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Primul
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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

- Unde sunt pădurile noastre,
Popescule?

- Au fost furate ca-n codru. actualitate / 5

Craiova se va înfrăţi cu Sectorul 4 Bucureşti.
Primarul Cris tian Popescu-Piedone a ve nit,  ieri,
în Bănie ş i a declarat că es te bun prie ten cu Ol-
guţa Vasilescu, dar că îş i doreşte ş i un partene-
riat din punct de  ve dere  administrativ cu edilul
Craiovei.  În timp ce  vizita ce ntrul Craiovei, Pie-
done nu a pie rdut nici ocazia de  a-ş i cumpăra câ-
te va produse de patiserie şi a-şi încerca norocul la Bingo.

Piedone o vrea „soră” pe OlguţaPiedone o vrea „soră” pe OlguţaPiedone o vrea „soră” pe OlguţaPiedone o vrea „soră” pe OlguţaPiedone o vrea „soră” pe OlguţaPiedone o vrea „soră” pe OlguţaPiedone o vrea „soră” pe OlguţaPiedone o vrea „soră” pe OlguţaPiedone o vrea „soră” pe Olguţa
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Despre deconspirare,
după cinci ani de nou
cadru legislativ

Articolul generalului de brigadă
(r) Vasile Mălureanu apărut în re-
vista „Vitralii – Lumini şi Um-
bre”, publicaţia veteranilor din ser-
viciile române de informaţii (nr.15/
2013), intitulat „Deconspirarea:
cinci ani de abuzuri”, este, îna-
inte de toate, bine argumentat şi în
acelaşi timp atent redactat. De alt-
fel, autorul mai semnează în ace-
laşi număr al revistei şi un şapou la
„Afacerea Tănase: Din perspec-
tiva Monicăi Lovinescu”, de fapt
nişte însemnări, aşa cum se găsesc
în „Jurnalul” acesteia (1981-1984,
ediţia a II-a, „Humanitas”, 2003), mai
mult decât semnificative pentru în-
ţelegerea scenariului întregii poveşti,
cunoscute de acum.
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Cei interesaþi de achiziþionarea unui automobil elec-
tric pot aplica la Administraþia Fondului pentru Me-
diu (AFM) pentru obþinerea unei reduceri de 12.000
de lei, fiind disponibile 100 de tichete de reducere, în
cadrul unui nou program al Ministerului Mediului ºi
Schimbãrilor Climatice (MMSC). Ordinul ministrului
Mediului pentru aprobarea Ghidului de finanþare a
Programului de promovare a vehiculelor de trans-
port nepoluante ºi eficiente din punct de vedere ener-
getic a fost publicat joi în Monitorul Oficial. Potrivit
ghidului, ecotichetul de 12.000 de lei se acordã la
achiziþionarea unui autovehicul nou (autoturism,
autoutilitarã uºoarã sau autospecialã uºoarã) pro-
pulsat de un motor electric, cu alimentare de la o
sursã electricã. Se pot înscrie la AFM pentru obþine-
rea ecotichetului persoane fizice ºi juridice, unitãþi
administrativ-teritoriale ºi instituþii publice, care, dupã
ce le sunt aprobate dosarele, trebuie sã se înscrie la
un producãtor validat de AFM în termen de 20 de zile
(persoanele fizice) ºi respectiv de 45 de zile (persoa-
nele juridice). Dupã primirea confirmãrii de alocare a
ecotichetului, producãtorul validat are obligaþia sã
demareze ºi sã finalizeze procedura de achiziþionare a
autovehiculului nou în termen de 30 de zile, fãrã a se

depãºi data de 15 decembrie a anului în curs. În total,
AFM va distribui anul acesta 100 de ecotichete .
Acesta nu este transferabil, dar un solicitant poate
aplica pentru mai multe tichete, în funcþie de numãrul
de autovehicule electrice noi pe care doreºte sã le
achiziþioneze. Diferenþa de preþ poate fi acoperitã de
beneficiarii ecotichetelor prin surse proprii ºi/sau
surse financiare complementare - credite bancare sau
leasing. Totodatã, pot aplica pentru ecotiche-
tul de 12.000 de lei ºi beneficiarii programului
Rabla care opteazã pentru achiziþionarea unui
autovehicul electric, obþinând astfel încã o re-
ducere pe lângã prima de casare de 6.500 de
lei. În prezent, numai persoanele juridice ºi ope-
ratorii economici fãrã personalitate juridicã se
mai pot înscrie în programul Rabla pe 2013,
sesiunea pentru persoanele fizice, în care au
fost alocate 17.000 de tichete, fiind încheiatã.
Pânã în prezent, au fost acceptate în progra-
mul Rabla pentru persoane juridice 281 de do-
sare pentru 975 de autovehicule, rãmânând
disponibile 2.028 de tichete. Prin programul
Rabla, pentru casarea fiecãrui autovehicul (au-
tomobil sau autoutilitarã uºoarã) mai vechi de

