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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

- După câte a făcut Popescu de
când e în politică, precis nu ajunge
în rai. cultură / 7

Multifuncţionalul din Romaneşti va adăposti
toată viaţa culturală a urbe i. Autorităţile loca-
le intenţionează să aducă aici toate instituţiile
de cultură din Bănie, astfel încât să fie reperat
ca „mall-ul cultural” al Craiovei. Primarul Lia
Olguţa Vas ilescu intenţionează să amenajeze
şi o sală de cinema şi cafenele astfe l încât craiovenii care
vin aici să poată să petreacă mai multe ore în incintă.

Craiova are mall cultural!Craiova are mall cultural!Craiova are mall cultural!Craiova are mall cultural!Craiova are mall cultural!Craiova are mall cultural!Craiova are mall cultural!Craiova are mall cultural!Craiova are mall cultural!
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Controale
în spitale
şi la cabinetele
medicilor

actualitate / 5

Muzeul Olteniei
deschide Salonul
internaţional de
restaurare-
conservare
MATCONS 2013
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$1 EURO ...........................4,4623 ............. 44623
1 lirã sterlinã..........................5,2590.......................52590

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaievineri, 11 octombrie - max: 23°C - min: 13°C

METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,2987........32987
1 g AUR (preþ în lei).......137,6647.....1376647
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MIRCEA CANÞÃR

Se ºtie deja de trei sãptãmâni cã la ale-
gerile legislative din 22 septembrie a.c. con-
servatorii germani ai Angelei Merkel au ie-
ºit „peste aºteptãri” de bine, realizând un
scor, 41,5%, de invidiat la nivelul Uniunii
Europene. Un scor care i-a permis obþine-
rea celui de-al treilea mandat de cancelar.
Fãrã numai 6 parlamentari, atâþia doar lip-
sesc, creºtin-democraþii ºi aliaþii lor bava-
rezi, creºtin-socialii (CDU/CSU), nu ating
pragul majoritãþii simple în Bundestag. Pen-
tru ziua de ieri au fost programate discuþii
exploratorii cu Verzii (8%), în vederea unei
eventuale alianþe guvernamentale, ipotezã
privitã cu destul scepticism în ambele ta-
bere. Toatã încurcãtura a plecat de la ne-

realizarea pragului de 5%, necesar accederii
în Bundestag, de cãtre liberali (FDP), ceea ce
nu se mai întâmplase. „Toate negocierile le
tratãm cu responsabilitate” spunea, marþi can-
celarul, în faþa grupului sãu parlamentar. Deºi
o largã majoritate a germanilor doreºte sã vadã
cã negocierile conduc spre refacerea „marii

ªi Angela Merkel are grijiªi Angela Merkel are grijiªi Angela Merkel are grijiªi Angela Merkel are grijiªi Angela Merkel are griji
coaliþii”, dintre creºtin-democraþi ºi social-de-
mocraþi, conform unui sondaj de opinie, difu-
zat recent de canalul de ºtiri N24, rãmân în
discuþie ºi Verzii, cu toate cã pachetul lor de
doleanþe nu este unul acceptabil, din moment
ce existã poziþii divergente în politica privind
încãlzirea climaticã, politica financiarã ºi cea
a educaþiei. Vicepreºedinta grupului parlamen-
tar ecologist, Katrin Goring Eckardt, mem-
brã a delegaþiei care i-a întâlnit pe conserva-
tori, a menþionat cã se opune ºi primelor pen-
tru mame, aºa cum doresc creºtin-socialii,
braþul bavarez al conservatorilor. Întreþinând
ipoteza unui acord posibil cu Verzii, conser-
vatorii mãresc presiunea asupra social-demo-
craþilor, cu care se vor reîntâlni luni, într-o
nouã rundã de discuþii, dupã cele purtate la 4
octombrie a.c. Dar nici acestea nu pot pro-
duce rezultate reale, decât peste câteva sãp-
tãmâni, social-democraþii urmând sã obþinã,
în cazul în care se va conveni asupra unui
set de condiþii, adeziunea simpatizanþilor, în
majoritatea lor ostili „marii coaliþii”, potrivit

sondajelor. Verzii sunt, aºadar, pentru Angela
Merkel, doar o soluþie de rezervã. Ei au fost
alãturi de social-democraþi între 1998 ºi 2005,
când s-au opus trimiterii de efective militare
în Afganistan. Pentru Jakob Augstein, un edi-
torialist vedetã în Germania, discuþia de ieri
ar putea conduce la „un acord total diferit”
de ceea ce a existat în politica germanã, ceea
ce ar însemna cã „tinerii pierduþi în vârtejul
din 1968 intrã pe gâtul burghezilor”. Ar fi,
susþine el, „sfârºitul Verzilor”, un eveniment
de proporþii istorice. Tergiversarea constitui-
rii unei trainice alianþe ºi, implicit, a unui nou
guvern îºi are originea ºi în meticulozitatea
germanã în abordarea marilor teme, în spe-
cial economice. Un impediment existã totuºi
ºi el este luat în calcul. Peste numai câteva
zile, guvernul actual va fi derobat de prero-
gativele avute, rãmânând sã gestioneze doar
problemele curente. Negocierile sunt un ade-
vãrat „rãzboi al nervilor”, chiar dacã de o parte
ºi de alta se zâmbeºte parcimonios ºi se lasã
impresia respectului reciproc deplin.

Casa de Pensii a terminat
de restituit toþi banii
reþinuþi ca CAS

Casa Naþionalã de Pensii Publice
(CNPP) reaminteºte pensionarilor cã în
septembrie s-a încheiat perioada de re-
stituire a unor contribuþii de asigurãri
sociale de sãnãtate, astfel cã, din octom-
brie, pe taloanele de pensie nu vor
mai apãrea sume de restituit. Prin dis-
poziþiile OUG nr.17/2012, Guvernul
a reglementat restituirea eºalonatã a
sumelor reþinute de la 1 ianuarie 2011
pânã la 30 aprilie 2012, drept CAS.
Astfel, pentru sumele reþinute în pe-
rioada ianuarie - martie 2011, resti-
tuirea s-a realizat în perioada iunie -
august 2012, iar pentru sumele reþi-
nute în perioada aprilie 2011 - aprilie
2012, restituirea s-a realizat în perioa-
da septembrie 2012 - septembrie 2013.
„În concluzie, ultima lunã de achita-
re a acestor drepturi a fost luna sep-
tembrie 2013. Începând cu drepturile
cuvenite lunii octombrie 2013, pe ta-
loanele de pensie nu vor mai apãrea
sume de restituit (...). Facem aceste pre-
cizãri pentru a preveni o eventualã in-
terpretare eronatã, în sensul cã pensiile
au fost diminuate”, se aratã în comuni-
catul remis Mediafax de CNPP.
Preºedintele Bãsescu l-a
numit pe Chiþoiu interimar
la Economie

Preºedintele Traian Bãsescu a sem-
nat, ieri, decretele prin care ia act de
demisia lui Varujan Vosganian din func-
þia de ministru al Economiei ºi îl nu-
meºte pe vicepremierul Daniel Chiþoiu
interimar la acest portofoliu, conform
unui comunicat al Administraþiei pre-
zidenþiale. Vosganian ºi-a anunþat luni
demisia din funcþia de ministru, imediat
ce a ieºit din cabinetul preºedintelui
Senatului, Crin Antonescu, unde a avut
loc o ºedinþã a liderilor PNL, la care a
participat ºi premierul Victor Ponta. De-
misia a fost prezentatã la scurt timp
dupã votul dat în Senat, de respingere
a solicitãrii procurorului general al
Parchetului ÎCCJ privind începerea ur-
mãririi penale împotriva lui Vosganian,
pentru fapte de corupþie ºi subminarea
economiei naþionale.

Parlamentul European (PE) a
adoptat, ieri, o rezoluþie prin care
cere autoritãþilor române declan-
ºarea rapidã a unei anchete „inde-
pendentã, imparþialã, detaliatã ºi
eficientã” privind implicarea Ro-
mâniei în programul închisorilor
CIA. „Climatul
de nesancþiona-
re din jurul
complicitãþii sta-
telor membre
UE cu progra-
mele secrete de
transfer ºi de-
tenþie ale CIA a
permis conti-
nuarea violãrii
drepturilor fun-
damentale, aºa
cum rezultã din programele de su-
praveghere în masã dezvoltate de
SUA ºi de unele state membre”,
se aratã în rezoluþia votatã de eu-
rodeputaþi, care vor ca dreptul PE
de a investiga astfel de violãri în
UE sã fie întãrit. Parlamentul rei-
tereazã ºi recomandãrile sale cã-
tre Consiliu, cerându-i sã facã o
declaraþie de recunoaºtere a im-

Parlamentul European cere României
o anchetã independentã privind

închisorile CIA
Ambasadorul Franþei la Bucureºti,

Phillipe Gustin, a declarat, ieri, cã
problema aderãrii României la
Schengen este „una tehnicã, deve-
nitã politicã”, iar o decizie privind þara
noastrã aparþine tuturor statelor din
Schengen, „nu doar Franþei”, ºi va
fi luatã „în mod colegial, de toate
þãrile care sunt îngrijorate”. „Ches-
tiunea Schengen este o chestiune
tehnicã, care a devenit una politicã.
De politicã internã a României ºi a
tuturor statelor membre ale UE. Este
o problemã tehnicã ºi trebuie sã ne
asigurãm cã toate mãsurile tehnice
sunt luate de România ºi Bulgaria.
Decizia privind Schengen nu aparþi-
ne doar Franþei, ci ansamblului sta-
telor zonei Schengen, care trebuie
sã decidã intrarea României ºi Bul-
gariei în spaþiul Schengen”, a spus
Gustin. Totodatã, acesta a subliniat
cã „nu trebuie sã se facã confuzii
între chestiuni diferite” în privinþa
spaþiului Schengen ºi cã, „din pãca-
te, confuzia este întreþinutã de mass-
media”. „Sunt trei lucruri diferite.
Materializarea Schengen înseamnã o
deschidere a frontierelor. Schengen
înseamnã cã sunteþi francez, român

Ambasadorul Gustin: Chestiunea
Schengen este una tehnicã, devenitã

politicã, decizia nu aparþine doar Franþei

Vicepremierul Liviu Dragnea a
declarat, ieri, cã premierul Victor
Ponta vrea ca acordul de coabitare
cu preºedintele Traian Bãsescu sã
funcþioneze, preºedintele executiv
al PSD apreciind cã pactul poate fi
salvat. Acesta a explicat cã pactul
„a fost necesar iniþial, pentru cã, cel
puþin aºa a pãrut, cã acel document
scris, pe care premierul l-a respec-
tat ºi ºi l-a asumat cu toatã respon-
sabilitatea ºi l-a luat în serios, a fost

Dragnea: Ponta vrea ca acordul de coabitare cu Bãsescu
sã funcþioneze, pactul poate fi salvat

apreciat de cancelariile internaþionale
ºi a arãtat cã în România, în 2013,
va fi stabilitate, înþelegere, o cola-
borare instituþionalã corectã între
Guvern ºi Preºedinþie ºi, din câte
ºtiu eu, premierul doreºte în conti-
nuare ca acest acord sã funcþione-
ze, nu doreºte sã-l denunþe”, a afir-
mat Dragnea la RFI. Victor Ponta
„nu vrea sã-l denunþe ºi, în conti-
nuare, dacã mai poate fi salvat ca ºi
acord în continuare, de ce nu?”, a

continuat vicepremierul. Referitor la
efectele pe care le-ar avea ruperea
acordului de coabitare, acesta a
spus cã nu ºtie „ce efecte ar putea
avea în plan intern, chiar nu-mi dau
seama, dar s-ar putea ca în plan
extern sã creeze iar o imagine cã în
România chiar cele douã instituþii nu
se pot înþelege, Guvernul ºi Preºe-
dinþia, instituþii importante. ªi nu
ºtiu, parcã ar fi important sã rãmâ-
nem în continuare cu aceastã ima-

gine de þarã stabilã în zonã, în re-
giune”. Consilierii prezidenþiali Cris-
tian Diaconescu ºi Iulian Chifu au
început, miercuri, discuþiile cu re-
prezentanþii Executivului, miniºtrii
de Externe ºi al Justiþiei, Titus Cor-
lãþean ºi Robert Cazanciuc, pe tema
acordului de colaborare instituþio-
nalã dintre preºedinte ºi premier,
concluzia fiind, potrivit spuselor lui
Cazanciuc, „cã acest acord trebuie
sã funcþioneze” în continuare.

sau american sau chinez, luaþi avio-
nul de Bucureºti pentru a ajunge la
Paris, sunteþi obligat ca la aterizare,
la aeroport, sã efectuaþi controlul pa-
ºaportului. Acesta este Schengen. Al
doilea subiect care este confundat
este libera circulaþie a persoanelor,
asiguratã în þãrile UE, iar cum Ro-
mânia aparþine UE, existã aceastã
libertate. A treia chestiune este li-
bertatea muncitorilor de a se instala
într-o þarã UE. România ºi Bulgaria
au avut parte de o derogare pânã la
1 ianuarie 2014, când vor fi ridica-
te restricþiile pe piaþa muncii. Sunt
trei chestiuni care nu ar trebui con-
fundate ºi trebuie explicate”, a subli-
niat ambasadorul. Întrebat dacã Ro-
mânia îndeplineºte condiþiile tehni-
ce pentru primirea în Schengen,
Gustin a spus cã el nu este un spe-
cialist în problema tehnicã, dar cã
„au fost mari investiþii care au fost
fãcute pentru securizarea frontiere-
lor, de care au profitat firme
franco-germane, cum este EADS,
au fost mari eforturi pentru securi-
zarea frontierei aeriene. Totul tre-
buie pus pe masã, explicat ºi luatã
o decizie finalã”.

plicãrii statelor membre în progra-
mul CIA. Rezoluþia are ca adresã
13 state membre: Lituania, Româ-
nia, Polonia, Marea Britanie, Ita-
lia, Finlanda, Franþa, Suedia, Bel-
gia, Grecia, Irlanda, Letonia ºi
Slovacia. Astfel, PE „îndeamnã

autoritãþile române (...) sã gãseas-
cã toate documentele lipsã din an-
chetele parlamentare ºi sã coope-
reze pe deplin cu CEDO în cazul
Al Nashiri”. Totodatã, europarla-
mentarii îºi exprimã regretul pen-
tru „intransigenþa ºi tãcerea auto-
ritãþilor române în legãturã cu
acest subiect, care sunt incom-
patibile cu obligaþiile care le revin”.
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Deºi nu a fost contractat pe man-
datul sãu, ci al fostului edil Antonie So-
lomon, Lia Olguþa Vasilescu a recu-
noscut, ieri, cã Multifuncþionalul din
Romaneºti este o clãdire frumoasã,
bine proiectatã, dar care pune un mare
semn de întrebare în ceea ce priveºte
umplerea lui. „Da, e frumos, s-a lucrat
profesionist, trebuie sã recunoaºtem
acest lucru. Proiectul a fost bun, faþã
de multe alte proiecte fãcute în Craio-
va, iar constructorul de asemenea.
Contractul e fãcut un pic mai prost, dar
sã sperãm cã putem sã gestionãm si-
tuaþia ºi nu va trebui sã dãm banii îna-
poi”, a declarat Lia Olguþa Vasilescu,
care a tãiat, ieri, panglica inauguralã
alãturi de directorul Recon, Marian
Petcu, unul dintre cei trei constructori
ai clãdirii.

RAADPFL Craiova
a refuzat sã-l preia
în administrare

Lia Olguþa Vasilescu a lãsat sã se
înþeleagã faptul cã, fiind fãcut cu fon-
duri europene, clãdirea are, prin con-
tract, câteva condiþii de folosire. Cea
mai importantã ar fi sã îºi gãseascã
imediat utilitatea, în caz contrar Pri-
mãria Craiova fiind obligatã sã retur-
neze toate fondurile primite. „Con-
tractul a fost semnat cu Comisia Eu-
ropeanã în anumite condiþii, foarte gre-

le de respectat. Dar sper din toatã ini-
ma sã le putem respecta. Aici trebuie
sã intre foarte multe firme, care sã an-
gajeze foarte mulþi oameni. Dacã nu,
vom da înapoi banii europeni. Cu alte
cuvinte, pentru noi nu este totul foarte
roz”. O altã problemã pe care ºi-o pun
autoritãþile este cea a întreþinerii aces-
tui „colos”. Pentru cã RAADPFL Cra-
iova a refuzat sã îl preia în administra-
re, municipalitatea a declarat cã se
cautã încã soluþii în acest sens.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Multifuncþionalul din Romaneºti va adãposti
toatã viaþa culturalã a urbei. Autoritãþile locale
intenþioneazã sã aducã aici toate instituþiile de
culturã din Bãnie, astfel încât sã fie reperat ca

„mall-ul cultural” al Craiovei. Primarul Lia Olgu-
þa Vasilescu intenþioneazã sã amenajeze ºi o salã de
cinema ºi cafenele astfel încât craiovenii care vin
aici sã poatã sã petreacã mai multe ore în incintã.

