii craioveni la meciul cu Petrolul,
echipa lui Mititelu va trebui să dispute următoarele două
meciuri pe un alt teren decât cel de la Drobeta Turnu
Severin, la cel puţin 100 de kilometri dis tanţă. Cel mai
probabil, Mititelu va opta pentru arena de la Petroşani,
acolo unde iniţial intenţiona să joace meciurile de acasă.
Pe lângă suspendarea stadionului, Mititelu a primit şi o
amendă de 37.500 de lei, dar poate face recurs în cazul
ambelor sancţiuni. De asemenea, pentru incidentele de la
meciul cu CSU Craiova şi cel de la Motru, FCU va trebui
să plătească 22.500 lei, respectiv 30.000 de lei, ajungân-
du-se astfel la suma totală de 90.000 de lei.

Handbalistele
joacă azi la Brăila

Formaţia feminină de handbal SCM Craiova dispută
astăzi, de la ora 19 (în direct la Digi 2) meciul din etapa a 5-
a a Ligii Naţionale, în deplasare, cu Dunărea Brăila. Forma-

ţia lui Carmen Amariei este pe locul 10 în clasament, cu 0
puncte, în timp ce echipa gazdă este pe locul 4, cu 9 punc-
te. Dacă brăilencele vin după un succes important obţinut
la Braşov, acolo unde Craiova a pierdut la 10 goluri, SCM a
cedat acasă în runda anterioară, la 3 goluri, cu Jolidon Cluj.
Portarul SCM-ului, Mirela Nechita, a evoluat până anul
trecut pentru Brăila.

Liga a III-a, seria a 3-a
Dinamo vine azi la Işalniţa

Astăzi este programată etapa a 6-a a Ligii a III-a, iar în
seria a 3-a echipele Doljului evoluează pe teren propriu.
La Işalniţa, de la ora 15, Viitorul Municipal Craiova (locul
6, 8 puncte) întâlneşte echipa satelit a lui Dinamo (locul 3,
10 puncte), meci arbitrat de Aurel Vărzan din Oţelul Roşu,
asistat de R. Nistoran din Reşiţa şi E. Cicu din Caranse-
beş, observatori fiind C. Cârstea din Rm. Vâlcea şi G. Chi-
vescu din Piteşti. CS Podari (locul 12, 0 puncte) joacă
mâine, de la ora 15, pe teren propriu, cu Metaloglobus
Bucureşti (locul 9, 5 puncte), arbitri fiind F. Anca, Ş. Pe-
trean şi A. Saraol, toţi din Deva, iar observatori E. Roşu
din Bucureşti şi O. Iacomi din Piteşti.

Cei doi jucători ai Sportului au semnat contracte
pe 3 ani cu CS Universitatea Craiova

Ferfelea şi Curelea vor debuta mâine pe „Ion Oblemenco”,
în meciul cu Olimpia Satu Mare

bal pe pâine, sunt foarte aprinşi, iar
asta ne stimulează şi mai mult. Am
jucat la Craiova cu Sportu l şi erau
30.000 de spectatori în tribune şi ni-i
dorim şi noi alături. Ştim că în acest
moment Craiova este împărţită, dar
dorinţa tuturor credem că este să aibă
parte de fotbal de nivel înalt”. De-
spre perioada d ificilă petrecută la
Sportul nu mai vor să-şi aducă amin-
te: „Ne bucurăm că în sfârşit putem
juca fotbal, ce a fost nu mai contea-
ză. Mai aveam bani de luat de la Spor-
tul, dar le-am pus cruce. Este păcat
că un brand precum Sportul a ajuns
să dispară”. Ovidiu Stângă este în-
cântat de venirea celor doi fotbalişti,
debutul său pe banca tehnică urmând
să aibă loc o dată cu cel al lor în tri-
coul alb-albastru. „Echipa a crescut
valoric o dată cu venirea celor doi
jucători, care crează şi o emulaţie de-
osebită în cadrul lotului, cu experi-
enţa lor îi pot ajuta şi pe cei mai ti-
neri, care încet-încet realizează ce în-
seamnă Craiova la nivel fotbalistic”
a spus Stângă.

Stângă:
„La lotul pe care-l avem,
nu trebuie să ne bată nimeni”

Ovidiu Stângă şi-a împărtăşit im-
presiile după contactul cu lotul şi a
prefaţat meciul de sâmbătă, cu Olim-
pia Satu Mare. „Încercăm să redăm
echipei spiritul oltenesc, de luptă. Eu
încerc să le iau jucătorilor din presiu-
ne, să-i ajut şi simt un feed-back po-

zitiv din partea lor, chiar i-am simţit
deschişi, m-au întrebat ce vreau de
la ei. La lotul pe care-l avem şi obiec-
tivul fixat, nu avem voie să pierdem
cu nimeni. Meciurile nu vor fi însă
deloc uşoare, începând  cu cel de
sâmbătă, cu Olimpia, mai ales că echi-
pele care vin pe «Ion Oblemenco»
sunt extrem de motivate. Adversarul
este unul solid, omogen, joacă de
mult împreună şi trebuie să fim atenţi”
a spus Ovidiu Stângă. Tehnicianul
spune că a semnat un con tract pe
perioadă nedeterminată cu CS U. „Pa-
tronul echipei m-a asigurat că nicăieri
nu va fi mai bine decât la Craiova,
aşa că nu-mi fac probleme decât în
privinţa rezultatelor” spune Stângă.

Izvoranu, suspendat 8 etape,
Pleşan şi Dragalina, câte două

După eliminările  de la Târgu
Mureş, Silviu Izvoranu a fost cel mai
pedepsit de Comis ia de Disciplină,
primind nu mai puţin de 8 etape de
suspendare şi 2000 de lei amendă. În
schimb, Pleşan şi Dragalina vor sta
în tribună câte două etape şi vor plăti
tot 2000 de lei. Cei doi jucători elimi-
naţi de la ASA, Szilagy şi Cioinac, au
fost suspendaţi tot pentru două run-
de. „Sperăm ca Ferfelea şi Curelea să
nu facă greşelile lui Pleşan şi Izvora-
nu. Noi încurajăm jucătorii să aibă
atitudine şi personalitate, dar nu ad-
mitem gesturile huliganice” a decla-
rat Badea. Clubul va face apel în ca-
zul celor 3 jucători, care sunt totuşi
la prima abatere.
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