10 ani din dotare beneficiarii primesc un tichet în va-
loare de 6.500 de lei, pentru achiziþionarea unui auto-
vehicul nou. Guvernul a mai aprobat, ºi în aprilie 2011,
o ordonanþã de urgenþã prin care persoanele fizice
sau juridice primesc o subvenþie de 20% din preþ la
cumpãrarea unui automobil electric, dar nu mai mult
de 3.700 euro, respectiv de 10% din preþ, dar nu mai
mult de 1.800 euro pentru un automobil hibrid.
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MAE reaminteºte PE cã nu
existã nici o informaþie cu
privire la existenþa de
închisori CIA în România

Ministerul Afacerilor
Externe a precizat ieri, prin
intermediul unui comunicat
de presã, rãspunzând solicitã-
rii Parlamentului European
„de a deschide rapid o
anchetã independentã, impar-
þialã, cuprinzãtoare ºi efi-
cientã” cu privire la presupu-
sa existenþã în România a
unor centre de detenþie CIA,
cã aceste mãsuri au fost deja
luate. În acest sens, MAE
aminteºte cã o comisie de
anchetã special dedicatã
verificãrii alegaþiilor invoca-
te de Rezoluþia adoptatã pe
10 octombrie de PE a fost
instituitã de Senatul Româ-
niei în decembrie 2005.
Concluziile raportului pe care
Comisia de anchetã l-a
adoptat în 2008 aratã clar cã
nu au existat baze secrete
americane în România,
adaugã ministerul. Totodatã,
MAE subliniazã cã o anchetã
judiciarã a fost deja declan-
ºatã ºi este în derulare. În
concluzie, MAE precizeazã în
comunicatul de presã cã
„autoritãþile române nu deþin
nici un fel de informaþii din
care sã rezulte cã pe teritoriul
României au existat centre de
detenþie ale CIA sau cã
aeroporturile româneºti ar fi
fost utilizate de CIA pentru
transportul sau detenþia unor
prizonieri suspectaþi de acte
de terorism”.

Guvernele României ºi Portugaliei au
semnat contractul de achiziþie în urma
cãruia 12 aparate F-16 modernizate vor
intra în dotarea Forþelor Aeriene Româ-
ne, informeazã MApN. „Guvernul Ro-
mâniei ºi cel al Republicii Portugheze au
semnat contractul de achiziþie, în urma
cãruia 12 aparate F-16 modernizate, din
excedentul Forþelor Aeriene Portugheze,
vor intra în dotarea Forþelor Aeriene Ro-
mâne. Dupã finalizarea negocierilor de
ordin tehnic ºi financiar, contractul de
achiziþie a fost semnat dupã obþinerea
autorizaþiei de transfer din partea ameri-
canã. Acest tip de autorizare, acordatã
de Congresul SUA, este obligatorie îna-

România ºi Portugalia au semnat
contractul de achiziþie

a 12 avioane F-16
Ministrul Justiþiei, Robert Cazanciuc,

a decis, în urma consultãrilor avute cu
ºeful Direcþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA), Codruþa Kovesi, ºi cu procuro-
rii Iuliana Bendeac ºi Viorel Cerbu, dele-
gaþi la conducerea Secþiei pentru com-
baterea corupþiei, retragerea propunerii
de numire a acestora. De asemenea,
Cazanciuc a hotãrât înaintarea cãtre
Consiliul Superior al Magistraturii
(CSM) a solicitãrii de aviz pentru numi-
rea procurorilor Gheorghe Popovici, în
funcþia de ºef al Secþiei pentru comba-
terea corupþiei, ºi Dãnuþ Volintiru, ca
adjunct la aceeaºi secþie. Totodatã, mi-
nistrul Justiþiei a decis înaintarea cãtre
CSM a solicitãrii de aviz pentru numirea
în funcþia de procuror ºef adjunct al Sec-
þiei de combatere a infracþiunilor conexe
infracþiunilor de corupþie a procurorului
Mariana Alexandru - care ocupase func-
þia de adjunct la Secþia pentru combate-
rea corupþiei pânã când s-a decis înce-
tarea delegãrii ei, odatã cu cea a ºefului
secþiei, Lucian Papici. Procurorii propuºi
de Cazanciuc au fost delegaþi pe funcþii
începând de ieri de cãtre procurorul ge-