Încã o salã
de cinema
ºi cafenele

Cu toate acestea, clã-
direa din Romaneºti va
avea o utilitate dintre cele
mai frumoase. Autoritã-
þile locale s-au gândit sã
transforme centrul expo-
ziþional într-un sediu co-
mun pentru toate institu-
þiile de culturã din oraº.
„Ne propunem sã intro-
ducem aici ºi instituþiile
noastre de culturã. Fie-
care dintre ele sã aibã câte un stand  ºi
astfel sã îl transformãm într-un mall cul-
tural în partea de interior, urmând ca
pe partea de exterior sã expunã firme-
le de construcþii, de maºini, de orice alt-
ceva”, a declarat primarul. Acolo ar
urma sã aibã loc multe activitãþi cultu-
rale ºi expoziþionale. Pentru petrecerea
timpului liber, autoritãþile ºi-au propus
sã amenajeze ºi o salã de cinematograf
ºi cafenele. „Trebuie sã îi obiºnuim pe
oameni sã vinã aici. ªi, dacã intrã, timp
de patru ore sã aibã ce sã facã. Vom
încerca sã avem o colaborare cu Uni-
versitatea ºi cu ISJ ca sã îi atragem aici
pe copii ºi pe studenþi”.

O investiþie de 14,27
milioane de euro

Finanþat cu
14,27 milioane
de euro, fon-
duri nerambur-
sabile, Centrul
Multifuncþional
din Romaneºti
a fost început
în luna iunie
2011, fiind rea-
lizat de asocie-
rea a trei firme
craiovene, Re-
con, Romelec-
tro ºi Mitliv.
Directorul Re-
con, Marian
Petcu, a decla-
rat, ieri, cã lu-

crarea a fost finalizatã cu trei luni mai
devreme ºi cã este una dintre cele mai
frumoase de pânã acum în Craiova.
„Am fi putut sã o terminãm mai repe-
de, dar am vrut sã fie mai întâi o lu-
crare de referinþã ºi sã arãtãm cã ºi
firme locale pot sã se ridice la un anu-
mit standard cu care sã ne mândrim”.
Potrivit lui Marian Petcu, execuþia a
necesitat un efort uriaº: pe ºantier au
lucrat 30 de firme, care au venit cu
câte 200 ºi chiar 250 de muncitori pe

zi, toþi proveniþi din Craiova ºi din sa-
tele limitrofe.

Cupola, elementul
de senzaþie

Clãdirea este compusã din subsol, par-
ter ºi douã etaje, are o înãlþime de 27
de metri ºi o formã circularã care este
completatã de terase ºi rampe înconju-
rãtoare. Etajele întâi ºi al doilea sunt
realizate sub formã de subpantã, dând

naºtere unui atrium central. „Compa-
rativ cu Romexpo, aceastã clãdire are
80 de metri diametrul, iar clãdirea din
Bucureºti are 130. Dar a fost bine gân-
ditã, ca proiectare, având cam aceleaºi
spaþii de expunere”, a menþionat Mari-
an Petcu. Clãdirea adãposteºte spaþii
de birou, expoziþionale, patru sãli de con-
ferinþã, cu o capacitate de 135 de lo-
curi. Circulaþia în interior este asigura-
tã de ºase scãri ºi patru lifturi panora-

mice, dintre care
douã de marfã ºi
douã pentru per-
sonal. Elementul
de senzaþie îl re-
prezintã cupola,
realizatã de Po-
peci Utilaj Greu.
Pentru execuþie
s-au folosit 375
tone de metal, iar
jumãtate din ea
are o suprafaþã
vitralã, care a
transformã într-
un deosebit lumi-
nator natural.
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Ofiþerii DGA – Serviciul Ju-
deþean Anticorupþie, împreunã
cu poliþiºti din cadrul Postului
de Poliþie Radovan ºi cu pro-
curorul desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj au organizat, ieri, în
jurul orei 11.00, un flagrant în
timpul cãruia a fost prins Zam-
fir Curte, de 42 de ani, din Ca-
lafat când îi oferea agentului
Alin Alexie (foto), de 23 de ani,
ajutor al ºefului Postului de
Poliþie Radovan, suma de 120
euro pentru a-i înapoia permi-
sul de conducere.

Un bãrbat în vârstã de 42 de ani, din
Calafat, a fost reþinut, în cursul zilei de
ieri, pentru dare de mitã, dupã ce a fost
prins în flagrant în timp ce îi oferea 120
de euro ajutorului ºefului Postului de

Doljean reþinut dupã ce a vrut sã-l mituiascã
pe ajutorul ºefului de Post din Radovan

Agentul de poliþie îi reþinuse
permisul doljeanului în urmã cu
câteva zile, într-o acþiune des-
fãºuratã în trafic, în timpul cã-
reia l-a surprins pe Zamfir Cur-
te, la volanul unui autoturism,
încãlcând prevederile regimului
circulaþiei pe drumurile publice.
Mai exact, doljeanul a trecut pe
culoarea roºu a semaforului
electric amplasat pe DN 56.
Marþi, poliþistul i-a reþinut per-
misul de conducere, iar mier-
curi, doljeanul a venit la agent
sã-l roage cu bani, ca sã-i dea
documentul înapoi. Ajutorul

ºefului de Post ºi-a anunþat su-
periorii, a fãcut un denunþ ºi la
Serviciul Judeþean Anticorupþie
Dolj, astfel cã a fost organizatã
prinderea în flagrant.

Dupã ce a fost prins în timp
ce-i înmâna banii poliþistului,
doljeanul a fost adus la Craiova,
la Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Dolj. A fost audiat de pro-
curorul de caz, care a dispus
reþinerea sa pentru 24 de ore
pentru comiterea infracþiunii de
dare de mitã. Astãzi va fi pre-
zentat Tribunalului Dolj cu pro-
punere de arestare preventivã.

Post din Radovan, ca sã-i înapoieze, în
schimb, permisul de conducere. Poliþis-
tul a fost cel care ºi-a anunþat ºefii ºi pe
ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorup-
þie Dolj cã bãrbatul insistã sã-i dea ºpagã.

Reprezentanþii Direcþiei Generale Antico-
rupþie – Serviciul Judeþean Anticorupþie Dolj
au anunþat cã, în cursul zilei de miercuri,
sub coordonarea procurorului de caz din
cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj ºi cu sprijinul acordat de Serviciul
Român de Informaþii Dolj au realizat prin-
derea în flagrant a doi agenþi de poliþie din
cadrul Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj – Centrul de Reþinere ºi Arest Preven-
tiv, care au primit de la o denunþãtoare,
prietena unei persoane arestate preventiv
într-un dosar penal, suma de 250 euro, în
scopul introducerii unui telefon mobil în
unitatea de arest respectivã.

Mai exact, miercuri dimineaþa, o femeie,
C.G. s-a prezentat la sediul Serviciului Ju-
deþean Anticorupþie Dolj, unde a depus un
denunþ, povestind cã a fost contactatã de
un agent de poliþie care lucreazã la Centrului
de Reþinere ºi Arest Preventiv al I.P.J. Dolj
ºi care i-a spus cã trebuie sã-i dea suma de
250 euro ºi un telefon mobil pentru a i-l trans-
mite prietenului sãu, aflat în arest.

În baza celor sesizate, ofiþerii anticorup-
þie au demarat imediat investigaþiile, au reu-
ºit sã afle cine este agentul respectiv, Gheor-
ghe Daniel Bulat, au anunþat procurorul de-
semnat de la Parchetul de pe lângã Tribuna-
lul Dolj ºi, beneficiind de sprijinul tehnic ºi
operativ al S.R.I. Dolj, s-a pus la cale ope-
raþiunea de prindere în flagrant.

Astfel, miercuri, în jurul orei 17.00,

conform înþelegerii, tânãra s-a îndreptat
cãtre Facultatea de Medicinã din Craio-
va, unde trebuia sã se întâlneascã, în tra-
fic, cu poliþistul cãruia urma sã-i dea ba-
nii ºi coletul în care avea telefonul mobil.
Imediat ce a primit bunurile, ºi-a fãcut
apariþia echipa operativã, numai cã agen-
tul prins în flagrant era, de fapt, un coleg
al celui care sunase, agentul Vasile Bog-
dan Stîrlea, ºi el angajat tot la Arestul IPJ
Dolj. Prins cu „mâþa-n sac”, Stîrlea a
precizat cã el este doar un intermediar ºi
cã telefonul urma sã fie introdus în arest
de colegul sãu, Bulat, care urma sã înca-
seze ºi  partea mai mare din ºpagã,
respectiv 150 euro. 

Încã un telefon gãsit
într-o camerã a arestului

Anchetatorii au mers astfel mai departe,
urmãrindu-l pe Stîrlea, care s-a dus acasã
la Bulat. Cel din urmã a ieºit afarã, cei doi
au stat de vorbã stabilind detaliile „aface-
rii”, Bulat explicându-i cum procedeazã ca
sã introducã telefonul în arest ºi sã îl dea
beneficiarului fãrã sã fie prins, apoi a pri-
mit de la colegul sãu telefonul ºi cei 150 de
euro pe care îi aºtepta. Echipa de anchetã
ºi-a fãcut apariþia, moment în care Bulat,
într-o încercare disperatã de a scãpa de
probe, a bãgat în gurã cele trei bancnote de
câte 50 de euro. Le-a mestecat puþin, dar
nu a reuºit sã le înghitã, aºa cã a renunþat,

a scuipat banii, ºi a fost încãtuºat ºi dus la
sediul parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj îpreunã cu colegul sãu.

„Dupã realizarea celor douã acþiuni de
prindere în flagrant, a fost efectuatã o per-
cheziþie într-o camerã a Centrului de Reþi-
nere ºi Arest Preventiv Dolj, de unde a mai
fost ridicat un telefon, despre care existã
indicii cã a fost introdus în acelaºi mod.
Anterior înregistrãrii denunþului la S.J.A.
Dolj, au fost înregistrate mai multe plân-
geri cu privire la activitãþi infracþionale
de acelaºi gen, sãvârºite de mai mulþi agenþi
din cadrul Centrul de Reþinere ºi Arest Pre-
ventiv Dolj, printre care ºi cei doi prinºi în
flagrant, plângeri ce se aflã în curs de so-

luþionare”, dupã cum au comunicat, ieri,
reprezentanþii DGA.

Dupã ce au fost audiaþi, procurorul de
caz a dispus faþã de cei doi reþinerea pentru
o perioadã de 24 de ore, pentru comiterea
infracþiunii de luare de mitã. Astfel, Bulat ºi
Stîrlea au ajuns tot la serviciu, însã cu
întârziere de câteva ore, ºi de cealaltã parte
a gratiilor.

Dupã ce au petrecut noaptea în arestul
IPJ Dolj, ieri dupã-amiazã cei doi poliþiºti
au fost prezentaþi Tribunalului Dolj. Instanþa
a admis propunerea procurorilor Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj ºi a emis
mandate de arestare preventivã pentru 29
de zile pe numele acestora.

Doi agenþi de la Centrul de Reþinere ºi Arest Preventiv al IPJ Dolj au
ajuns de cealaltã parte a „baricadei”. Mai exact dupã gratii, întrucât au fost
arestaþi preventiv pentru 29 de zile, în baza mandatelor emise de Tribunalul
Dolj asearã, sub acuzaþia de luare de mitã. Cei doi fãceau bani introducând
telefoane în arest, pentru persoane încarcerate aici. Au fost denunþaþi de un
potenþial client, care le-a spus cã prietena sa le va da banii, dar a învãþat-o
pe femeie sã meargã la ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj ºi sã
le povesteascã totul. Unul dintre agenþi a încercat sã înghitã partea sa din
ºpagã, respectiv 150 de euro, când s-a vãzut prins în flagrant, însã n-a scãpat.
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Agenþi arestaþi pentru cã luau mitã

sã introducã telefoane în arest



vineri, 11 octombrie 2013 cuvântul libertãþii /5
actualitate

Cele mai multe controale au avut loc
în cabinetele medicilor de familie.
Reprezentanþii Casei de Asigurãri de
Sãnãtate au trecut pragul a 11 furnizori
de servicii medicale în asistenþa medi-
calã primarã ºi au descoperit o serie de
deficienþe. Spre exemplu, au fost
identificaþi pensionari care au benefi-
ciat nelegal de prescripþii medicale în
cadrul Programului pentru compensa-
rea cu 90% a preþului de referinþã al
medicamentelor pentru pensionarii cu
venituri realizate numai din pensii de
pânã la 700 de lei pe lunã. Aceºtia au
declarat în scris cã nu au alte venituri,
deºi acest lucru s-a dovedit a fi fals, în
cele din urmã, ei figurând în evidenþele
ANAF cu alte venituri impozabile.
Reprezentanþii Casei de Asigurãri de
Sãnãtate Dolj au hotãrât ca, în acest
caz, contravaloarea medicamentelor

Inspectorii Casei de Asigurãri de Sãnãtate (CAS) Dolj
au demarat în ultima lunã o serie de acþiuni de control ce
au vizat spitalele ºi mai multe cabinete medicale din ju-
deþ. ªi, aºa cum era de aºteptat, în unele unitãþi sanitare
au fost descoperite nereguli pentru care reprezentanþii
CAS au aplicat sancþiuni.

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU

Controale în spitale ºi la
cabinetele medicilor

Pus la colþ de cãtre justiþia italianã
printr-o condamnare pentru fraudã, fos-
tul premier italian Berlusconi a reacþi-
onat aºa cum a ºtiut el mai bine ºi cum
a fãcut-o de-a lungul celor douãzeci de
ani petrecuþi în prim-planul vieþii politi-
ce din Peninsulã: i-a atacat pe magis-
traþi pe care, dupã ce îi catalogase con-
stant drept cripto-comuniºti (togile ro-
ºii), le-a contestat chiar ºi locul printre
cele patru puteri în stat. Argumentul
sãu: magistraþii nu ajung în funcþii
printr-un scrutin, ci sunt numiþi. Cum
observam chiar la timpul acelor decla-
raþii, nimeni din staff-ul comunitar de
la Bruxelles nu s-a sesizat, deºi, cu
exact un an în urmã, pentru un refe-
rendum absolut legal ºi legitimat ca ata-
re, chiar ºi de CCR, organizat de o nouã
Putere, spiritele s-au încins, unele can-
celarii „populare” au loc eminamente
foc, susþinând aberaþia bãsescianã a

unei „lovituri de stat”.
Aºezând în oglindã cele douã reali-

tãþi, cea berlusconianã ºi cea bãsescia-
nã, ele devoaleazã comportamente de
lideri foarte apropiaþi, din aceeaºi
„rasã” de… animale politice, þinute în
braþe de aceeaºi familie europeanã,
imunã la derapajele din interior, dar
sensibilã la orice semnalãri, insidioase
mai degrabã decât reale, ale unor eve-
nimente din ograda adversarilor lor.
Ceea ce îi apropie pe cei doi saltim-
banci, „pãpuºari” confecþioneri de for-
maþiuni ºi alianþe pe gustul, mãsura ºi
interesul lor, este, pe cât îmi dau sea-
ma de ceva vreme, o aceeaºi „logicã”,
fireºte curbatã încã din faºã, arcuitã
aleatoriu, funcþie de trebuinþa de mo-
ment, ºi într-un absolut dispreþ al vreu-
nei coerenþe de conþinut. O „logicã”-
plinã de contradicþii, aplatizatã prin in-
serþia paradoxului, reflex al interºan-

jabilitãþii dintre minciunã ºi adevãr, de-
seori în decurs de nici douãzeci ºi pa-
tru de ore.

Promiþãtoare când ºi când, cu un aer
seducãtor pentru o parte a publicului
încã neieºit din copilãria „pãpuºilor” ºi
cu siguranþã pentru masa de profitori
de la tribunã ºi din spatele ei, „logica”
asta, nelogicã ori efectiv „proastã”, n-
are în perspectivã decât virtuþile iluzo-
rii ale unui politicianist curat „populist”.
Ea sfârºeºte inexorabil prin a-ºi devo-
ra utilizatorul, surdã la orice clamãri de
paternitate genialoidã. Face dreptate,
dintr-o raþiune a acelui echilibru care
þine încã laolaltã lumea tot mai ne-lume
ºi cosmosul linºat de haos.

Pentru cei care, în plan politic, se
confruntã cu aceastã „logicã” este im-
perativ ca ea sã fie ocolitã, fiindcã înã-
untrul ei pericolul de contaminare este
capcana cea mai periculoasã; imunã la

orice motivare ori raþionament verifi-
cabile cu datele realitãþii faptice, „raþi-
unea” bãsescianã are deja brevetul
unui joc la cacealma, chiar ºi când cãr-
þile sunt mãsluite. Orgoliul în care abia
dacã încape þâfna de mahalagiu sadea
îl va determina pe pasagerul guraliv ºi
libidinos (lansator de hãhãituri ornito-
logice pe ton de arpegii maneliste) sã-
ºi refuze debarcarea.

Iar cum ambientul e deja anemiat ºi
otrãvit, orice tentativã de ecarisaj sfâr-
ºeºte prin a anestezia simþurile celor
ce se încumetã în acea zonã. Unica sal-
vare este ieºirea din acea „logicã”
proastã. Una a „hoþului” care strigã…
hoþii, a „alesului” nedorit ori rãmas fãrã
legitimitate: o logicã de… Caiman.
Coincidentã, în punctele forte, cu cea
a… mogulilor pe care tocmai de aceea
îi detestã, ori a interlopilor pe care ºi-i
educã ºi îi protejeazã.
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compensate cu 90% prescrise de
medicii de familie pensionarilor care
realizeazã ºi alte venituri în afara celor
din pensii sã se recupereze de la
persoanele care au beneficiat ilegal de
compensarea suplimentarã de 40%.

Medici de familie sancþionaþi
De asemenea, potrivit reprezentanþi-

lor CAS Dolj, au fost medici de familie
care au prescris medicamente compen-
sate 90% fãrã a solicita pacienþilor
cupon de pensie ºi declaraþii pe proprie
rãspundere privind veniturile realizate
de aceºtia. Cadrele medicale au fost
sancþionate cu imputarea sumei repre-
zentând compensarea de 40% din
contravaloarea medicamentelor.

Cu ocazia acestor controale, in-
spectorii CAS Dolj au constatat cã o
parte din medicii de familie nu a

respectat obligaþia contractualã
privind respectarea protocoalelor de
practicã pentru prescrierea, monitori-
zarea ºi decontarea tratamentului,
fiind sancþionaþi cu avertisment scris
ºi imputarea contravalorii medicamen-
telor prescrise eronat.

Tot în ultima lunã, au fost efectuate
ºapte controale inopinate la medici de
familie pentru verificarea prezenþei la
program. În cazul unui singur medic de
familie s-a constatat cã nu se respectã
programul de activitate declarat, motiv
pentru care, fiind la prima abatere,
acesta a fost sancþionat cu Avertisment
scris. Pe parcursul acestor acþiuni a
fost verificat ºi modul de eliberare a
concediilor medicale concluzia fiind cã
au fost respectate prevederile legale
în vigoare. În plus, au fost efectuate
douã controale operative la medici de
familie privind realitatea serviciilor
medicale raportate de cabinetele
medicale în luna anterioarã ºi s-a
constatat cã existã documente justifi-
cative pentru serviciile medicale
solicitate la decontare.

Acþiuni de control ºi la Spitalul Judeþean
La furnizorii de medicamente com-

pensate ºi gratuite în tratamentul
ambulatoriu, au fost efectuate ºase
controale tematice, constatându-se cã
sunt îndeplinite obligaþiile contractuale
cu excepþia unei farmacii, care nu a
respectat programul de activitate
declarat ºi care, fiind la a doua abatere,

a fost sancþionatã cu 10% din suma
aferentã lunii septembrie a.c.

De asemenea, la furnizorii de servicii
clinice s-au desfãºurat douã acþiuni de
control operativ, în ambele cazuri
respectându-se obligaþiile contractuale.
Ca urmare a unor sesizãri au fost
verificaþi doi furnizori de servicii
medicale în ambulatoriul de specialita-
te, dar cele sesizate nu au fost confir-
mate. A fost controlat ºi un furnizor de
servicii dispozitive medicale la care nu
s-au gãsit deficienþe majore. Luna
trecutã a fost verificat ºi un furnizor de
servicii medicale în ambulatoriul de
specialitate – medicinã dentarã, con-
statându-se cã acesta a respectat
obligaþiile contractuale.

Inspectorii CAS au verificat ºi douã
sesizãri la Ambulatoriul Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova. Aceºtia
au descoperit cã au fost eliberate unele
medicamente fãrã respectarea preve-
derilor legale, contravaloarea fiind
imputatã unitãþii medicale. Tot la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova a fost verificatã sesizarea unui
pacient care a cumpãrat medicamente
pe timpul internãrii ºi s-a constatat cã
în foaia de observaþie aceste medica-
mente nu erau consemnate ca aport
personal. S-a dispus ca spitalul sã
întocmeascã decontul de cheltuieli iar
pacientul sã solicite spitalului plata
contravalorii medicamentelor cumpãra-
te pe timpul spitalizãrii.

RADU ILICEANU
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Radu Preda, secreta-
rul executiv al PSD Cra-
iova, le-a spus celor pre-
zenþi în salã cã PSD ºi-a
dezvãluit un mare secret
din campaniile electora-
le, ºi anume numãrul
mare de tineri: „Vorbeam
cu domnul preºedinte
Claudiu Manda ºi spu-
neam cã azi (ieri – n.r.)
dezvãluim un mare se-
cret al nostru. Avem o
salã plinã de tineri, am
avut o salã plinã de fe-
mei. ªi aceºtia sunt doar
delegaþii organizaþiilor
din care fac aceºti tineri
parte. Avem mulþi oameni
puternici în partid. Este
un moment de bilanþ, pe de-o parte
trist pentru cã în mapa noastrã nu
avem un raport de activitate, pe de
alta unul optimist, pentru cã acesta
este un nou început al TSD Craiova”.

La rândul sãu, preºedintele PSD
Dolj, deputatul Claudiu Manda, le-a

TTTTTinerii social democraþiinerii social democraþiinerii social democraþiinerii social democraþiinerii social democraþi
ºi-au ales preºedinteleºi-au ales preºedinteleºi-au ales preºedinteleºi-au ales preºedinteleºi-au ales preºedintele

Ionuþ Dumitrache, directorul Casei de Cul-
turã a Studenþilor din Craiova, a fost ales mier-
curi, 9 octombrie, preºedinte al TSD Craio-
va, în cadrul conferinþei desfãºurate în sala
Filarmonicii “Oltenia”. În prezenþa a 309
membri delegaþi, tinerii social-democraþi ºi-
au ales conducerea pentru urmãtorii doi ani.

Prezidiul conferinþei a fost format din preºe-
dintele PSD Craiova, primarul Craiovei Lia
Olguþa Vasilescu, preºedintele PSD Dolj, de-
putatul Claudiu Manda, secretarul PSD Cra-
iova – Radu Preda, preºedintele OFSD Cra-
iova – Aurelia Filip, vicepreºedintele TSD
Cosmin Vasile ºi alþi membri ai TSD Craiova.

spus tinerilor cã politica nu este un
sport de vitezã, ci unul de rezistenþã:
„Mã uitam la numãrul foarte mare de
membri, cât de mult s-a schimbat par-
tidul ºi cât de bine organizeazã con-
ferinþe tineretul. Am încredere în or-
ganizaþiile PSD ºi vã spun cã politica

nu este un sport de vitezã ci
unul de rezistenþã. Eu am stat 17
ani pânã sã ajung preºedintele
Organizaþiei Judeþene a PSD
Dolj. Vã chem alãturi de noi, sã
ne implicãm ºi sã faceþi ºi pasul
la seniori. Cei mai frumoºi ani i-
am petrecut la organizaþia de ti-
neret ºi vã doresc ºi vouã ace-
laºi lucru”, a declarat preºedin-
tele PSD Dolj, deputatul Clau-
diu Manda.

“Tânãra generaþie poate
sã deþinã funcþii
de conducere”

Preºedintele PSD Craiova,
Lia Olguþa Vasilescu, ºi-a amin-
tit de perioada în care ºi-a înce-

put cariera politicã, în organizaþia de
tineret, specificând cã tânãra gene-
raþie poate ocupa funcþii de condu-
cere, dar numai dând dovadã de pro-
fesionalism ºi moralitate: „Mã gân-
deam de câþi ani sunt în politicã. Deºi
nu am îndeplinit 40 de ani, am deja 23

de politicã. M-am înscris la 16 ani în
partid cu clasa ºi dupã ºase luni mai
eram doar eu. La 24 am devenit de-
putat. Pot sã spun cã am trecut prin
toate fazele, de la lipit afiºe la sena-
tor ºi acum primar. Pe mulþi v-am vã-
zut în campaniile mele electorale ºi
vã mulþumesc. Pe mulþi vã vãd pen-
tru prima datã ºi vã rog sã veniþi mai
des la partid. Tânãra generaþie poate
sã deþinã funcþii de conducere, dar
pentru asta trebuie sã corespundã
din punct de vedere profesional ºi
moral”.

“Vom încerca
sã fim profesioniºti în munca
pe care o depunem”

Singurul candidat la funcþia de
preºedinte al TSD Craiova a fost Io-
nuþ Dumitrache, care dupã ce a pri-
mit votul celor 309 delegaþi a promis
o relansare a organizaþiei pe care o
conduce: „Vã mulþumesc pentru vo-
tul de încredere acordat. Am lucrat
alãturi de doamna primar Lia Olguþa

Vasilescu ºi alãturi de domnul preºe-
dinte Claudiu Manda. ªtiu cã nu va
fi uºor, dar promit, cã împreunã cu
echipa pe care o conduc vom încer-
ca sã fim profesioniºti în munca pe
care o depunem”.

Biroul TSD Craiova este format
din urmãtorii tineri: Ionuþ Dumitra-
che – preºedinte; Bogdan Mirea –
secretar executiv; vicepreºedinþi –
Ane Marie Licurici, Liberti Tiberia-
de, Mihai Diaconeasa, Maria Ceau-
ºilã, Amalia Ilinca; membrii biroului
executiv – Alex Vîneaþã, Alexandru
Vasilescu, Gabriela Onofrei, Dragoº
Ciocoi, Emanuel Nastasã, Andrei
Marinescu, Valentin Simion, Elena
Traºcã, Alin Piþigã, Andrei Neaga,
Alexandru Traºcã. Alexandru Amzu.
De asemenea, în Conferinþa Muni-
cipalã a TSD Craiova au fost stabi-
liþi ºi cei 186 de delegaþi care vor
participa la Conferinþa Judeþeanã a
TSD Dolj, din data de 13 octombrie
2013, care se va desfãºura în comu-
na Ciupercenii Noi.

ALINA DRÃGHICI

Vinãria Purcari lanseazã campania
#vindinmoldova, care are ca scop
creºterea popularitãþii vinurilor din
Republica Moldova în România. Cam-
pania este rezultatul unei simpatii ge-
neroase de care au dat dovadã româ-
nii faþã de vinificatorii din Republica
Moldova, ca urmare a embargoului
din 10 septembrie impus de Rusia. De-
taliile campaniei ºi materialele promo-
þionale pot fi accesate la www.purca-
ri.md/vindinmoldova. “Prin aceastã
campanie dorim sã îi mulþumim Ro-
mâniei  pentru suportul necondiþio-
nat demonstrat în aceste timpuri gre-
le. România a fost întotdeauna o pia-
þã cheie pentru Vinãria Purcari, impor-
tanþa cãreia a crescut ºi mai mult oda-
tã cu restricþiile impuse de Rusia. Re-
acþia românilor este una absolut ad-
mirabilã ºi prin aceastã campanie ne
propunem sã celebrãm unitatea celor
douã maluri ale Prutului. Dupã poduri
de flori, sperãm sã avem ºi poduri de
vin”, declarã Victor Bostan, CEO Vi-
nãria Purcari.

„Prietenul la embargo
se cunoaºte”

În pofida situaþiei critice în care s-
a pomenit întreaga ramurã vinicolã

din Moldova, campania adoptã un
ton foarte pozitiv. “Ne-am propus sã
facem puþin haz de necaz, ºi sã ne
axãm pe un mesaj care ar celebra uni-
tatea celor douã maluri, dar ºi micile

diferenþe, deseori haioase, care ne
caracterizeazã. În acelaºi timp, îndem-
nãm prietenii noºtri din România sã
continue sã susþinã Moldova ºi vi-
nurile noastre, pentru cã, vorba cam-
paniei, vinul apã nu se face“, comen-
teazã Tatiana Denisenco, Director
Marketing. Vinãria Purcari invitã ro-
mânii de pretudindeni sã se alãture
campaniei ºi sã ne trimitã propria ver-
siune a mesajelor, cele mai inspirate
mesaje vor fi premiate ºi promovate
activ de Purcari. “Prietenul la embar-
go se cunoaºte – e unul din mesaje-
le campaniei. Românii au demonstrat
cã sunt cei mai buni prieteni ai Re-
publicii Moldova. Vreau sã le mulþu-
mesc din suflet“, conclude Victor
Bostan.

Cele mai prestigioase
concursuri internaþionale

Vinãria Purcari, fondatã în 1827,
este cea mai celebratã vinãrie din
Moldova. Prima medalie de aur a fost
obþinutã în 1878, la Expoziþia Mon-
dialã din Paris, când oenologii fran-
cezi au fost profund impresionaþi de
aroma bogatã ºi culoarea intensã a
vinului Negru de Purcari, care a în-
trecut chiar ºi vinurile Bordeaux. De-
a lungul anilor, colecþia de vinuri Pur-
cari a câºtigat mai mult de 140 de me-
dalii la cele mai prestigioase concur-
suri internaþionale ca Decanter, Con-
cours Mondial de Bruxelles, Challen-
ge International du Vin, dar ºi legenda-
ra apreciere la curtea regalã din Marea
Britanie. Vinãria Purcari face parte din
Bostavan Wineries Group, liderul pie-
þei vinicole din Moldova. În România,
grupul este prezent prin investiþia în
Crama Ceptura, unul din producãtorii
de vârf din zona Dealu Mare.

MARGA BULUGEAN

Deputatul PNL de Dolj Ionuþ Stroe
susþine cã în 2013 Guvernul a reuºit o
îmbunãtãþire a accesãrii fondurilor
europene, fiind absorbite 2 miliarde de
euro, o sumã egalã cu toate finanþãri-
le accesate de România în perioada
2007-2012. „Astfel, rata de absorþie a
fondurilor europene este în prezent
de 24% ºi reprezintã cea mai ieftinã
formã de finanþare externã prin care
putem asigura o creºtere economicã
sustenabilã.  Practic, Guvernul a reu-
ºit sã remedize toate neregulile, din
perioada 2009-2011, prin care þãrii
noastre i-au fost pre-
suspendate 3 progra-
me: POS CCE, POR ºi
POS Transport”, a
spus Ionuþ Stroe, ieri,
în cadrul unei confe-
rinþe de presã.

Prin intermediul a
numeroase eforturi,
guvernanþii USL au
reuºit sã identifice
problemele la care au
fãcut referire repre-
zentanþii Comisiei Eu-
ropene, un fapt apre-
ciat de cãtre deciden-

Prin POS Transporturi a fost returnatã
suma de 429 de milioane de euro

Reprezentanþii Comisiei
Europene au deblocat un nou
Program Sectorial Operaþional –
Creºterea Competitivãþii Econo-
mice, aceasta fiind cea mai bunã
dovadã cã eforturile Guvernului
au început sã dea roade. Progra-
mul Operaþional Sectorial Mediu
au fost rambursate fonduri de
peste 441 milioane de euro, iar
prin Programul Operaþional
Sectorial Transport a fost
returnatã o sumã de peste
429 milioane de euro.

þii de la Bruxelles, care la sfârºitul lunii
aprilie 2013 au decis sã deblocheze 4
din cele 5 axe sectoriale presuspenda-
te din cadrul POR, iar pe 25 iunie a fost
a fost ridicatã presuspendarea celor
douã axe de pe POR Transport. „Ast-
fel, cea mai mare sumã a fost rambursa-
tã în cadrul Programului Operaþional
Regional – peste 572 milioane de euro
–, iar în cadrul Programului de Operaþi-
onal Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane au fost accesate fonduri în va-
loare de peste 571 milioane de euro.

MARGA BULUGEAN
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«Aflându-se la cea de-a III-a
ediţie, MATCONS 2013 îşi propu-
ne să abordeze modele eficiente de
parteneriat, valorificarea rezultate-
lor cercetărilor efectuate în dome-
niul conservării-restaurării bunuri-
lor mobile ale patrimoniului cultu-
ral, dobândirea de competenţe şi
abilităţi profesionale în rândul in-
vestigatorilor, restauratorilor şi
conservatorilor români, dar şi din
străinătate, şi, nu în ultimul rând,
stârnirea interesului comunităţilor
academice, dar şi locale, pentru
problematica domeniului restaură-
rii», a precizat Florin Ridiche,
managerul Muzeului Olteniei.

Laboratorul de restaurare-con-
servare al ins tituţiei îşi va primi

Muzeul Olteniei deschide Salonul internaţional
de restaurare-conservare MATCONS 2013

Muzeul Olteniei,  cu sprijinul Consiliului Judeţe an
Dolj ş i în colaborare  cu Comitetul Naţional Român
ICOM organize ază,  în perioada 11-15 octombrie,  Sa-
lonul internaţional de restaurare-conservare MATCONS
2013, cu tema „Materie şi Materiale în/pentru restaura-
rea-conservarea patrimoniului cultural”. Deschiderea
oficială are loc astăzi,  ora 11.00,  la sediul Secţiei de
Istorie-Arheologie  a muzeului (strada „Madona Dudu”
nr. 14), iar programul e venimentului va cuprinde, pe

parcursul zilelor următoare,  o sesiune de comunicări
ştiinţifice, un salon de  pre zentări de  postere , un wor-
kshop susţinut  de Me tropolitan Muse um of Art din
Ne w York, Salonul Naţional de Restaurare ş i Gala Re-
staurării Române şti,  precum şi o e xcursie  docume n-
tară. Între invitaţi se numără reprezentanţi ai unor
institute de cercetare ş i unive rsităţi de prestigiu din
ţară ş i din New York  (S.U.A.),  Slovenia,  Serbia, Spa-
nia, Portugalia,  Turcia şi Austria.

oaspeţii de la Metropolitan Museum
of Art New York (U.S.A.), Goris-
ki Muzej (Slovenia) , Complexul
Muzeal ASTRA Sibiu,  Biblioteca
Naţională a României Bucureş ti,
Muzeul Regiunii Porţilor de Fier din
Drobeta-Turnu Severin,  Muzeul
Etnografic al Transilvaniei Cluj-Na-
poca, Muzeul Naţional Brukenthal
Sibiu, Complexul Muzeal Arad,
Complexul Muzeal Naţional „Mol-
dova” Iaşi, Muzeul Naţional al Lite-
raturii Române Bucureşti, Muzeul
Judeţean de Istorie şi Artă Zalău,
Complexul Naţional „Curtea Dom-
nească” Târgovişte, Muzeul Viticul-
turii şi Pomiculturii Goleşti, Muzeul
Naţional Cotroceni Bucureşti, Mu-
zeul de Artă Craiova, Muzeul Jude-

ţean Buzău, Muzeul de Istorie Ga-
laţi, Muzeul Ţării Făgăraşului, Mu-
zeul Bucovinei Suceava, Muzeul
Banatului Timişoara, Muzeul de Artă
Timişoara,  Muzeul Municipiului
Bucureşti, Muzeul Naţional de Is-
torie, Muzeul Ţăranului Român şi
Patriarhia Română.