Cazanciuc a retras propunerile
de numire a procurorilor Bendeac

ºi Cerbu la Secþia I a DNA

Vicepreºedintele PNL, vicepremie-
rul ºi ministru de Finanþe Daniel Chi-
þoiu, ºi senatorul PNL Cristian Bodea
au avut un schimb dur de replici pe
teme economice, parlamentarul afir-
mând cã „România este în comã fi-
nanciarã”, iar ministrul spunând cã
economia creºte ºi cã va cere în PNL
o decizie care sã stopeze „astfel de
declaraþii iresponsabile”. Disputa a
fost începutã de Bodea, care a scris,
joi, pe blogul sãu, cã „pentru cã Gu-
vernul Ponta nu ºtie sã comunice ºi e
foarte posibil sã nici nu aibã curajul
sã prezinte situaþia crudã de azi, ºi
pentru cã m-am sãturat de rãspunsu-
rile penibile primite de pe la miniºtri,
am decis sã fac o vizitã la Ministerul

Dezvoltãrii, sã mã informez despre si-
tuaþia realã în care se aflã þara ºi la ce
ne putem aºtepta anul viitor. (...) Ei
bine, am venit azi în negru, pentru cã
simt cã este de datoria mea sã fiu sin-
cer cu primarii ºi sã anunþ moartea cli-
nicã a fondurilor guvernamentale. Per-
spectiva pentru anul 2014 este sum-
brã, pentru cã în acest moment Româ-
nia este în comã financiarã!”. Potrivit
acestuia, „bugetul de stat pe anul 2014
pare neclar ºi pentru domnii Chiþoiu
ºi Voinea, care înca nu s-au decis în
privinþa rectificãrii pe care o tot mo-
ºesc din august”, iar „drama cea mare
vine din faptul cã, deºi anul acesta au
crescut taxele cu vreo 16%, gradul de
colectare a scãzut cu 20%, spre un

îngrijorãtor 70%. Or, asta înseamna mai
puþini bani decât erau prevãzuþi în bu-
getul pe 2013 ºi, probabil, o rectificare
în minus”. În replicã, Daniel Chiþoiu a
remis un comunicat în care afirmã cã
este regretabil cã „oameni fãrã exper-
tizã, precum senatorul Cristian Bodea,
se pronunþã asupra unor subiecte
foarte delicate, în totalã necunoºtinþã
de cauzã”, el precizând cã afirmaþiile
parlamentarului vor fi analizate de li-
derii PNL în prima ºedinþã a Biroului
Politic Naþional. „Condamn faptul cã
existã persoane în rândurile Partidu-
lui Naþional Liberal care îºi doresc cu
tot dinadinsul sã-ºi facã imagine pu-
blicã, adunând zestre politicã prin de-
nigrarea muncii unui întreg guvern”.

Potrivit vicepremierului, realitatea este
cã economia României se aflã pe un
trend ascendent, „fapt certificat de
toate evaluãrile organismelor naþiona-
le ºi internaþionale de profil” ºi cã
„anul acesta, România va avea o creº-
tere economicã de peste 2%. Au apã-
rut mai multe firme decât s-au închis.
Au fost deblocate fondurile europe-
ne, obþinând totodatã un an în plus
pentru absorbþia acestora, ceea ce în-
seamnã cã firmele din Romania vor
avea la dispoziþie un plus de aproxi-
mativ 2 miliarde de euro. (...) am câºti-
gat credibilitate externã ºi astfel ne-
am împrumutat la niveluri minime (...).
Toþi aceºtia sunt indicatori care aratã
cã lucrurile merg într-o direcþie bunã”.

Disputã internã în PNL: Vicepremierul Chiþoiu îl ameninþã
cu sancþionarea pe senatorul Bodea

inte de încheierea oricãrui contract”, se
aratã într-un comunicat MApN remis, ieri,
agenþiei Mediafax. Ministerul precizeazã
cã, în perioada urmãtoare, aeronavele vor
fi modernizate, motoarele vor fi reparate
capital ºi va începe pregãtirea, în Repu-
blica Portughezã, a personalului român
ce va opera avioanele F-16 (9 piloþi ºi 75
de tehnicieni). „Sosirea în România a pri-
melor aeronave este planificatã în cursul
anului 2016, urmând ca pânã la finalul
anului 2017 sã se realizeze capacitatea
operaþionalã necesarã serviciului de lup-
tã, pe baza contractului încheiat cu Gu-
vernul Republicii Portugheze ºi a con-
tractelor succesive care urmeazã a fi în-

cheiate cu Guvernul SUA. Româ-
nia va utiliza aceste avioane pen-
tru întãrirea securitãþii spaþiului ae-
rian naþional ºi creºterea nivelului
de interoperabilitate cu forþele
NATO”, mai precizeazã MApN.
În luna iunie, Guvernul a anunþat
cã a aprobat proiectul de lege pri-
vind achiziþia a 12 avioane vechi
de tip F-16, pentru care vor fi plãti-
te 628 milioane euro.