Reprezentanţii unor institute de
cercetare şi ai unor universităţi de
prestigiu din ţară şi străinătate –
precum Centrul de Conservare şi
Restaurare DIANA, Belgrad (Ser-
bia), Institutul de conservare-resta-
urare Valencia, Institutul de Cer-
cetări Eco-Muzeale Tulcea, Insti-
tutul de Cercetări INCDTP Bucu-
reşti,  Univers itatea din Evora
(Portugalia), Universitatea Karabuk

(Turcia), Universitatea de Artă Vie-
na, Universitatea „Lucian Blaga”
Sibiu, Univers itatea Transilvania
Braşov,  Universitatea de Artă şi
Design Cluj-Napoca, Universitatea
de Vest Timişoara, Universitatea
Bucureşti – vor participa la MAT-
CONS 2013. Se vor continua, ast-
fel, proiecte demarate în trecut şi
se vor pune bazele unor colaborări
viitoare între specialiştii Laborato-
rului Muzeului Olteniei şi cadrele
din institutele de cercetare şi învă-
ţământul superior.

„În prezent, Muzeul Olteniei este
cotat drept unul dintre cele mai
bune din ţară şi datorită eforturilor
investiţionale sus ţinute pe care
Consiliul Judeţean Dolj le-a făcut

în ultimii ani. Preocuparea noastră
a fost să le asigurăm restauratori-
lor de-aici, specialişti care se bu-
cură de recunoaştere în domeniu,
condiţiile şi dotările necesare pen-
tru a-şi putea desfăşura această
activitate laborioasă şi migăloasă
prin care pun în valoare piesele de
patrimoniu, adevărate mărturii ale
trecutului pentru generaţiile viitoa-
re. Graţie muncii depuse de aceşti
profes ioniş ti,  Craiova devine un
centru de referinţă în domeniul
conservării şi restaurării, dovadă
fiind şi bogata participare naţiona-
lă şi internaţională de care se bu-
cură acest eveniment”, a apreciat
preşedintele Cons iliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa.

După ce, mai bine de şapte ani, n-a avut po-
sibilitatea să îşi prezinte spectacolele pe o scenă
proprie, Teatrul „Colibri” îi invită acum pe cra-
ioveni în noul sediu, în care nu numai că dispu-
ne de spaţiu suficient pentru repetiţii, ateliere de
producţie, cabine pentru actori şi birouri, dar
are şi o sală cu 400 de locuri. «Din câte vă
amintiţi, sâmbăta artiştii noştri urcau pe scena
Teatrului Liric, iar în rest am jucat în condiţii
total improprii, în şcoli, grădiniţe, cantine, săli
de sport şi diverse alte spaţii neadecvate. De
data acesta avem o scenă proprie, drept pentru
care „fabrica de poveşti” şi-a încălzit motoarele
şi e gata să dea drumul la produc-
ţie», a precizat Adriana Teodo-
rescu, managerul teatrului.
Managerul Adriana Teodores-
cu: „Încercăm să ne apropiem
şi mai mult de spectatori”

O schimbare majoră în noua sta-
giune artistice vizează ora începe-
rii spectacolelor: cele de sâmbăta
nu vor mai avea loc dimineaţa, aşa
cum publicul era obişnuit, ci sea-
ra. „Încercăm, de fapt, să ne apro-
piem şi mai mult de spectatori. Şi
asta pentru să sâmbăta dimineaţa părinţii şi buni-
cii mai au şi alte treburi de făcut, deşi, e adevă-
rat, nu era greu să-şi rupă o oră-două din timp
pentru a veni cu cei mici la teatru. Dar cred că
spectacolele programate seara vor prinde foarte
bine. În plus, cred că e cazul să ne apropiem şi
noi de ceea ce se întâmplă prin alte părţi”, a jus-

Reprezentanţii Teatrului pentru Copii şi Tine-
ret „Colibri” au anunţat, ieri, că, deşi lucrările
de renovare a noului sediu pe care l-au primit de
la municipalitate în urmă cu mai bine de patru
luni nu s-au încheiat, vor deschide totuşi stagiu-
nea artistică, pentru a nu-i priva pe cei mici de
bucuria spectacolelor şi ate lierelor de creaţie.
Odată cu reluarea activităţii, instituţia schimbă
orele de începere a reprezentaţiilor de sâmbăta –
18.00, în loc de 11.00 – şi include în program un

spectacol de matineu: duminica, de la 11.00, altul
decât cel din ziua precedentă. Aşadar, mâine, 12
octombrie, craiovenii de toate vârstele sunt aş-
teptaţi la „Cântăreţii din Bremen”, iar poimâine,
la „Bună dimineaţa, noapte bună”. Cât priveşte
atelierele, nu mai puţin de şapte vor fi deschise
celor mici, dar şi adulţilor, coordonatori fiind ar-
tiştii instituţiei. Înscrierile au început deja şi se
vor face până pe 20 octombrie, telefonic, pe e-

Programul atelierelor
de creaţie:
 Lunea, ora 17.00 – „ABC”

(coordonator: Rodica Prisăcaru): 21
octombrie – 15 decembrie, pentru ca-
dre didactice, 7-12 participanţi;
 Marţea, ora 17.00 – „Exer-

ciţii-poezii pentru cei mai mici co-
pii” (coordonator: Ionica Dobrescu):
22 octombrie – 17 decembrie, pentru
3-6 ani, 10 participanţi;
 Miercurea, ora 17.00 – „Eu

şi Păpuşa” (coordonator: Adriana Ion-
cu): 23 octombrie – 18 decembrie,
pentru 7-8 ani, 10-12 participanţi;
 Miercurea, ora 17.00 – „Pri-

mul pas pe scenă” (coordonator: Alis
Ianoş): 23 octombrie – 18 decembrie,
pentru 5-10 ani, 10-12 participanţi;
 Joia, ora 17.00 – „Jocul de-a

joaca” (coordonator: Oana Stancu): 24
octombrie – 19 decembrie, pentru 5-
10 ani, 10-12 participanţi;
 Vinerea, ora 17.00 – „Să cân-

tăm şi să dansăm” (coordonator: Alla
Cebotari): 25 octombrie – 20 decem-
brie, pentru 6-10 ani, 10-12 partici-
panţi;
 Sâmbăta, ora 17.00 – „Uce-

nicul păpuşar” (coordonator: Norica
Preduţ): 26 octombrie – 20 decem-
brie), fără vârstă, 15 participanţi;
 Duminica, ora 17.00 – „Lu-

mea păpuşilor” (coordonator: Miha-
ela Calciu): 27 octombrie – 20 decem-
brie, fără vârstă, 15 participanţi.

tificat schimbarea Adriana Teodorescu.
Primul spectacol din stagiunea în noua casă

a teatrului – „Cântăreţii din Bremen” – va fi
prezentat mâine, 12 octombrie, de la ora 18.00.
Îi va urma duminică, 13 octombrie, de la ora
11.00, „Bună dimineaţa, noapte bună”. Până
la sfârşitul lunii, programul va mai cuprinde

reprezentaţii cu „Inimă de piatră”
(19 octombrie), „Invitaţie la joa-
că” (20 octombrie), „Fata babei
şi fata moşneagului” (26 octom-
brie) şi „Jocuri magice” (27 oc-
tombrie).
Cursuri pentru copii, tineri şi
adulţi, în fiecare zi a săptămânii

Tot de luna aceasta Teatrul „Co-
libri” va redeschide atelierele de cre-
aţie din cadrul „Fabricii de poveşti”
– proiect demarat în primăvară, din
dorinţa de a-i aduce pe copii cât mai
aproape de universul fascinant în

care iau naştere spectacolele, de actori, regizori,
scenografi, de întreaga echipă a instituţiei. Însă
atelierelor „Jocul de-a joaca”, „Primul pas pe
scenă” şi „Ucenicul păpuşar” li s-au adăugat
alte cinci: „ABC”, „Exerciţii-poezii pentru cei
mai mici copii”, „Eu şi Păpuşa”, „Să cântăm
şi să dansăm” şi „Lumea păpuşilor”.

Coordonatorii atelierelor sunt actriţele Oana
Stancu, Alis Ianoş, Rodica Prisăcaru, Ionica
Dobrescu, Adriana Ioncu, Alla Cebotari, sculp-
torul de păpuşi Norica Preduţ şi confecţione-
rul Mihaela Calciu. Cursurile se adresează atât
copiilor, cât şi tinerilor  şi adulţilor, se vor
desfăşura în perioada 21 octombrie – 20 de-
cembrie, numai după-amiaza, de la ora 17.00,
iar preţul unuia este 100 de lei. Înscrierile au
început ieri şi se fac până pe data de 20 oc-
tombrie, direct la sediul Teatrului pentru Copii
şi Tineret „Colibri” din „Calea Bucureşti” nr.
56, prin telefon, la numărul 0251.412.473 (în-
tre orele 9.00 şi 15.00) sau pe e-mail, pe adre-
sa colibricolibri2012@yahoo.ro.
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ştiinţifice „Giuseppe Verdi –
200 de ani
de la naştere”

Organizată de Teatrul Liric „Ele-
na Teodorini” în perioada 10 octom-
brie – 14 noiembrie, cea de-a XIII-
a ediţie a Festivalului Internaţional
„Elena Teodorini” îi dedică lui Giu-
seppe Verdi – compozitor de la a
cărui naştere în 2013 se celebrează
200 de ani – mare parte din progra-
mul artistic. Aseară, festivalul a de-
butat cu premiera absolută pentru
Craiova a operei „Otello”, în regia
artistică a lui Rareş Zaharia (Franţa)
şi sub conducerea muzicală a dirijorului Gheorghe Stan-
ciu (Constanţa), iar până la sfârşitul lunii publicul este
invitat să (re)vadă „Trubadurul” (17 octombrie), „Bal
mascat” (24 octombrie) şi „Nabucco” (31 octombrie).
Tot în cadrul festivalului, astăzi, ora 11.00, în sala mare a
Primăriei municipiului Craiova se desfăşoară sesiunea de
comunică ştiinţifice cu tema „Giuseppe Verdi – 200 de
ani de la naştere”. Între participanţi se numără criticul
muzical Anca Florea (Bucureşti), Marius Vlad Budo-
iu – directorul Operei Naţionale Române din Cluj-Napo-
ca, prof. univ. dr. ing. Florin Popescu Vlădicescu – des-
cendent al familiei Teodorinilor şi preşedinte al Fundaţiei
„Elena Teodorini”, Gheorghe Fabian – consultant artis-
tic în cadrul Filarmonicii „Oltenia” ş.a.

Romanul „Iubire la juma’
de preţ”, lansat la
Biblioteca Judeţeană

Editura „Aius” vă propune o
după-amiază relaxantă împreună cu
tânăra prozatoare Andreea Pîrşu,
prilejuită de lansarea volumului „Iu-
bire la juma’ de preţ”, ce are loc
astăzi, ora 16.30, în Sala „Marin So-
rescu” a Bibliotecii Judeţene „Ale-
xandru şi Aristia Aman”. „Iubire la
juma’ de preţ” este volumul de de-
but al Andreei Pîrşu şi aparţine unui
gen de literatură care are mare suc-
ces printre cititori, dar nu este foarte
cultivat de autorii contemporani.
«Romanul Andreei Pîrşu se poate
încadra, chiar dacă nu în sensul cel
mai strict al cuvân-tului, în acel tip de literatură cunos-
cut în Occident sub numele de „Chick Lit”, ce s-a lan-
sat pe piaţă o dată cu „Bridget Jones’s Diary” de Helen
Fielding, personaj care a declanşat moda cărţilor de-
spre femei independente, afla-te în căutarea unui iubit,
de succesul în carieră şi stăpânite de dorinţa de a avea
un look în conformitate cu tendinţele actuale din fas-
hion, un gen literar captivant, caracterizat de un stil
accesibil, alert şi un umor rafinat”, notează Petrişor
Militaru, prefaţatorul cărţii. Volumul  va fi prezentat de
Radu Scorojitu, Luiza Mitu şi Petrişor Militaru, iar la
finalul întâlnirii Andreea Pîrşu ne invită la o lectură pu-
blică în premieră din propriul roman de debut. Modera-
tor al întâlnirii va fi Daniela Micu.

„Gânduri colorate de
copil”, la Casa de Cultură

La Casa de Cultură „Traian De-
metrescu” se deschide astăzi ex-
poziţia de pictură purtând generi-
cul „Gânduri colorate de copil”,
ce reuneşte creaţiile lui Constan-
tin Robu jr. Născut la 20 martie
2001, în Craiova, micul artist este
elev în clasa a VI-a B la Colegiul
Naţional „Elena Cuza”. Şi-a mai
prezentat lucrările, chiar luna tre-
cută, la Centrul Cultural „Carmen
Sylva” din Sinaia şi a participat, din 2009 până în pre-
zent, la o mulţime de competiţii la care talentul i-a fost
răsplătit. Aşa au fost Concursul International „Armonia 
naturii” (creaţie plastică) – Premiul I, Concursul Interna-
ţional „Cu Europa… la joacă – micul creştin”, Concursul
„Moş Crăciun eco-informatician” (grafică) – Premiul al
III-lea, concursurile naţionale „Toamna mândră darni-
că”, „Roata anotimpurilor”, „Bucuriile sărbătorilor de Paş-
te”, „Biserica, locaş de închinare” (desen) – la toate ob-
ţinând Premiul I ş.a. Vernisajul expoziţiei are loc la ora
17.30, în Salonul Medieval al Casei de Cultură.

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi
Aristia Aman” găzduieşte astăzi, înce-
pând cu ora 13.00, lucrările celei de-a
V-a se ediţii a Colocviilor „Ion D. Sîr-
bu”, cu tema „Firesc şi excepţionalism
în viaţa şi opera lui Ion D. Sîrbu”. La
eveniment participă scriitori, monografi,
editori, oameni de cultură care s-au aple-
cat, de-a lungul timpului, asupra litera-
turii şi vieţii lui Ion D. Sîrbu, pentru a
marca împlinirea a 94 de ani de la naş-
terea sa (29 iunie 1919), respectiv 24
de la moarte (17 septembrie 1989). In-
vitat special este Elisabeta Sîrbu, soţia
scriitorului.

Cu acest prilej, tot astăzi, la sediul

Încep colocviile cu tema „Firesc şi
excepţionalism în viaţa şi opera lui Ion D. Sîrbu”

Ion D. Sîrbu este scriitorul cu cea mai bogată şi incitantă
posteritate dintre cei care au trăit în Craiova spre finalul seco-
lului al XX-lea. Viaţa şi opera sa au făcut obiectul mai multor
studii monografice semnate de exegeţi şi critici literari ro-
mâni, într-o suită de apariţii editoriale care au consfinţit ceea
ce se ştia încă din timpul vieţii scriitorului: valoarea deosebită
a operei sale, în contextul unei literaturi lipsite de libertatea de
exprimare, ca şi de forţa de a denunţa marasmul social şi
politic al regimului de atunci. Fost deţinut politic, intelectualul
Ion D. Sîrbu, membru al Cercului de la Sibiu, într-o pleiadă
de mari spirite culturale, a trăit şi a scris într-o Craiovă incle-
mentă adesea, înconjurat de puţini prieteni, dar având pe ur-
mele sale un aparat represiv devoalat în toată exemplara sa

În perioada studiilor urmate în ţară,
la Universitatea Naţională de Muzică
din Bucureşti (ale cărei cursuri le-a ab-
solvit ca şef de promoţie),  apoi în Po-
lonia, la Academia de Muzică „Karol
Lipinski”, dirijorul Constantin Gri-
gore a beneficiat de îndrumarea unor
maeş tri recunoscuţi ai dirijatului: Ho-
ria Andreesc u, Petru Andriesei, I.  Io-
nesc u-Galaţi sau polonezul Marek Pi-
jarowski. A participat la diverse mas-
terclass-uri (Viena,  Varşovia, Craiova)
şi s -a perfecţionat printr-un stagiu de
asistenţă la Rundfunk Sinfonieorches-
ter Berlin (2011), iar ulter ior la Baye-
risc her Rundfunk şi Munc hner Phil-

Filarmonica „Oltenia” vă invită la „10 concerte
Beethoven”. Primul are loc astă-seară!

Filarmonica „Oltenia” inaugurează astă-seară seria „10 concerte Beethoven”,
printr-un eveniment care aduce în scenă, alături de Orchestra Simfonică a institu-
ţiei, condusă de tânărul dirijor Constantin Grigore, un muzician ce se bucură de un
imens şi binemeritat prestigiu, fiind considerat un virtuoz al viorii în cel mai înalt şi
mai adânc sens al cuvântului: Daniel Podlovschi. Programul include Concertul în Re
major pentru vioară şi orchestră, op. 61, şi Simfonia a VI-a în Fa major, op. 68, „Pas-
torala”, începe la ora 20.00, iar un bilet costă 20 de lei (pentru elevi, studenţi şi
pensionari – 12 lei). „Concertele cu program integral Ludwig van Beethoven vor
avea loc periodic, cu diferiţi artişti invitaţi, şi vor oferi spre audiţie toate simfoniile
compozitorului, alături de lucrările concertante şi de uverturi”, a precizat Mihai
Ungureanu, director artistic al Filarmonicii „Oltenia”. Ur-
mătorul concert din această serie este anunţat pentru data
de 13 decembrie şi îi va aduce în faţa publicului meloman
pe dirijorul Alexandru Iosub şi pe pianistul Andrei Licareţ.

bibliotecii este vernisată o expoziţie de
carte Ion D. Sîrbu, cuprinzând volu-
me aflate în colecţiile instituţiei, iar în
sala studio (ce poartă numele scriito-
rului) a Teatrului Naţional „Marin So-
rescu” este prezentat, de la ora 18.00,
spectac olul „Ce mai taci, Gary?”,
adaptare după „Jurnalul unui jurna-
list fără jurnal”, de Toma Grigorie, în
regia Alinei Rece. Discuţiile invitaţiilor
la colocvii vor continua mâine, 12 oc-
tombrie, de la ora 11.00, în foaierul
Naţionalului craiovean. Comunicările
susţinute vor fi ulterior  publicate în
Caietele Colocviilor Ion D. Sîrbu.

Cea de-a V-a ediţie a evenimentului

se desfăşoară sub egida Consiliului Ju-
deţean Dolj, în colaborare cu Teatrul
Naţional „Marin Sorescu” – instituţie
de care numele lui Ion D. Sîrbu este
legat prin activitatea sa meritorie, ca
dramaturg şi secretar literar –, Biblio-
teca Judeţeană „Alexandru şi Aristia
Aman” şi cu Asociaţia Culturală „Ta-
berna” Craiova.

negativitate în câ-
teva monografii
recente. Astfel, de-
spre „opera” de
urmărire a scriito-
rului de Securitate
s -au scris  până
acum două impor-
tante cărţi care au
lămurit mecanismul represiv care viza urmărirea şi anihilarea
scriitorului considerat periculos pentru sistemul ceauşist:
„Memoriile lui Ion D. Sîrbu. O reconstituire”, de Mihai Bar-
bu, şi „Zidul de sticlă”, de Clara Mareş.

Daniel Podlovschi s -a născ ut la Iaşi,  la 20
februarie 1939. A început s tudiul viorii la 6 ani, sub
directa îndrumare a tatălui său, Rudolf Podlovschi,
profesor de vioară ş i violonist la Filarmonic a din

Iaşi. Progresele
au fos t atât de
rapide încât au
condus la debutul
său solistic la 7
ani, interpretând
Concertul în La
minor de Vivaldi,
pe scena Teatru-
lui Naţional din
Iaş i. În 1949 s -a
mutat la Buc u-
reşti şi a început
lecţiile cu

harmoniker. A sus-
ţinut c onc erte la
pupitrul formaţiilor
muzicale mari, atât
din ţară, c ât şi de
peste hotare, a co-
laborat cu solişti de
renume ai scenei
muzic ale româneşti
şi internaţionale şi
este unul din mem-
brii fondatori ai Or-
ches trei de Cameră „Camerata Rega-
lă”.  Constantin Grigore a desluşit tai-
nele tehnic ii dir ijorale în genuri varia-
te, de la concert instrumental până la

operă, simfonic şi vocal-simfonic, re-
pertoriul său fiind foarte divers.  În
prezent deţine statutul de dirijor per-
manent al Filarmonicii „Oltenia”.

reputatul pedagog Garabet Avakian. În 1960 a
absolvit Conservatorul din Bucureşti, la c lasa prof.
Avakian, remarcându-se printre cei mai talentaţi
violonişti din generaţia sa.  A urmat s tudii postuniver-
sitare la Moscova, c u Iuri Iankelevici. În 1969, la
recomandarea lui Isaac Stern, a obţinut o bursă la
Juilliard School of Music din New York, la clasa
legendarului pedagog americ an Ivan Galamian. În
S.U.A. , la Detroit, a participat ş i la cursurile de
măiestrie artistică susţinute de Itzhak Perlman.
Daniel Podlovschi a cântat cu toate orches trele din
ţară, a înregistrat pentru radio, televiziune, Casa de
discuri Electrecord. Ca profesor la Univers itatea
Naţională de Muzică din Buc ureşti a obţinut rezultate
remarc abile c u studenţii săi, c ontr ibuind decisiv la
formarea şi afirmarea profesională a acestora. A fost
distins c u Ordinul „Meritul Cultural” şi c u Diploma
de Onoare a oraşelor Oklahoma şi Maryland.
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Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”,
gãzduieºte, astãzi, începând cu ora 12.00, în Sala
„Elena Farago”, dezbaterea cu tema  „Conexiuni ºi
similitudini ale diferitelor religii”. Invitaþi speciali
cu aceastã ocazie sunt prof. univ .dr. Corneliu
Sabetay – preºedintele Comunitãþii Evreilor din
Craiova; prof. univ. dr. Mihai Vladimirescu –

În premierã, la Craiova:

Pânã în acest an ºcolar, admiterea
la liceu se fãcea pe baza mediei arit-
metice dintre media notelor obþinute
la evaluarea naþionalã ºi media ge-
neralã din anii de gimnaziu. Din anul

Din 2015 se va intra la liceu
cu cel puþin media 5

ºcolar 2013-2014, media celor patru
ani de gimnaziu conteazã la admite-
rea în liceu în proporþie de 25%, ºi nu
50% ca pânã acum. Pe cale de con-
secinþã, media obþinutã la evaluarea

naþionalã de la sfârºitul clasei a VIII-
a va avea o pondere mai mare în cal-
culul mediei finale pentru liceu, ºi
anume, 75%, faþã de 50%, cât era
pânã acum. Decizia Ministerul Edu-
caþiei a fost luatã în urma analizei
datelor înregistrate la finalul clasei a
VIII-a, acestea relevând diferenþe
notabile între mediile mai mari obþi-
nute de elevi pe parcursul gimnaziu-
lui ºi mediile mai mici de la evaluarea
naþionalã.

Remus Pricopie a mai afirmat cã
tot din 2015 grãdiniþa va fi obligato-
rie de la cinci ani. Cei mici ar urma sã
intre în grupa mare dacã au împlinit
aceastã vârstã înainte de înscrieri. În
prezent, învãþãmântul obligatoriu în-
cepe la vârsta de ºase ani, cu clasa
pregãtitoare. Potrivit lui Pricopie, tot
din 2014 ºcoala profesionalã va în-
cepe la terminarea clasei a VII-a ºi va
dura trei ani.

ALINA DRÃGHICI

Ministrul Educaþiei, Remus Pricopie,
a anunþat, ieri, cã începând cu anul 2015
vor intra la liceu doar elevii care obþin o

medie de admitere de peste 5. “Nu cred
cã este corect sã se intre la liceu cu note
mai mici de 5”, a spus ministrul.

Scriitoarea canadianã Ali-
ce Munro (82 de ani), descri-
sã ca fiind „un maestru al pro-
zei scurte contemporane”,
este laureata Premiului Nobel
pentru Literaturã pe 2013, a
anunþat, ieri, Comitetul Nobel
din cadrul Academiei Regale
de ªtiinþã din Suedia. Este pri-
mul cetãþean din Canada care
obþine aceastã distincþie ºi a
13-a femeie din palmares.

Alice Munro a devenit ce-
lebrã scriind nuvele ancorate
în viaþa de la þarã din Onta-
rio, ceea ce i-a atras ºi com-
paraþia cu Cehov. În ciuda
succesului ºi a unei colecþii impre-
sionante de premii literare pe care
le obþine de peste 40 de ani, a rã-
mas discretã. „Nu este un scriitor
monden, este vãzutã rareori în pu-

Scriitoarea canadianã Alice Munro,
laureata Premiului Nobel pentru Literaturã

blic, nu aleargã între lansãri”, no-
teazã David Homel, scriitor, tradu-
cãtor ºi critic literar american stabi-
lit la Montreal. Alice Munro s-a
nãscut la 10 iulie 1931, la Wingham,

în vestul provinciei Ontario,
iar prima sa nuvelã a fost pu-
blicatã în 1950, când era stu-
dentã la Universitatea West-
ern Ontario.

În 2012, Premiul Nobel pen-
tru Literaturã a fost atribuit
scriitorului chinez Mo Yan,
pentru modul sãu „de un rea-
lism halucinatoriu în care îm-
binã poveºtile populare cu is-
toria ºi contemporanul”. Lau-
reaþii din acest an vor primi
câte o medalie din aur ºi 8 mili-
oane de coroane suedeze (cir-
ca 930.000 de euro), care le vor
fi înmânate în cadrul unor ce-

remonii oficiale organizate la Stock-
holm ºi la Oslo, pe 10 decembrie,
ziua în care se comemoreazã moar-
tea fondatorului distincþiilor, Alfred
Nobel, decedat în 1896.

Facultatea de Teologie; lect. univ. dr. Rãzvan Stan –
Mitropolia Olteniei; pãrintele Marcel Rãduþ –
Biserica Ortodoxã, dr. Abu Al Ola Ghithi ºi doamna
Sevnic Gemaledin – Liga Islamicã ºi Culturalã din
România, Centrul Islamic Bucureºti; preotul Daniel
Abalintoaiei – Biserica Romano-Catolicã, pastorul
Gheorghe Ardelean – Biserica Baptistã „Jertfa” din
Craiova ºi, nu în ultimul rând, Isidor Costici, student
al Facultãþii de Teologie din Craiova, viitor preot în
Valea Timocului. Evenimentul este rezultatul strânsei
colaborãri a mai multor instituþii: Biblioteca Judeþea-
nã „Alexandru ºi Aristia Aman”, cotidianul regional
„Cuvântul Libertãþii”, TVR Craiova ºi Universitatea
din Craiova ºi Facultatea de Teologie. La eveniment,
sunt aºteptaþi reprezentanþi ai administraþiei publice
locale ºi centrale, parlamentari, europarlamentari,
profesori, jurnaliºti ºi studenþi, precum ºi alþi invitaþi
care sunt interesaþi de subiectul dezbaterii.

RADU ILICEANU

Studenþii, masteranzii, sau ab-
solvenþii Universitãþii din Craio-
va care doresc sã practice mese-
ria de dascãl mai au la dispoziþie
doar o sãptãmânã pentru a se în-
scrie la modul psihopedagogic.
Cei interesaþi sunt aºteptaþi pânã
pe 18 octombrie la sala 323 sau
pot solicita informaþii la Departa-
mentul pentru pregãtirea perso-

nalului didactic. La programul de studii de formare psihopedagogi-
cã se pot înscrie studenþii înmatriculaþi la studiile de licenþã (pentru
nivelul I, iniþial) ºi de masterat (pentru nivelul II). Parcurgerea celor
douã niveluri se poate face în regim Zi sau ID, concomitent cu des-
fãºurarea studiilor de licenþã sau master. Nivelul I (iniþial) acordã
absolvenþilor de studii universitare dreptul sã ocupe posturi didac-
tice în învãþãmântul preºcolar, primar ºi gimnazial pentru domeniul
de licenþã pe care îl urmeazã, cu condiþia acumulãrii unui anumit
numãr minim de credite. Nivelul II (de aprofundare) acordã absol-
venþilor de studii universitare dreptul sã ocupe posturi didactice în
învãþãmântul liceal, postliceal ºi universitar, în domeniul de studiu
de la nivelul de licenþã ºi master din domeniul de specialitate.

ALINA DRÃGHICI

Universitatea din Craiova
demareazã programul
de formare psihopedagogicã

Asociaþia de tineret “Ecou” in-
vitã studenþii din toate centrele uni-
versitare din þarã sã se înscrie la
cea de-a III-a ediþie a programului
“Shortcut”, ce va avea loc în luna
noiembrie la Sfântu Gheorghe. Po-
trivit organizatorilor, scopul progra-
mului este acela de crearea a unei
platforme de întâlnire a tinerilor.
Tema care a fost aleasã pentru
anul acesta este “Competiþie vs.
cooperare”. Fiecare echipã parti-
cipantã va trebui sã fie formatã din
trei membri, dintre care unul obli-

gatoriu originar din Sfântu Gheorghe. Pe parcursul celor trei zile cât
vor sta în judeþul Covasna, oaspeþii vor putea vizita principalele obiec-
tive istorice, culturale ºi turistice, vor participa la degustãri de produse
tradiþionale, la spectacole, sã practice diverse sporturi, precum cãlãrie,
tir cu arcul, bowling, ping-pong, tenis etc., dar ºi sã cunoascã câteva
dintre personalitãþile oraºului. Participanþilor li se va cere sã facã foto-
grafii, iar ulterior vor participa la un concurs online în urma cãruia cele
mai apreciate lucrãri vor fi premiate de organizatori. Programul “Short-
cut” se va desfãºura în zilele de 29 ºi 30 noiembrie a.c., iar data-limitã
pentru înscriere este 8 noiembrie. Înscrierile se fac on-line la adresele
tineret.ecou@yahoo.com sau guruianu@gmail.com.

ALINA DRÃGHICI

Studenþii din întreaga þarã,
provocaþi sã se înscrie
în programul “Shortcut”

Biblioteca Municipalã „Petre
Anghel” din Bãileºti, în partene-
riat cu Poliþia municipiului Bãileºti,
Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”
din localitate ºi R.A.R. Craiova
organizeazã astãzi, ora 13.30, la
sediul bibliotecii, o expoziþie de-
dicatã „Zilei permisului de con-
ducere românesc”. Cei interesaþi
vor putea vedea cu acest prilej
permise de conducere eliberate
începând cu anul 1904 pânã în

prezent, dar ºi o serie de automobile de epocã în miniaturã. Despre
importanþa acestei zile le vor vorbi participanþilor la eveniment biblio-
tecarele Daniela Ciuciulete ºi Janeta Vlad, iar reprezentanþii Poliþiei
Bãileºti le vor rãspunde elevilor clasei a XI-a de la Liceul Teoretic
„Mihai Viteazul”, însoþiþi de prof. Camelia Ionescu, la întrebãri privind
obþinerea permisului  de  conducere. „Ziua permisului de conducere
românesc” marcheazã împlinirea a 100 de ani de la intrarea în vigoare
– la 11 octombrie 1913 – a „Regulamentului pentru circulaþiunea auto-
vehiculelor”, în care au fost prevãzute norme referitoare la forma per-
misului de conducere.

MAGDA BRATU

În Bãileºti se sãrbãtoreºte
„Ziua permisului
de conducere românesc”
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COMENTAR IU

SUA au anunþat miercuri, 9 oc-
tombrie, cã îºi „recalibreazã” aju-
torul militar pentru Egipt, prin sus-
pendarea livrãrilor de elicoptere
Apache, rachete ºi piese pentru
tancuri de asalt. Washingtonul blo-
cheazã furnizarea de materiale
militare ºi asistenþã financiarã, în
aºteptarea unui progres credibil din
partea unui guvern civil, democra-
tic ales, a menþionat Departamen-
tul de Stat. Armamentul de care
SUA priveazã Egiptul valoreazã
sute de milioane de dolari. Pânã

acum, ajutorul militar american a
fost în fiecare an de 1,3 miliarde
dolari, la care se adãugau alte 250
de milioane dolari ajutor economic.
Cu toate acestea, formarea de ofi-
þeri egipteni în SUA va continua.
Dupã destituirea preºedintelui Mo-
hamed Morsi, la 3 iulie a.c., ºi re-
presiunea care a urmat, adminis-
traþia Obama a fost pusã sub pre-
siune, pentru reducerea ajutorului
vãrsat an de an cãtre Cairo. La
mijlocul lunii august, Washingtonul
a anulat exerciþiile militare comu-

ne cu Egiptul ºi a întârziat livrarea
a 4 avioane de luptã F16 cãtre ar-
mata egipteanã. Fãrã a califica
rãsturnarea lui Morsi drept „lovi-
turã de stat”, ceea ce ar fi pus
capãt ajutorului, dar condamnând
represiunea „lamentabilã”, State-
le Unite au cerut ridicarea stãrii
de urgenþã, care a fost prelungitã
cu douã luni la jumãtatea lunii sep-
tembrie, ºi organizarea de alegeri
democratice anul viitor. Anunþarea
datei procesului lui Mohamed
Morsi pentru 4 noiembrie a mãrit
tensiunea în Egipt. Fostul preºe-
dinte va compãrea în faþa unui tri-
bunal de district din Cairo, alãturi
de alte 14 persoane, sub învinui-
rea de ucidere a protestatarilor,
la 5 decembrie 2012. Morsi a fost
arestat de armatã dupã manifes-
tãri mari, în care i s-a cerut ple-
carea, ºi este acuzat „de incita-
rea partizanilor sãi la crimã pre-
meditatã” în timpul ciocnirilor din
faþa palatului prezidenþial din Cai-
ro. Þinut în detenþie într-un loc
secret dupã destituire, spre a nu
inflama susþinãtorii sãi, într-un
context foarte tensionat, Moha-
med Morsi menþine însã vie fla-
cãra revoltei: confruntarea dintre

opozanþii islamiºti ºi forþele de
ordine a fãcut 57 de victime du-
minicã. Iar de la destituirea aces-
tuia, autoritãþile instalate de arma-
tã au lansat o represiune împotri-
va Fraþilor Musulmani, care a
cunoscut paroxismul la 14 august,
când intervenþia armatei ºi poli-
þiei s-a transformat într-o baie de
sânge, antrenate fiind ambele ta-
bere. Se vorbeºte de peste o mie
de persoane ucise ºi peste douã
mii de islamiºti arestaþi, printre
care aproape toþi liderii Fraþilor
Musulmani. Activitãþile acestora
au fost interzise la 22 septembrie
de justiþie, care a dispus, de ase-
menea, confiscarea bunurilor.
Decizia anunþatã miercuri de
Washington generalului Abdel
Fatah al-Sissi, noul om forte al
Egiptului, a fost transmisã de se-
cretarul general al Apãrãrii,
Chuck Hagel. Mohamed Morsi
este al doilea preºedinte egiptean
care apare în faþa instanþei, sub
învinuirea de ucidere a protesta-
tarilor. Predecesorul sãu, Hosni
Mubarak, care a condus þara timp
de 30 de ani, este judecat pentru
complicitate la omor în timpul re-
voltei care l-a rãsturnat, în 2011.