neral Tiberiu Niþu, pentru o perioadã de
ºase luni. Încetarea delegãrii pe funcþie
a procurorilor Lucian Papici, ºeful Sec-
þiei I din DNA, ºi Mariana Alexandru,
adjunctul acestuia, „a creat o vulnerabi-
litate ºi a perturbat cumva activitatea la
nivelul DNA”, a spus Codruþa Kovesi,
miercuri searã, la TVR 1. „Dar nu aceas-
ta este principala problemã, ci modalita-
tea în care s-a fãcut aceastã înlocuire”,
a continuat aceasta, arãtând cã, de la
înfiinþarea instituþiei ºi pânã în prezent,
nici o delegare în funcþie nu s-a fãcut
fãrã o recomandare a procurorului-ºef
al DNA iar, în cazul de faþã, ei nu i s-a
solicitat vreo recomandare. În 2 octom-
brie, la ora 17.09, procurorul general Ti-
beriu Niþu a informat DNA, printr-un fax,
cã delegarea lui Lucian Papici ca ºef al
Secþiei I din DNA înceteazã cu 2 octom-
brie, datã de la care funcþia este ocupa-
tã de procurorul Iuliana Bendeac, pe o
perioadã de ºase luni. Încetarea delegã-
rii lui Papici a fost dispusã dupã ce tot
Tiberiu Niþu, în 23 septembrie, dispuse-
se delegarea aceluiaºi procuror pe
aceeaºi funcþie.
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Primarul Sectorului 4
Bucureºti ºi-a început vizita
la Primãria Craiova. Aici a
zãbovit doar câteva minute,
dupã care a plecat „în
teren”. Primul popas l-a
fãcut alãturi de edilul Craio-
vei la Muzeul de Artã, apoi
la Filarmonica „Oltenia”. La
ieºirea din sala de spectaco-
le a instituþiei de culturã, nu
s-a putut abþine ºi a cumpã-
rat produse de patiserie de
la un magazin din apropiere,
din care a servit-o ºi pe
Olguþa Vasilescu, spunându-i:
„Acum cã eºti sora mea,
trebuie sã am grijã de tine”.

În drumul spre centrul vechi,
Piedone s-a oprit la o tarabã
la care se vindeau bilete
pentru Bingo, invitând-o pe
Olguþa Vasilescu sã joace
împreunã. Piedone a fost
condus apoi de Olguþa
Vasilescu pe strada „Lis-
cani”, oferindu-i câteva
detalii despre cum va urma
sã arate zona dupã reabilita-
re. Ultima datã au fãcut o
vizitã la Spitalul de Pediatrie,
care se aflã în subordinea
Primãriei Craiova ºi care a
început sã fie modernizat.

Craiova
se va înfrãþi cu
sectorul 4 Bucureºti

Primarul Sectorului 4 din
Bucureºti a declarat cã
scopul vizitei este acela de a
se înfrãþi cu Craiova. „Am
lângã mine o doamnã, o
doamnã a Craiovei, cu care
noi, Primãria sectorului 4,
vrem sã ne înfrãþim. Toþi

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Craiova se va înfrãþi cu Sectorul 4 Bucureºti. Pri-
marul Cristian Popescu-Piedone a venit, ieri, în
Bãnie ºi a declarat cã este bun prieten cu Olguþa
Vasilescu, dar cã îºi doreºte ºi un parteneriat din

punct de vedere administrativ cu edilul Craiovei. În
timp ce vizita centrul Craiovei, Piedone nu a pierdut

nici ocazia de a-ºi cumpãra câteva produse de patiserie
ºi a-ºi încerca norocul la Bingo.

primarii sau administraþiile
locale din România vor
înfrãþiri între oraºe din
România ºi oraºe din strãi-
nãtate. Sã ne uitãm ºi în
jurul nostru, avem ºi aici
oameni competenþi, oameni
care au demonstrat ºi pot
demonstra în continuare. Eu
mã inspir de la domnia sa,
ea se inspirã de la mine ºi,
împreunã, sper cã locuitorii
celor douã – la mine, sector,
la Olguþa, oraº – sã benefi-
cieze de rodul acestei
înfrãþiri”, a declarat Cristian
Popescu-Piedone. Mai mult,
acesta a spus cã îºi doreºte

ca sectorul pe care îl condu-
ce sã aibã ºi o sorã. „Eu
sunt înfrãþit cu foarte multe
oraºe din strãinãtate, dar din
România este singurul oraº.
Am ales Craiova din dorinþa
de a avea, în frãþia aceasta,

ºi o sorã... o sorã a noastrã
care de astãzi va fi cu acte
în regulã”.

Olguþa Vasilescu
va primi titlul
de „Cavaler
al civismului”

Primarul Sectorului 4
Bucureºti a mai spus cã ºi-a
exprimat dorinþa printr-o
scrisoare de intenþie, pe care
primarul o va supune Consi-
liului Local Municipal Craio-
va, urmând ca, în luna
noiembrie, sã se parafeze
înfrãþirea la Bucureºti. „În
premierã pot sã vã spun, în
schimb, cã atunci când va
veni la Bucureºti, doamna
Olguþa Vasilescu va primi
cel mai înalt titlu al Primãriei
Sectorului 4. ªi nu este doar
o simplã plachetã, va primi
titlul de Cavaler al civismu-
lui, pentru cã toatã lumea
cunoaºte meritele deosebite
ale sale. Nu ascundem nici

faptul cã ne cunoaºtem de
foarte mult timp, cã lucrãm
ºi suntem sub aceeaºi
umbrelã, numitã USL”.
Primarul Sectorului 4 din

Bucureºti a mai spus cã
indiferent cât va dura USL,
„eu ºi Olguþa vom rãmâne
fraþi de acum încolo în
administraþie localã. Eu am
observat cã ºi Olguþa, de la
începutul mandatului, e mai
uºor cu politica ºi e mai mult
cu administraþia. USL-ul va
exista, cu sau fãrã voia
noastrã, a primarilor, care îl
susþinem cu toate puterile
noastre”.

Decoraþiile
din iarbã, inspirate
de municipalitatea
Piedone

Primarul Lia Olguþa
Vasilescu l-a condus pe
Piedone ºi la Spitalul de
Pediatrie, acolo unde au fost
reabilitate mai multe saloane
ºi sãli de tratament, acesta
fiind al doilea spital, dupã cel

de la Filantropia, unde s-au
investit bani de la buget în
modernizare. „E o premierã
ce se întâmplã astãzi la
Craiova, în sensul cã e

prima oarã când douã oraºe
din România se înfrãþesc.
Vrem sã ne înfrãþim cu cei
mai buni. Avem ce învãþa de
la primarului sectorului 4,
cred cã a obþinut în alegeri
cel mai mare scor din
România, peste 80%. ªi, la
ora actualã, cred cã sectorul
4 aratã cel mai bine din
Bucureºti în ceea ce priveº-
te spaþiile verzi. Eu când am
devenit primar l-am sunat pe
Piedone la vreo trei sãptã-
mâni ºi l-am întrebat cum
face cu spaþiile verzi, cum
lucreazã, pentru cã mi-am
plãcut foarte mult animãluþe-
le care aþi vãzut cã au
apãrut ºi în Craiova. Sper sã
fure ºi domnul Piedone niºte
idei de la noi, nu numai noi
de la dumnealui”, a declarat
primarul Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu.
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Cu ocazia Zilei Internaþionale pentru
Reducerea Riscului Dezastrelor Natu-
rale, care este marcatã în fiecare an pe
13 octombrie, ieri, reprezentanþii ISU
Dolj au organizat „Ziua Porþilor Deschi-
se” la sediul unitãþii, dar ºi la subunitã-
þile din Craiova ºi judeþ. Ca de obicei,
cei mai interesaþi au fost cei mici, subu-
nitãþile din Craiova fiind vizitate de elevi
de la ªcolile nr. 29, 19, ªcoala Þuglui,
Grãdiniþele Elena Farago ºi nr. 42, în jur
de 150 de copii în total, în timp ce pom-
pierii Detaºamentului Calafat  au primit
vizita unui grup de 30 de copii de la

ªcoala nr.1 Cala-
fat. Cu toþii au
avut posibilitatea
sã vadã tehnica
din dotarea pom-
pierilor, autospe-
ciale de stins in-
cendii, autospe-
ciale transport
victime multiple,
a u t o s p e c i a l a
C.B.R.N., barca
p n e u m a t i c ã ,
echipamente le
scafandrilor ºi au
discutat cu aceº-
tia despre activi-
tãþile pe care le
desfãºoarã.

În data de 21
decembrie 2009,

pentru a accentua importanþa acestei
zile în memoria populaþiei, Adunarea
Generalã a Organizaþiei Naþiunilor Uni-
te a desemnat prin rezoluþia nr. 64/200
ziua de 13 octombrie ca Ziua Internaþi-
onalã pentru Reducerea Riscului De-
zastrelor Naturale. Conform terminolo-
giei adoptate de ONU, dezastrul repre-
zintã o degradare serioasã a societãþii,
care produce pierderi umane ºi materia-
le importante sau modificãri majore ale
mediului, care depãºesc capacitatea de
rãspuns a comunitãþii respective, utilizând
mijloacele proprii disponibile.