SUA „recalibreazã” ajutorul militar pentru EgiptSUA „recalibreazã” ajutorul militar pentru EgiptSUA „recalibreazã” ajutorul militar pentru EgiptSUA „recalibreazã” ajutorul militar pentru EgiptSUA „recalibreazã” ajutorul militar pentru Egipt

Fostul premier belgian Wil-
fried Martens (foto), preºedin-
tele în exerciþiu al Partidului
Popular European, a murit în
noaptea de miercuri spre joi, la
vârsta de 77 de ani, a anunþat
ieri PPE, informeazã presa bel-
gianã. Wilfried Martens, care se
retrãsese temporar, luni, de la
conducerea PPE, din cauza
unor probleme de sãnãtate, lã-
sându-l ca interimar pe Joseph
Daul, preºedintele grupului
PPE din Parlamentul European,
a murit la locuinþa sa din Loke-
ren, înconjurat de familie. Fu-
neraliile sale vor avea loc sâm-
bãtã, 19 octombrie, la catedra-
la Saint Bavon din Gand. Nici
un om politic belgian nu a con-
dus atâtea guverne ºi nu a fost
prim-ministru atât de mult de
timp ca Wilfried Martens, care
a deþinut aceastã funcþie
aproape fãrã întrerupere între

A murit preºedintele PPE,
Wilfried Martens

Cele douã partide din
Congresul Statelor Unite se
apropie de o soluþie tempora-
rã, pe termen scurt, privind
plafonul datoriei de stat,
astfel încât sã evite o posibi-
lã intrare a guvernului în
incapacitate de platã. Diver-
genþele profunde dintre
Partidul Republican ºi cel
Democrat persistã, opoziþia
republicanã, majoritarã în
Camera Reprezentanþilor,
preferând sã ataºeze condiþii
oricãrei înþelegeri, în timp ce
democraþii, care deþin majori-
tatea în Senat, sunt deciºi sã
nu facã concesii, potrivit
Bloomberg. Cu toate aces-
tea, declaraþiile de miercuri
ale mai multor congresmeni
par sã anunþe un posibil

Congresul SUA se apropie
de o soluþie temporarã privind

plafonul datoriei de stat
acord pe termen scurt, care
sã garanteze ridicarea
plafonului datoriei de stat ºi
evitarea unei posibile situaþii
de default. Obama a afirmat
anterior cã poate accepta o
asemenea înþelegere, dar
care sã nu presupunã pre-
condiþii. Plafonul datoriei de
stat trebuie ridicat pânã la 17
octombrie, astfel încât
guvernul sã poatã continua
refinanþarea datoriilor ºi
plata obligaþiilor bãneºti.
Potrivit unor surse apropiate
celor douã partide din Con-
gres, republicanii iau în
calcul o majorare pe termen
scurt a plafonului datoriei de
stat, iar majoritatea democra-
tã din Senat nu exclude o
astfel de soluþie.

1979 ºi 1992. El era preºedinte
al PPE din 1990. La conduce-
rea unei coaliþii de social-creº-
tini ºi liberali, acesta a partici-
pat la revoluþia federalã a Bel-
giei, concretizând existenþa Re-
giunii Valone ºi Regiunii Flaman-
de, în 1980.

Un proiect de lege privind migrarea, Im-
migration Bill, care vizeazã sã descurajeze
imigranþii ilegali sã se instaleze în Marea
Britanie, urmeazã sã fie publicat, el prevã-
zând ca bãncile ºi proprietarii privaþi care
oferã chirii sã verifice statutul solicitanþilor,
relateazã BBC News online. Proiectul vi-
zeazã, de asemenea, o „eficientizare” a pro-
ceselor în apel, în cazuri de migrare. Însã
Partidul Laburist considerã cã textul nu
„abordeazã unele dintre cele mai mari pro-
bleme” în domeniul imigraþiei. Partidul Con-
servator a anunþat într-o conferinþã cã do-
cumentul va include mãsuri vizând „în pri-
mul rând deportarea infractorilor strãini ºi
analizarea apelurilor acestora ulterior”,
atunci când „nu existã riscul unor conse-
cinþe negative grave”. Textul va introduce
totodatã obligaþia ca imigranþii temporari, ca

de exemplu studenþii strãini, sã plãteascã o
contribuþie la Serviciul Naþional britanic de
Sãnãtate (NHS). „Legea imigraþiei va opri
imigranþii sã foloseascã servicii publice la
care nu au dreptul, va diminua factorii care
atrag oameni sã vinã în Marea Britanie ºi
va uºura darea afarã a celor care nu ar tre-
bui sã se afle aici”, a declarat secretarul de
stat britanic pentru Migrare, Mark Harper.
„Vom continua sã primim cei mai inteligenþi
ºi mai buni imigranþi, care vor sã contribuie
la economia ºi societatea noastre ºi care
vor sã joace dupã reguli”, a subliniat el, adã-
ugând cã „este necesar ca legea sã fie de
partea celor care vor sã o respecte, nu a
celor care vor sã o încalce”. Verificarea
permisului de conducere al celor care soli-
citã sã migreze va fi, de asemenea, prevã-
zutã de proiect. David Hanson, omologul lui

Harper din cadrul Cabinetului laburist din
umbrã, le reproºeazã conservatorilor faptul
cã legea nu abordeazã unele dintre „cele
mai mari probleme”, referindu-se la „pro-
blemele privind controlul frontierelor, care
devin tot mai haotice, întârzierile în efec-
tuarea controalelor electronice sau eºecu-
rile birocratice ale UKBA (Agenþia britani-
cã pentru Control la Frontiere), care a îm-
piedicat deportarea unor infractori strãini”.
Alt reproº la adresa proiectului este cã „nu
rezolvã exploatarea pe piaþa muncii”, subli-
niazã Hanson. Conservatorii afirmã cã vor
sã reducã numãrul imigranþilor din þãri din
afara Uniunii Europene la mai puþin de
10.000 pe an. Însã, potrivit unor date ONS,
numãrul imigranþilor a crescut în ultima pe-
rioadã, pãrând sã rãstoarne o tendinþã an-
terioarã de scãdere.

Cum vor britanicii sã reducã migrarea

Jurnalistul Glenn
Greenwald susþine
cã are documente privind
spionajul american
în Franþa ºi Spania

Jurnalistul Glenn Greenwald,
care a denunþat spionajul
cibernetic american în Brazilia,
a declarat în faþa unei comisii
parlamentare din Brazilia cã
analizeazã documente furnizate
de cãtre fostul consultant al
Agenþiei Naþionale de Securitate
(NSA) a SUA, Edward Snowden,
referitoare la spionajul Statelor
Unite în Franþa ºi Spania.
„Toate documentele pe care le
deþin despre spionajul (american)
în Brazilia, iar acum ºi cele
despre Franþa, le public” în ziare
franceze ºi spaniole, a declarat
Greenwald, fãrã a oferi mai
multe detalii comisiei braziliene,
care ancheteazã cu privire la
activitatea serviciilor americane
de informaþii în Brazilia.
Greenwald, jurnalist al cotidia-
nului britanic „The Guardian”,
a afirmat cã are „nevoie de timp
pentru a înþelege toate documen-
tele. (...) De îndatã ce gãsesc un
document pe care îl consider
interesant pentru a fi publicat,
încep sã lucrez la el pentru a
informa publicul cât mai rapid
posibil”. Totodatã, acesta a
subliniat cã menþine un contact
permanent ºi aproape zilnic cu
Snowden, în prezent refugiat în
Rusia, pe care justiþia americanã
îl acuzã de spionaj.
Premierul libian a fost rãpit
ºi eliberat

Premierul libian, Ali Zeidan,
a fost rãpit, ieri dimineaþa, de o
grupare armatã ºi a fost „condus
cãtre o destinaþie necunoscutã”,
a anunþat guvernul libian, care
„suspecteazã” cã în spatele
acestei operaþiuni stau douã
grupãri de foºti rebeli, „Camera
revoluþionarilor din Libia” ºi
„Brigada de luptã împotriva
crimei”. Dupã cum a relatat
anterior canalul de televiziune
Sky News Arabia, care emite din
Abu Dhabi, indivizi înarmaþi au
dat buzna într-un hotel din
Tripoli, unde se aflã biroul
premierului libian, ºi sub ame-
ninþarea armelor l-au capturat ºi
transportat cãtre o destinaþie
necunoscutã. La scurt timp, o
brigadã de foºti rebeli, care
opereazã teoretic la ordinele
autoritãþilor libiene, a anunþat
pe pagina sa de Facebook cã l-a
„arestat” pe premierul Ali
Zeidan, la „ordinul Parchetu-
lui”. Potrivit acestei celule, care
depinde oficial de ministerele
Apãrãrii ºi de Interne, Zeidan a
fost arestat conform unor
articole din Codul penal referi-
toare la „infracþiuni ºi delicte
care prejudiciazã statul” ºi
„infracþiuni ºi delicte care
prejudiciazã siguranþa statului”.
Consiliul de miniºtri a precizat
totuºi pe pagina sa de Facebook
„cã nu este la curent cu ridicarea
imunitãþii sale sau cu vreun ordin
de arestare”. În cursul dupã-
amiezii, premierul a fost eliberat,
a anunþat ministrul libian de
Externe, Mohamed Abdelaziz.
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Anunþul tãu!
S.C.SERPET ALEX SRL, anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj pen-
tru proiectul “ CONSTRUCÞIE STA-
ÞIE GPL” – fãrã acord de mediu / fãrã
evaluare adecvatã, propus a fi am-
plasat în comuna Rojiºte, sat Rojiº-
te, nr.335, jud. Dolj. Proiectul deci-
ziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la
sediul APM Dolj cu sediul din Craio-
va, str. Petru Rareº nr.1, în zilele de
L-J între orele 8,00-16,30 ºi V între
orele 8,00-14,00 precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet : http//ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poa-
te înainta comentarii/ observaþii la
proiectul deciziei de încadrare pânã
la datade 15.10.2013.
A.D.E.C.P.R.O Craiova anunþã elabo-
rarea primei versiuni a planului: „Pla-
nul de management al Rezervaþiei
Naturale Balta Cilieni-Bailesti”, din
jud. Dolj ºi declanºarea etapei de în-
cadrare pentru obþinerea avizului de
mediu. Consultarea primei versiuni
a planului se poate realiza la sediul
ARPM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, Cra-
iova, jud. Dolj ºi sediul ADECPRO,
Craioviþa Nouã, bl. 201E, sc. 1, ap. 5,
jud. Dolj. Comentariile ºi sugestiile
se vor transmite în scris la sediul
ARPM Craiova în termen de 15 zile
calendaristice. 
PFA Sandu Alinda Maria, anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de obþinere a autorizatiei
de mediu privind activitatea “Culti-
varea Cerealelor” ce se desfãºoarã
în comuna Moþãþei, jud. Dolj. Infor-
maþiile privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consultate la
sediu APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, zilnic între orele 9.00-
14.00. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj, pânã
la data de 19.10.2013.

Anunþul tãu!
S.C. YUKO GROUP SRL titular al pro-
iectului „INSTALAÞIE DESCÃRCARE,
INCÃRCARE, DISTRIBUÞIE PRODU-
SE PETROLIERE” anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre APM Dolj- AVI-
ZARE FÃRÃ ACORD DE MEDIU, pen-
tru proiectul ”INSTALAÞIE DESCÃR-
CARE, INCÃRCARE, DISTRIBUÞIE
PRODUSE PETROLIERE”propus a fi
amplasat în Portul Bechet. 1. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de L-V, între orele
9-14, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet: http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare (în termen de 5 zile
de la data publicãrii prezentului anunþ)
pânã la data de 12.10.2013.
S.C. SALUBRIS SRL anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitã-
rii de obþinere a autorizaþiei de me-
diu privind activitatea „colectare ºi
valorificare deºeuri nepericuloase”
ce se desfãºoarã în Breasta. Infor-
maþiile privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consultate la
sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, zilnic între orele 9-14. Ob-
servaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj pânã la data
de 26.10.2013.
PFA Duþã Liviu Dumitru, anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de obþinere a autorizatiei
de mediu privind activitatea “Culti-
varea Cerealelor” ce se desfãºoarã
în comuna Moþãþei, jud. Dolj. Infor-
maþiile privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consultate la
sediu APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, zilnic între orele 9.00-
14.00. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj, pânã
la data de 19.10.2013. 

Conducerea Colegiului
Naþ ional  “Elena Cuza”
Craiova, împreunã cu între-
gul colectiv transmit since-
re condoleanþe doamnei di-
rector prof. Mirela Genoiu,
asigurând-o de întreaga lor
compasiune, acum la dure-
rea pricinuitã de trecerea în
eternitate a tatãlui socru.

Dumnezeu sã-l ierte!

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM ªOFER
TAXI. Telefon: 0765/
431.669.
S.C. MAR CAN CON-
STRUCTION SRL an-
gajeazã  sãpãtori ma-
nuali – studii genera-
le. Relaþii la telefon/fax:
0251/ 412.232.
Angajãm frizeriþã, coa-
fezã zona Brestei. Te-
lefon: 0741/505.044.
ANGAJÃM MAªINISTE
MAROCHINÃRIE. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Angajãm tehnician/ingi-
ner cu cunoºtinþe în sis-
teme de alarmã, supra-
veghere video, reþele
calculatoare. CV-ul se
depune la adresa de e-
mail: angajari_craiova-
@yahoo.com.

MEDITAÞII
PROFESOARÃ Istorie
meditez pentru orice
nivel: testare naþiona-
lã, bacalaureat, facul-
tate. Pregãtesc la do-
miciliu elevi de clasele
I–IV. Telefon: 0720/
536.468.
Licenþiatã, douã spe-
cializãri ofer meditaþii
complete clasele I-IV.
Telefon: 0751/239.088.
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

Profesoarã meditez
matematicã. Telefon.
0761/329.958.
Meditez matematicã
pentru Evaluare Naþi-
onalã, bacalaureat,
alte concursuri ºcola-
re ºi examene. Telefon:
0724/088.745; 0351/
416.101.

PRESTÃRI SERVICII
CONSULTANÞÃ GRA-
TUITÃ DECORAÞIUNI
INTERIOARE. TELE-
FON: 0727/804.400.
Evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0758/063.773;
0744/390.775.
Fac menaj sau bonã.
Telefon: 0762/047.095.
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Particular vând apar-
tament 2 camere, etj2/
4, zona Lãpuº, în spa-
tele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E nego-
ciabil. Telefon: 0720/
556.607.
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Camera Agricolã Dolj
cauta pentru închiriere
spaþiu de birouri în su-
prafaþã de 120-180 mp
(6-7 birouri) la parter sau
etaj 1 cu acces din stra-
dã ºi locuri de parcare.
Vând apartament 2 ca-
mere transformat în 3,
ultramodern cu centra-
lã, mobilier ºi garaj, (în
spate la Billa). Preþ
65.000 Euro negociabil.
Telefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
Vând apartament 2 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,
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Vând vilã la roºu
Gherceºti posibilitate
preluare credit Prima
Casã. Telefon: 0752/
142.493.
Vând casã cu teren
Lãdeºti – Vâlcea. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând casã la 15 km de
Craiova, mobilã, ara-
gaz. Telefon: 0752/
410.378.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ anun-
þã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM DOLJ-
nu este necesarã efectuarea evaluãrii im-
pactului asupra mediului ºi nu este nece-
sarã efectuarea evaluãrii adecvate-în ca-
drul procedurilor de evaluare a impactu-
lui asupra mediului ºi de evaluare adecva-
tã pentru  proiectul EXTINDERE  SPI-
TAL CLINIC JUDEÞEAN DE URGEN-
ÞÃ CRAIOVA CU IMOBIL P+1 CAR-
DIOLOGIE INTERVENÞIONALÃ DE
CHIRURGIE CARDIO-VASCULARÃ,
SUPRAETAJARE CORP D+P+1 CU
PASARELA  DE ACCES propus a fi am-
plasat în municipiul Craiova, str. Tabaci,
nr. 1, judeþul Dolj.