„Porþi  deschise” la ISU Dolj  de Ziua
Internaþ ionalã pentru Reducerea

Riscului  Dezastrelor  Naturale
Specialiºtii pirotehniºti din cadrul

Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj au detonat, ieri,
în poligon la Iºalniþa, peste 100 de
kilograme de muniþie neexplodatã,
descoperitã pe teritoriul judeþului Dolj
de la începutul anului. Este vorba
despre 45 cartuºe de infanterie cal.
7,62 mm; 2 grenade de mânã defensi-
ve; 5 proiectile explozive cal. 75 mm;
un proiectil exploziv cal. 150 mm; un
proiectil exploziv cal. 152 mm; un
proiectil perforant cal. 75 mm; un
proiectil perforant cal. 152 mm; douã
bombe aruncãtor cal. 82 mm; o
loviturã aruncãtor cu grenadã anti-

Detonare de muniþie în poligon
tanc PG-2; o ghiulea de 12 kg ºi o
bombã de aviaþie de 50 kg.

„Distrugerea muniþiei, care provi-
ne în mare parte din Al Doilea
Rãzboi Mondial, s-a executat prin
explozie, în poligon, prin procedeele
electric ºi pirotehnic, iar în urma
distrugerii nu au rezultat pagube sau
accidente”, a declarat mr. Florin
Cocoºilã, ofiþer de presã al ISU
Dolj. Reprezentanþii ISU Dolj reco-
mandã celor care descoperã muniþie
neexplodatã sã nu o atingã sau sã o
miºte, sã nu încerce sã o miºte ºi,
cel mai bine, sã anunþe descoperirea
pe numãrul de urgenþã 112.

Procurorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj îi reþineau pe 18 septembrie
2012 pe Viorel Duþu (34 de ani), din co-
muna Vulpeni, judeþul Olt, Constantina
ªoºa (23 de ani), din Craiova, ºi Petricã
Nasta (25 de ani), din Drobeta-Turnu Se-
verin, judeþul Mehedinþi – cei doi bãrbaþi
locuind efectiv în Craiova –, cercetaþi
pentru sãvârºirea infracþiunilor de evaziu-
ne fiscalã, fals în înscrisuri sub semnãtu-
rã privatã, uz de fals, folosirea cu rea cre-
dinþã a bunurilor sau creditului societãþii
în scop contrar intereselor acesteia sau în
folosul propriu ºi transmitere (cesiunea)
fictivã a pãrþilor sociale sau a acþiunilor
deþinute într-o societate.

Din cercetãrile efectuate de procurori
ºi poliþiºtii Serviciului de Investigarea Frau-
delor Dolj s-a stabilit cã, în anul 2010, cele
trei persoane au înfiinþat o societate co-
mercialã, SC Criscomclau SRL, pe care
au înregistrat-o la Registrul Comerþului,
declarând în acte cã firma are sediul în
satul Bucovicior, comuna Vela, numai cã
unitatea nu a funcþionat niciodatã la adre-
sa respectivã, sediul fiind fictiv. Prin aceas-
tã firmã, în perioada iulie – octombrie 2010,
cei trei învinuiþi, în calitate de administra-
tori de drept ºi de fapt ai societãþii, au de-
rulat o serie de operaþiuni comerciale, res-
pectiv achiziþie ºi vânzare de cereale ºi
rapiþã fãrã a evidenþia în contabilitate ve-

Trei persoane, care au înfiinþat „pe hârtie” o societate comercialã
în comuna doljeanã Vela ºi au fost trimise în judecatã pentru o evaziu-
ne fiscalã de peste 1,3 milioane lei, au fost condamnate de magistraþii
Tribunalului Dolj la pedepse cuprinse între 3 ani cu suspendare ºi 8
ani de închisoare cu executare. Sentinþa nu este definitivã, putând fi
atacatã cu apel atât de inculpaþi, cât ºi de procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, care au instrumentat dosarul.

Evazionist condamnat la 8 ani de închisoareEvazionist condamnat la 8 ani de închisoareEvazionist condamnat la 8 ani de închisoareEvazionist condamnat la 8 ani de închisoareEvazionist condamnat la 8 ani de închisoare

niturile realizate, sustrãgându-se astfel de
la plata taxelor ºi impozitelor datorate bu-
getului de stat cu suma de 1.308.389 lei.

În aceeaºi perioadã, Viorel Duþu a în-
tocmit borderouri de achiziþii false, în baza
cãrora, la îndemnul sãu, ceilalþi doi parte-
neri de afaceri, ªoºa ºi Nasta, au ridicat
sume importante de bani din contul firmei
pe care le-au folosit în scop contrar inte-
reselor societãþii, mai exact, cei doi ºi-au
achiziþionat douã autoturisme. În plus, pe
23 iulie 2010, Constantina ªoºa, îndem-
natã de Duþu, a cedat în mod fictiv pãrþile
sociale deþinute la SC Criscomclau SRL
cãtre Petricã Nasta, pentru a transfera
rãspunderea privind obligaþiile fiscale
rezultate din activitãþile comerciale efec-
tuate în numele societãþii pânã în acel
moment dar ºi ulterior.

Bãrbatul cercetat în mai multe dosare,
cea mai mare pedeapsã

Mai mult decât atât, în urma anchetei a
reieºit cã Viorel Duþu a fost asociat ºi ad-
ministrator la alte cinci societãþi comercia-
le, toate cu obiect de activitate intermedi-
eri în comerþul cu materii prime agricole,
animale vii, materii prime textile ºi semifa-
bricate, fiind cercetat pentru fapte de eva-
ziune fiscalã ºi în alte dosare penale înre-
gistrate la Parchetul de pe lângã Tribuna-
lul Dolj ºi aflate în lucru la IPJ Dolj – Ser-

viciul de Investigare a Fraudelor. De alt-
fel, o bunã parte din cerealele cumpãrate
pe firma Criscomclau erau vândute, mai
departe, prin societãþile deþinute de Duþu.

Pe 12 octombrie 2012 se înregistra pe
rolul Tribunalului Dolj dosarul în care cei
trei erau trimiºi în judecatã pentru evaziu-
ne fiscalã. Dupã un an de proces, pe 8
octombrie a.c., judecãtorii i-au gãsit vino-
vaþi ºi i-au condamnat pe cei trei inculpaþi.
Cea mai mare pedeapsã a primit-o Viorel
Duþu, instanþa dispunând ca bãrbatul, aflat
în spatele gratiilor de pe 18 septembrie
2012, sã execute 8 ani de închisoare. În
plus, alþi 4 ani dupã executarea pedepsei
principale bãrbatul va fi decãzut din drep-
tul de a fi administrator al unei societãþi
comerciale. Judecãtorii au menþinut ºi sta-
rea de arest preventiv a lui Duþu.

Constantina ªoºa ºi Petricã Nasta au
fost condamnaþi la câte 3 ani de închisoa-
re cu suspendare pe durata unui termen
de încercare de 8 ani, ºi ei fiind decãzuþi
din dreptul de a fi administratori de socie-
tãþi comerciale timp de 2 ani.

Instanþa de fond i-a obligat, în aceeaºi
sentinþã, pe inculpatul Duþu Costin Viorel
în solidar cu inculpata ªoºa Constantina
la plata sumei de 702.569 lei cãtre Direc-
þia Finanþelor Publice Dolj, parte civilã în
proces, ºi pe Duþu Costin Viorel în solidar
cu Nasta Petricã la plata sumei de 605.820
lei tot cãtre Finanþele doljene, inculpaþii
având de achitat ºi câte 4.000 lei fiecare
cheltuieli judiciare.

Hotãrârea Tribunalului Dolj nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.
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MIRCEA CANÞÃR

Articolul generalului de brigadã (r) Vasile
Mãlureanu apãrut în revista „Vitralii – Lu-
mini ºi Umbre”, publicaþia veteranilor din
serviciile române de informaþii (nr.15/2013),
intitulat „Deconspirarea: cinci ani de abu-
zuri”, este, înainte de toate, bine argumen-
tat ºi în acelaºi timp atent redactat. De alt-
fel, autorul mai semneazã în acelaºi numãr
al revistei ºi un ºapou la „Afacerea Tãna-
se: Din perspectiva Monicãi Lovinescu”,
de fapt niºte însemnãri, aºa cum se gãsesc
în „Jurnalul” acesteia (1981-1984, ediþia
a II-a, „Humanitas”, 2003), mai mult decât
semnificative pentru înþelegerea scenariului
întregii poveºti, cunoscute de acum. Refe-
ririle autorului la prevederile Legii nr. 293/
2008, care a aprobat cu modificãri ºi com-
pletãri OUG 24/2008, sunt realmente criti-
ce ºi denunþã, între altele, pronunþata coor-
donatã traumatizantã a acesteia, prin che-
marea în faþa instanþelor de judecatã, deci
expunerea publicã, a celor acuzaþi de „poli-
þie politicã”, adicã suprimarea sau îngrãdi-
rea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale
ale omului, fãrã ca legiuitorul sã punã în
corelaþie aceste „încadrãri” cu baza legalã
ºi justificarea operativã din punct de vedere
al intereselor de securitate/ siguranþã naþio-