1. Proiectul deciziei de incadrare si mo-
tivele care o fundamenteaza pot fi consul-
tate la sediul APM DOLJ, strada Petru Ra-
res, nr.1, în zilele de L-V, între orele 9-14,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet
www.apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comen-
tarii/observatii la proiectul deciziei de in-
cadrare pana la data de  18.10.2013.

COMUNA CÂRCEA, titular al pro-
iectului “EXTINDERE SISTEM CEN-
TRALIZAT DE ALIMENTARE CU
APÃ ÎN COMUNA CÂRCEA” anun-
þã publicul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj, fãrã acord de mediu ºi fãrã eva-
luare adecvatã, pentru proiectul pro-
pus a fi amplasat în comuna Cârcea,
sat Cârcea, judeþul Dolj.

1. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj, str. Pe-
tru Rareº nr. 1, în zilele de L-V, între
orele 9-14, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet. http://.apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare (în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ) pânã
la data de 17.10.2013.

Vând casã în Bãileºti ºi
curte 2000 mp zona I,
sau schimb cu garso-
nierã Craiova, + dife-
renþa. Telefon: 0742/
097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere, anexe,
pomi fructiferi, vie, fân-
tânã, localitatea Ciutura,
preþ negociabil. Telefon:
0763/305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, anexe
ºi 38 ari curte în sat Þu-
gureºti, comuna Valea
Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.
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 bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în satul
Predeºti, judeþul Dolj, la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
VÂND Teren 7000 mp,
zona Catargiu-Mofleni,
dimensiuni 20x350. Te-
lefon: 0729/826.217.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Preþ 25 Euro/m.p. ne-
gociabil Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren 1850 m.p.
Bariera Vâlcii, str. Cor-
neºului. Telefon: 0761/
431.806.
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. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând teren intravilan
Brãdeºti, deschidere
la Drum European 54
m, toate utilitãþile. Re-
laþii 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,
cadastru, carte funciarã.
Telefon: 0724/572.434;
0351/179.436.
Vând 800 mp, comu-
na Predeºti ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã. 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
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grã-
dinari, nr. 34. Preþ ne-
gociabil, 600 mp. Te-
lefon: 0727/792.578.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.

Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti
la 16 km de Craiova.
Telefon: 0251/454.016.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate fa-
cilitãþile preþ convenabil.
Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.
Vând Chevrolet Kalos,
2005, 2000 Euro. Te-
lefon: 0768/104.581.
Vând maºinã auto
Peugeot 806, benzinã,
an 1995 neînmatricu-
latã. Bariera Vâlcii nr.
63. Craiova. Telefon:
0766/466.171.
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Anunþ public privind depunerea solicitãrii de

emitere a acordului de mediu Realizare insta-
laþie de tratare ape menajere – Uzina Iºalniþa

 Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
– Sucursala Electrocentrale Iºalniþa anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul
Realizare instalaþie de tratare ape menajere
– Uzina Iºalniþa, propus a fi amplasat în incinta
Sucursalei Electrocentrale Iºalniþa, Str. Mihai
Viteazu, Nr. 101, Comuna Iºalniþa, Judeþul Dolj.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autoritãþii competente pen-
tru protecþia mediului Agenþia pentru Protec-
þia Mediului Dolj, Str. Petru Rareº, Nr. 1, Cra-
iova, Dolj, Cod 200349, ºi la sediul Societa-
tea Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucur-
sala Electrocentrale Iºalniþa, de Luni ÷ Vineri,
între orele 08:00 – 16:00.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul autoritãþii competente pentru protecþia
mediului Agenþia pentru Protecþia Mediului
Dolj, Str. Petru Rareº, Nr. 1, Craiova, Dolj,
Cod 200349.

Vând Audi A6, fabrica-
þie 2006, full-options,
bleu-marin, piele, xenon,
motor de 2000 cm3. Te-
lefon. 0762/109.595.
Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.

UTILAJE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, stare
foarte bunã. Telefon:
0251/361.093, 0767/
249.701

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND butaºi trandafiri
olandezi. Telefon:
0744/642.570.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane, chiu-
vetã picior (ciupercã),
butoi pentru varzã. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând vioarã nouã, un
sfert arcuº, cutie. Te-
lefon: 0727/ 804.400.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
PRESÃ ULEI, origina-
lã fabricã, preþ 5000
RON. Telefon: 0764/
834.799.

Vând cauciucuri 155/13
cu jantã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bu-
telie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând loc de veci cimi-
tirul Roboaica. Tele-
fon: 0736/655.212.
Vând frigider Actic 240
l preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/625.519.
Vând pãlãrie fetru nr.
55, nouã, 50 lei, ma-
ºini de spãlat rufe,
pompã defectã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut nemþeºti,
româneºti, cãruþã. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând în Iºalniþa 2 m3 lem-
ne diferite esenþe din
demolare magazie 125
lei m3. Telefon: 0761/
355.869; 0770/303.445.
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 cârlige jgheaburi
acoperiº, arzãtoare Ø
600 gaze sobã, polizor
(flex) D 125/850W,
cauciucuri 155/13 cu
jantã, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu bute-
lie, ceas Atlantic. Tele-
fon: 0771/385.734.
Vând 345 mp – 18,60,
tarlaua 80 preþ negocia-
bil, zona Daewoo cãp-
ºunãrie. Telefon: 0763/
616.711; 0351/425.744.
Vând presã pentru stru-
guri capacitate mare.
Telefon: 0251/531.294.
Vând 2 gropi, Cimitirul
Romaneºti, cu lucrare
fãcutã. Telefon: 0771/
758.019.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticide-
le din legume ºi fructe,
precum ºi hormonii ºi
antibioticele din carne.
Telefon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã 40
ml, robineþi, ventile
fontã noi diverse mã-
rimi. Telefon. 0731/
989.215.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax, as-
pirator, balanþã Berkel,
cuier panou, maºinã
de cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.

Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Te-
lefon: 0730/542.885.
Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2, do-
zator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Te-
lefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300. Preþ 200 lei. Re-
laþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/ kg, 2 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
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate
500 mp cu teren intravi-
lan 12.500 mp împrej-
muit cu gard beton. Te-
lefon: 0721/152.832.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.

Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate mare
ºi centrifugã miere. Te-
lefon: 0728/381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.

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.

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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 11 octombrie 2013

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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 negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - tine-
ret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
CUMPÃRÃRI
Colecþionar cumpãr ta-
blouri, sculpturã, acua-
relã, graficã, monede,
bancnote, timbre, cea-
suri, icoane, alte anti-
chitãþi. Telefon: 0723/
926.322.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Inchiriez spatiu comer-
cial în municipiul Cra-
iova, str. Lipscani, 300
mp, dispus pe trei ni-
veluri. Telefon: 0745/
130.705.
Bucureºti - zona Vitan
garsonierã 40 mp mo-
bilatã, rog seriozitate.
Exclus intermediere
agenþii. Telefon: 0722/
714.578.
Închiriez garsonierã
complet mobilatã zona
Lãpuº, ºcoala 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 ter-
men lung pentru am-
plasare de magazine
sau piaþã Lãpuº. Vad
foarte bun. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Proprietar închiriez pe
termen lung aparta-
ment 3 camere mobi-
lat parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Magazin, birou, depo-
zit, str. Dezrobirii, nr.
59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.
MATRIMONIALE
Domn serios, fãrã obli-
gaþii 50 ani, doresc cu-
noºtiinþã cu doamnã
vârstã apropiatã. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.

DIVERSE
Confecþionez ºi mon-
tez curea canelatã
pentru maºinã de cu-
sut. Telefon: 0251/
531.294.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.
Primãria comunei Me-
lineºti organizeazã li-
citaþie publicã deschi-
sã în data de
21.10.2013, ora 11.00
pentru închirierea spa-
þiului de 52.80 m.p. si-
tuat în incinta Dispen-
sarului Comunal Meli-
neºti, judeþul Dolj.
Caietul de sarcini se
ridicã de la sediul Pri-
mãriei Melineºti. Ter-
men de depunere a
ofertelor este de
21.10.2013, ora 9.00.

Cedez 4500 m.p. te-
ren extravilan pentru
reparaþii casã + anexe
sau cedez 4000 m.p.
teren intravilan pentru
un apartament cu 2 ca-
mere + diferenþa. Te-
lefon. 0727/884.205.
Caut persoanã autoriza-
tã ptr. cadastru în Craio-
va. Telefon: 0770/
333.559: 0351/401.251.

PIERDERI
S.C. NESTEMAR SRL
anunþã pierderea Certi-
ficatului Constatator nr.
551857 din 16.11.2012
pentru punct de lucru
str. Carpen nr. 5. Se de-
clarã nul.

DECESE
Anca ºi Lucian Din-
diricã anunþã des-

pãrþirea de cel care
a fost col. (r) ILIE DIN-
DIRICÃ. Tataie, nu te
vom uita niciodatã!
Dumnezeu sã-l ierte!

Familia Dindiricã
anunþã trecerea în
eternitate a col. (r)
ILIE DINDIRICÃ, în
etate de 84 de ani.
Înmormântarea va
avea loc sâmbãtã, 12
octombrie 2013, la
cimitirul Ungureni,
cu plecare din str.

Miron Costin, nr. 10,
ora 11.00. Dumnezeu
sã-i odihneascã în
pace sufletul lui bun!
Familia Costel ºi
Marioara Pospai
aduc un ultim oma-
giu cuscrului col. (r)
ILIE DINDIRICÃ.
Ionica Dindiricã
anunþã cu durere în
suflet despãrþirea de
cel care i-a fost so-
cru ºi tatã col. (r) ILIE
DINDIRICÃ. Nu te voi
uita niciodatã!

Familia Dindiricã
Adrian ºi Daniela îºi

ia rãmas bun de la
bunicul lor col.(r)
ILIE DINDIRICÃ. In
veci nu te vom uita!
COMEMORÃRI

Mama Mida, sora
Cami, fetiþa Bianca,
soþia Nicoleta ºi tatãl,
anunþã cu nespusã
durere cã au trecut 2
ani ºi jumãtate de
când dragul ºi bunul

nostru ADRIAN (ADI)
DUDÃU a  plecat din-
tre noi pentru totdeau-
na la numai 50 ani. Vei
rãmâne veºnic viu în
amintirea noastrã ºi te
vom regreta mereu.
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PRELIMINARII CM 2014 – EUROPA
Astãzi
Andorra – România (21:30, TVR 1)
Olanda – Ungaria (21:30, Digi 1)
Estonia – Turcia (21:30)

Cum, matematic, jocul contra Andorrei n-ar
trebui sã ridice nici un fel de probleme, întreaga
suflare româneascã va þine în acestã searã pum-
nii Olandei, naþionalã care, pentru ca noi sã mai
sperãm la baraj, trebuie sã nu piardã contra
Ungariei, pe “Amsterdam Arena”. În mod nor-
mal n-ar trebui sã fie emoþii, dar faptul cã naþio-
nala lui Louis van Gaal a obþinut deja biletele
pentru Cupa Mondialã ridicã unele semne de
întrebare asupra verdictului final. Rãmâne sã
credem cã olandezii îºi vor dori sã celebreze cu
fast calificarea în faþa propriilor fani, plus cã
nici statul de cap de serie la Mondialul brazi-
lian nu este deloc un aspect de neglijat, statut

Tot astãzi
GRUPA A

Croaþia – Belgia 19:00
Þara G. – Macedonia 21:45
1. Belgia 8 15-2 22
2. Croaþia 8 11-5 17
3. Serbia 9 13-10 11
4. Scoþia 9 6-12 8
5. Macedonia 8 6-10 7
6. Þara G. 8 7-19 6
Ultima etapã (15 oct.): Serbia – Macedonia,
Belgia – Þara G., Scoþia – Croaþia.

GRUPA B
Armenia – Bulgaria 18:00
Malta – Cehia 20:30
Danemarca – Italia 21:15
1. ITALIA 8 15-5 20
2. Bulgaria 8 13-6 13
3. Danemarca 8 9-10 12
4. Cehia 8 8-8 9
5. Armenia 8 8-10 9
6. Malta 8 4-18 3
Ultima etapã (15 oct.): Bulgaria – Cehia, Da-
nemarca – Malta, Italia – Armenia.

GRUPA C
I-le Feroe – Kazahstan 20:00
Germania – Irlanda 21:45
Suedia – Austria 21:45
1. Germania 8 28-7 22
2. Suedia 8 14-8 17
3. Austria 8 16-8 14
4. Irlanda 8 13-13 11
5. Kazahstan 8 4-17 4
6. I-le Feroe 8 3-25 0
Ultima etapã (15 oct.): Irlanda – Kazahstan,
Suedia – Germania, I-le Feroe – Austria.

GRUPA E
Albania – Elveþia 21:30
Slovenia – Norvegia 21:45
Islanda – Cipru 21:45
1. Elveþia 8 14-5 18
2. Islanda 8 14-14 13
3. Slovenia 8 11-10 12
4. Norvegia 8 9-9 11
5. Albania 8 8-9 10
6. Cipru 8 4-13 4
Ultima etapã (15 oct.): Cipru – Albania, Nor-
vegia – Islanda, Elveþia – Slovenia

GRUPA F
Azerbaidjan – Irlanda N. 19:00
Luxemburg – Rusia 21:30
Portugalia – Israel 22:45
1. Rusia 8 15-4 18
2. Portugalia 8 16-8 17
3. Israel 8 17-12 12
4. Irlanda N. 8 8-14 6
5. Luxemburg 8 7-19 6
6. Azerbaidjan 8 4-10 5
Ultima etapã (15 oct.): Azerbaidjan – Rusia,
Israel – Irlanda N., Portugalia – Luxemburg.

GRUPA G
Lituania – Letonia 18:30
Bosnia – Liechtenstein 21:00
Grecia – Slovacia 21:45
1. Bosnia 8 25-5 19
2. Grecia 8 9-4 19
3. Slovacia 8 9-7 12
4. Lituania 8 7-10 8
5. Letonia 8 8-16 7
6. Liechtenstein 8 3-19 2
Ultima etapã (15 oct.): Grecia – Liechtenstein,
Lituania – Bosnia, Letonia – Slovacia.

GRUPA H
Moldova – San Marino 19:00
Ucraina – Polonia 21:00
Anglia – Muntenegru 22:00
1. Anglia 8 25-3 16
2. Ucraina 8 19-4 15
3. Muntenegru 8 15-8 15
4. Polonia 8 18-9 13
5. Moldova 8 4-15 5
6. San Marino 8 1-43 0
Ultima etapã (15 oct.): San Marino – Ucraina,
Muntenegru – Moldova, Anglia – Polonia.

GRUPA I
Spania – Belarus 23:00
1. Spania 6 10-2 14
2. Franþa 7 12-6 14
3. Finlanda 7 5-6 9
4. Georgia 7 3-8 5
5. Belarus 7 6-14 4
Ultima etapã (15 oct.): Franþa – Finlanda, Spa-
nia – Georgia.

Naþionalele de pe primul loc se calificã direct
la CM (Italia, respectiv Olanda – au fãcut-o
deja), celelalte patru locuri disponibile ur-
mând sã se decidã din cele mai bune opt (din
nouã) echipe clasate pe poziþiile secunde, în
urma unor „duble” de baraj.

GRUPA D

1. OLANDA 8 7 1 0 24-4 22
2. Ungaria 8 4 2 2 18-12 14
3. Turcia 8 4 1 3 14-7 13
4. România 8 4 1 3 13-12 13
5. Estonia 8 2 1 5 6-16 7
6. Andorra 8 0 0 8 0-24 0

Ultima etapã (15 oct.): România – Estonia,
Ungaria – Andorra, Turcia – Olanda.

Criterii de departajare:
a) numãrul de puncte obþinut în toate me-

ciurile grupei;
b) golaverajul dupã toate meciurile grupei;
c) numãrul de goluri marcate în toate meciu-

rile grupei.

“Tricolorii” joacã în aceastã searã în Andorra cu
toate gândurile îndreptate spre Amsterdam, unde,

dacã Ungaria va câºtiga, tentativa de a prinde
locul secund, care duce în baraj, se va nãrui

Meci ºi pentru naþionala de tineret
Tot astãzi, reprezentativa Under 21 a Româ-

niei va înfrunta, la Piatra Neamþ, de la ora 19:30,
selecþionata similarã a Irlandei, într-un meci
contând pentru grupa a 6-a de calificare la CE
din 2015. Jocul contra “verzilor” reprezintã ul-
tima ºansã a bãieþilor lui Bogdan Stelea de a
mai spera la locul de baraj, dat fiind faptul cã au
obþinut doar un singur punct în primele douã
partide, 1-1 (d) cu I-le Feroe ºi 2-3 (d) cu Mun-
tenegru. Marþi va avea loc ºi returul cu Irlanda,
meci programat la Sligo, de la ora 17:00.

Clasament: 1. Germania 6p (2j), 2. Munte-
negru 6p (2j), 3. Irlanda 3p (2j), 4. România 1p
(2j), 5. Feroe 1p (4j).

La turneul final se calificã echipele clasate
pe primul loc în cele 10 grupe preliminare ºi 5
naþionale clasate pe locul secund, câºtigãtoa-
rele dublelor de baraj.

pe care “Portocala Mecani-
cã” ºi l-ar putea asigura
dacã va învinge atât Unga-
ria cât ºi Turcia (marþi).

În eventualitea în care
vecinii de la vest nu vor pro-
duce surpriza, România are
nevoie de o victorie la o di-
ferenþã de scor cât mai mare
cu Andorra pentru a mai re-
duce din ecartul la golave-
raj ce-o separã de Turcia (-
6 goluri, la egalitate de
puncte, golaverajul e primul
criteriu de departajare).
Asta dacã nu luãm în calcul
cã otomanii s-ar putea îm-
piedica de Estonia!

Dupã care, totul ar urma
sã se decidã marþi, când “tricolorii” vor în-
frunta Estonia, iar Turcia pe Olanda.

Încheind cu calculele ºi focalizându-ne asu-
pra disputei din Andorra, selecþionerul Victor
Piþurcã a anunþat cã nu se gândeºte sã folo-
seascã un sistem de joc cu mai mulþi oameni
de atac, astfel cã “tricolorii” se vor aºeza tot
în 4-2-3-1.

Noutãþile ar fi titularizarea lui Bogdan Lo-
bonþ, care-i va ceda locul din poartã la meciul
cu Estonia lui Tãtãruºanu. Latovlevici e favo-
rit sã intre ºi el din start contra Andorrei (l-ar
substitui pe Raþ), în locul accidentatului Pin-
tilii va juca Lazãr, iar în ofensivã, Piþurcã pare
decis sã apeleze la trio-ul Maxim – Stancu –

Tãnase (Torje ar sãri din schemã), în spatele
vârfului Marica.

Echipa probabilã: Lobonþ – Mãþel, D.
Goian, Chiricheº, Latovlevici – C. Lazãr,
Bourceanu – Al. Maxim, B. Stancu, Cr. Tãna-
se – Marica.

Partida Andorra – România va fi arbitratã
de o brigadã din Elveþia, avându-l la centru pe
Stephan Klossner.

Unica vizitã a “tricolorilor” pe pãmânt an-
dorez s-a încheiat cu o victorie cu 5-1, în sep-
tembrie 2004, în preliminariile CM din Germa-
nia. Pe teren propriu România a întâlnit An-
dorra de douã ori, 2-0 în august 2005 ºi 4-0 în
septembrie 2012.

TVR 1
21:30 – FOTBAL – Preliminarii CM 2014: Andorra – România.

Digi Sport 1
8:00 – FORMULA 1 – Antrenamente 2 Marele Premiu al Japoniei /

18:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: Pandurii – Steaua / 21:30 –
FOTBAL – Preliminarii CM 2014: Olanda – Ungaria / 2:00 – FOTBAL –
Preliminarii CM 2014: Argentina – Peru / 5:00 – FORMULA 1 – Antrena-
mente 3 Marele Premiu al Japoniei.

Digi Sport 2
9:00 – TENIS (M) – Turneul de la Shanghai (China): ziua a 5-a / 17:30

– VOLEI (F) – Liga Naþionalã: CSM Târgoviºte – ªtiinþa Bacãu / 19:30 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Vardar Skopje – Larvik / 23:00 –
FOTBAL – Preliminarii CM 2014: Spania – Belarus / 4:00 – MOTO GP –
Antrenamente 3 Marele Premiu al Malaeziei.

Digi Sport 3
8:10 – MOTO GP – Antrenamente 2 Marele Premiu al Malaeziei /

PRELIMINARII CM 2014 –
AMERICA DE SUD

În aceastã noapte
Venezuela – Paraguay 23:00
Ecuador – Uruguay 0:00
Columbia – Chile 0:00
Argentina – Peru 2:00
Bolivia stã.
1. ARGENTINA14 30-11 29
2. Columbia 14 22-9 26
3. Chile 14 24-21 24
4. Ecuador 14 18-14 22
5. Uruguay 14 22-22 22
6. Venezuela 15 13-19 19
7. Peru 14 15-22 14
8. Bolivia 15 16-29 11
9. Paraguay 14 15-28 11
Ultima etapã (16 oct.): Uruguay – Argenti-

na, Paraguay – Columbia, Chile – Ecuador, Peru
– Bolivia.

Primele 4 clasate acced la turneul final (deja
calificatã este Argentina), iar locul 5 va susþine
o „dublã” de baraj cu o Iordania, câºtigãtoare a
barajului în Asia.

PRELIMINARII CM 2014 –
AMERICA DE NORD,

CENTRALÃ ªI CARAIBE
În aceastã noapte
Honduras – Costa Rica 0:00
SUA – Jamaica 1:30
Mexic – Panama 4:30
1. SUA 8 10-6 16
2. COSTA R. 8 11-5 15
3. Honduras 8 10-10 11
4. Panama 8 7-9 8
5. Mexic 8 4-6 8
6. Jamaica 8 3-9 4
Ultima etapã (16 oct.): Jamaica – Hondu-

ras, Panama – SUA, Costa R. – Mexic.
La CM se calificã primele 3 locuri (s-au cali-

ficat SUA ºi Costa Rica), în timp ce echipa de
pe poziþia a 4-a va juca o „dublã” de baraj cu
Noua Zeelandã, deja câºtigãtoare în Oceania.

DUBLE DE BARAJ CM
2014 – AFRICA –

MANªA TUR
Sâmbãtã: Burkina Faso – Algeria, Coasta

de Fildeº – Senegal;
Duminicã: Etiopia – Nigeria, Tunisia – Ca-

merun;
Marþi: Ghana – Egipt.
Manºa secundã a acestor duble este pro-

gramatã între 16 ºi 19 noiembrie.
Câºtigãtoarele merg la Cupa Mondialã.

Pânã acum se cunosc
10 reprezentative (din 32)
calificate la CM din 2014

ÞARA GAZDÃ: Brazilia;
ASIA (s-au decis echipele calificate direct):

Japonia, Iran, Australia, Coreea de Sud;
EUROPA: Olanda, Italia;
AMERICA S.: Argentina;
CONCACAF: SUA, Costa Rica.

17:30 – HOCHEI – Liga MOL: HSC Miercurea Ciuc – Ujpesti / 20:00 –
POLO – Preliminarii Liga Campionilor: CSM Digi Oradea – Duisburg /
21:30 – FOTBAL – Preliminarii CM 2014: Albania – Elveþia.

Dolce Sport 1
19:00 – FOTBAL – Preliminarii CM 2014: Superfeed (transmisii alter-

native).
Dolce Sport 2

19:00, 22:00 – FOTBAL – Preliminarii CM 2014: Croaþia – Belgia,
Anglia – Muntenegru.

Sport.ro
22:00 – FOTBAL – Preliminarii CM 2014: Anglia – Muntenegru.

Eurosport
9:45 – CICLISM – Turul Beijingului (China) / 15:00 – TENIS (F) –

Turneul de la Linz (Austria).
Eurosport 2

19:30 – FOTBAL – Preliminarii CE Under 21.

PROGRAM LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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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

Cel puţin după dec laraţii, Stângă nu tratează me-
ciul cu UTA ca pe unul cu o echipă codaşă, menţio-
nând că oaspeţii de mâine au făcut şi mec iuri bune şi
au în lot, dar şi pe banca tehnică, foşti jucători ai
Universităţii, care au o ambiţie specială când revin
în Bănie. „Chiar dacă se află pe ultimul loc,  UTA
este un adversar  incomod, care şi-a creat multe oca-
zii în meciurile anterioare şi a pierdut aproape de
fiec are dată pe final. Cunosc dorinţa olteanului care
ajunge prin alte părţi şi revine acasă c u o ambiţie
specială, de a se autodepăşi. Trică şi Firţulescu spun
că nu CS Universitatea este adevărata ec hipă a Cra-
iovei, fiindcă ei nu au apucat să joace c a mine,  din
1990, pentru acest club, mai târziu altele au fost
datele problemei”, a spus antrenorul într-o confe-
rinţă de presă. Stângă a fost pentru câteva zile în
vară antrenor al echipei arădene, controlate de un
prieten de-al său,  Dan Marţian, dar e refuzat să o
pregăteasc ă pentru campionat,  deoarece nu erau
condiţiile pe care le dorea: „M-am dus la UTA pentru
că m-a rugat Marţian, dar nu am fost mulţumit de
ceea ce am găsit acolo.  Nu voiam să mai aştept
încă un an pentru a promova, obiec tivul f iind for-
marea unei ec hipe.  Cons ider că la Craiova am şanse
mai mari să-mi îndeplinesc obiectivul”.  Ovidiu Stân-
gă a apuc at să-şi facă o idee despre echipa pe care
a preluat-o recent, dar nu-şi permite să etaleze c on-
cret c onc luziile,  deocamdată fiind nevoit să lucre-
ze cu materialul pe c are l-a găsit.  Evident, unul pe
care nu-l poate critica, dar cert este că în iarnă îşi
va impune punctul de vedere în privinţa unor achi-
ziţii,  pe pos turile deficitare.  „Am văzut părţi bune
şi unele mai puţin bune la echipă,  dar încercăm să
le corectăm din mers.  Oricum, până în iarnă nu se
poate fac e nimic , atunc i vom mai retuşa lotul, dar

Selecţionata de amatori a Doljului s-a impus la limită, scor 1-0, pe stadio-
nul de la „Hanul Doctorului“, în faţa echipei similare a Argeşului, într-un
meci ce a contat pentru Cupa Regiunilor. Unicul gol al meciului a fost marcat
de calafeteanul Marian Coca, în minutul 8. Echipa Doljului este pregătită de
Marian Bondrea – director tehnic, Dorel Toma – antrenor principal, Bogdan
Budescu – antrenor secund şi Gică Barbu – antrenor cu portarii.

Cele două echipe de volei ale
Craiovei se află pe ultima sută de
metri înaintea startului unui nou
sezon, în care şi-au trasat obiecti-
ve diferite, în funcţie de buget.
As tfel,  vicecampionii României
speră să confirme parc ursul de
anul trecut şi vor o clasare pe po-
dium şi la finalul acestui campio-
nat, în timp ce voleibalistele îşi pro-
pun doar să rămână în primul eşa-
lon. Dănuţ Pascu, antrenorul băie-
ţilor, a prezentat starea echipei îna-
intea primului joc de campionat,
programat marţi, de la ora 19, cu
Remat Zalău, în deplasare. „Obiec-
tivul echipei este de a termina pe
locurile1-4, în situaţia în care şi
echipele din prima jumătate a cam-
pionatului s-au întărit.  Am încre-
dere în băieţi, s-au pregătit exem-
plar  şi nu am probleme de lot.  Za-

Patru mii se fani au venit mier-
curi seara la Polivalentă şi atmo-
sfera a fost pe măsura aşteptărilor
la cel mai important meci de bas-
chet al Ştiinţei din punct de vedere
al rivalităţii,  dar de pe parchet şi
de pe tabelă nu a apărut feed-back-
ul dorit şi aşteptat. Steaua s-a im-
pus în Bănie, deşi oamenii lui Man-
dic au avut avantaj confortabil timp
de trei sferturi, însă au căzut inex-
plicabil pe final. O dată cu ei şi teh-
nicianul sârb, care nu a mai avut
reacţie la revenirea oaspeţilor. La
revenirea după suspendare, Dzam-
bic a fost doar o umbră a jucăto-
rului din sezonul trecut, apărarea
agresivă a oaspeţilor punându-l în
mare dificultate. De altfel, funda-
şul de 32 de ani a stat pe teren doar
17 minute, timp în care a marcat
doar 3 puncte, tramsformând niş-
te aruncări libere. Absenţa lui Seals
a contat enorm, americanul acci-
dentându-se înainte de meci. Com-
patr iotul său, Bureau,  a făc ut o
primă repriză excelentă, iar Popes-
cu a fost cât de cât în grafic, în
schimb Mocanu sau Căpuşan au
fost mult sub aşteptări şi nevoile
echipei. Arbitra Fabiana Martines-
cu a încins şi mai mult spiritele pe
final, când a luat nişte decizii con-

Obiective diferite pentru echipele
de volei, în acest sezon

lăul es te o echipă redutabilă, a luat
un ridicător brazilian şi Nagy se
află la parametri maximi,  deci me-
ciul nu va fi uşor. Primul meci
acasă va fi în Cupa CEV, pe 23
oc tombrie,  de la ora 18.30, cu
echipa olandeză Orion Doetichem.
Atunci suntem obligaţi să jucăm
pe o suprafaţă specială, de o cu-
loare diferită faţă de c ea a sălii.
Returul va fi la Zwolle,  pe 30 oc-
tombrie”, a spus Pascu.

Laurenţiu Vânătoru, căpitanul
echipei, a spus: „Ne pregătim de
un campionat mult mai intens de-
cât anul trecut, sunt sigur că cele-
lalte echipe se vor motiva altfel cu
noi. Cred că suntem pe un drum
bun şi sper măcar să egalăm per-
formanţa de anul trecut. Meciul de
la Zalău va fi unul cu presiune foar-
te mare, dar ne jucăm şansa”.

La fete, situaţia este mai sim-
plă, neexistând presiunea unei per-
formanţe, doar plăcerea de a juca
şi de a forma o echipă. Nou-veni-
ta Florina Chirilov a obţinut onoa-
rea de a fi căpitan. Antrenorul Bert-
hold Văsuică a declarat: „Îmi pro-
pun să formăm o ec hipă compe-
titivă, să ne îmbunătăţim jocul şi
să facem spec tacol, pentru ca lu-
mea să vină la sală. Debutăm la
Lugoj, mergem acolo cu gândul
de a câştiga”. Craiovencele joacă
sâmbătă la Lugoj, iar  primul meci
acasă este miercuri, 16 octombrie,
cu Medicina Târgu Mureş, de la
ora 17, în Sala Polivalentă, acolo
unde vor juc a toate meciurile de
acasă voleibalistele. Ieri, ambele
ec hipe au susţinut ses iunile de
fotografii de grup obişnuite îna-
intea startului campionatului.

Antrenorul Craiovei spune că meciul de mâine va fi marcat şi de
ambiţia suplimentară a lui Eugen Trică şi a foştilor jucători craioveni

as ta nu înseamnă că vom tăia în carne vie. Cu pre-
gătirea fizic ă nu stăm foarte bine, dar nici slab, Fer-
felea şi Curelea stau mai pros t din acest punct de
vedere, dar c u ei am crescut valoric ”.

Modelul echipei de baschet este de urmat
Antrenorul CS Universitatea Craiova şi-ar dori să

vină mai mulţi spectatori la meciurile de pe „Ion Oble-
menco”, dar este conştient că acest lucru depinde
atât de rezultate, cât şi de jocul echipei, iar antrenorul
a folosit drept comparaţie atmosfera de la meciurile
echipei de baschet Universitatea Craiova: „Am fost la
meciurile echipei de baschet şi am văzut atmosfera
creată de fani. Ştiu şi motivele: echipa a avut rezulta-
te, a avut parte de promovare şi imagine, jocul este
spectaculos, iar sala este una deosebită. Când vom
acumula şi noi câteva victorii, când vom etala un joc
de calitate şi vom avea parte şi de un stadion nou,
vom aduce public la un meci cât are echipa de bas-
chet tot sezonul. Lumea vrea să vadă spectacol şi
calitate, de aceea plăteşte bilet”. Marian Cârjă spune
că presiunea rezultatelor şi atmosfera de la Craiova
seamănă cu cea pe care a întâlnit-o la Petrolul. „La fel
ca la Ploieşti, Craiova are istorie în fotbal şi lumea
doreşte performanţă, este normal să nu existe răbda-
re. Nu cred că ar trebui să fim presaţi de acest lucru,
ci ar trebui să ne motiveze, fiindcă atunci când avem
rezultate, atmosfera ne poate ajuta foarte mult. Acum
ar fi păcat să nu mai facem un alt pas înainte printr-o
victorie cu UTA şi să legăm două rezultate bune”.
Mijlocaşul Cristian Ganea a confirmat că moralul său
şi al coechipierilor a crescut după succesul cu Olim-
pia Satu Mare şi încrederea căpătată i-ar putea ajuta
foarte mult în perioada următoare.
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Doljul a învins Argeşul la amatori

Steaua ne-a bătut la baschet, acasă

Doar fanii au apărat
onoarea Craiovei

troversate. Craiova a evoluat mo-
dest în faţa unui adversar care s-a
mobilizat mult mai bine în condi-
ţiile atmosferei din Polivalentă, deşi
ca valoare nu pare să aibă un cuvânt
important de spus în acest sezon.
La final, SCM Universitatea Craiova
– Steaua Eximbank 66-70 (26-14,
16-17, 14-16, 10-23). Pentru SCM
Universitatea Craiova au evoluat:
Sokk (11p), Maric (11), Bureau (17),
Căpuşan (8), Popescu (10), intrând
şi Topchov (6), Mocanu, Dzambic
(3). De partea cealaltă, Mladen Jojic
a folosit echipa: Tudor (13), Galli-
more (6), Bosnjak (3), Nyakundi
(13), Stănescu (3), pe parcurs in-
trând Djurasovic (9), Gibbs (21),
Şanta şi Petkovic (2). Sâmbătă, de
la ora 17, craiovenii vor bifa o vic-
torie clară în meciul de la Constanţa,
cu Farul, echipă care abordează
campionatul cu jucători tineri şi care
a pierdut în runda trecută cu Timba
Timişoara în deplasare cu 106-33.
În celelalte meciuri ale etapei a doua
s-au înregistrat rezultatele: BC Mureş
– Gaz Metan 89-80, Mobitelco –
Energia Rovinari 99-85, Asesoft Plo-
ieşti – BCM Piteşti 81-59, Atlassib
Sibiu – Municipal Oradea 74-91 şi
BC Timişoara – Concordia Chiajna
98-78.