nalã a activitãþii informative în perioada co-
munistã. Parti-pris-ul autorului este, se
subînþelege, unul firesc, chiar dacã nu poa-
te depune mãrturie de necontestat cã n-au
existat ºi persoane, nu puþine la numãr, care
au avut probleme reale cu Securitatea, din
cauze dintre cele mai bizare ºi, nu rareori, a
unui exces de zel nejustificat. A existat apoi,
stimulat fiind, un zel toxic al neofiþilor, în
sensul cã vecini sau colegi de serviciu „s-
au dat în gât” într-o veselie, din motive din-
tre cele mai diferite. Dreptate deplinã are însã
autorul când menþioneazã caracterul „dis-
criminatoriu” al reglementãrii deconspirãrii,
în ceea ce priveºte categoria colaboratori-
lor. Supuºi oprobiului public sunt numai
colaboratorii serviciului naþional de informaþii
din perioada comunistã, nu ºi cetãþenii ro-
mâni care au colaborat cu servicii de infor-
maþii strãine. Pe care nu le mai enumerãm.
ªi nu puþini fac ºi în prezent acelaºi lucru.
Faptul cã mai multe segmente ale societãþii
civile au solicitat Parlamentului modificarea
legii de organizare ºi funcþionare a CNSAS
constituie o realitate, deºi „punctul de ple-
care” nu trebuie pierdut din vedere. ªi nu
este vorba de Rezoluþia 1.481 a Consiliului
Europei, adoptatã în decembrie 2005, în te-

meiul raportului suedezului Goran Lindblad,
referitor la „regimurile totalitare comunis-
te”, condamnate nuanþat la nivel declarativ,
ci de „Raportul final al Comisiei prezi-
denþiale pentru analiza dictaturii comu-
niste din România”, din decembrie 2006,
în care se spune explicit: „În cazul Securi-
tãþii a fost vorba de o instituþie esenþialã în
susþinerea statului comunist, ilegitim ºi cri-
minal”. Un raport desfiinþat realmente de
cei de la CriticAtac în lucrarea lor „Iluzia
anticomunismului”. Se clameazã ºi astãzi,
în ambele câmpuri politice, fãrã nuanþãri,
acelaºi cliºeu: tot ce e legat de comunism e
fãrã putinþã de tãgadã rãu. Prin extensie, toþi
cei care se opun judecãrii tãioase a comu-
nismului sunt ei înºiºi rãi. S-a ajuns ca toc-
mai anticomuniºtii sã fie cei care menþin în
viaþã comunismul, într-o manierã derizorie,
ignorând realitãþile profunde, esenþiale pen-
tru înþelegerea lui ºi a postcomunismului.
Într-o armonioasã miºcare subteranã, eli-
tele democratice ºi anticomuniste au lucrat
bine. De pildã, elevii lui Constantin Noica,
unul dintre mulþii intelectuali ai perioadei
interbelice cu alunecãri în extrema dreap-
tã, au reuºit sã supravegheze toate mãrtu-
riile derapajelor prin interpretãri fãcute cu

mãnuºi. Gramatica anticomunistã a uimit
prin coerenþã ºi forþã simbolicã. Etica s-a
privatizat. În Spania, de pildã, Guvernul
Mariano Rajoy, Parlamentul, dar ºi Tribu-
nalul Suprem se opun din rãsputeri, dupã
aproape patru decenii, condamnãrii fran-
chismului, cu bilanþul sãu „robust” de vic-
time. Revin la demonstraþia generalului de
brigadã (r) Vasile Mãlureanu din articolul
menþionat, conform cãruia Legea nr.293/
2008 promoveazã „bizarerii juridice”. Pe
care le detaliazã. Trãgându-ºi seva din
„Raportul Tismãneanu”, act oficial al
statului român, care defineºte ca „ilegitim”
un regim politic, ceea ce în sensul juridic
al termenului ar complica multe lucruri,
care ar fi lovite de nulitate, fiind vorba de
acorduri ºi tratate internaþionale asumate
de regimul comunist, legea în discuþie
poate fi consideratã drept una rezona-
bilã. Îngrãdind excesele. Care permite ºi
extragerea unor foºti colaboratori dovediþi
ai Securitãþii, conform raportului de acti-
vitate pe anul trecut al CNSAS, deþinãtori
ai titlului de „revoluþionar”, înspãimântaþi
probabil de lozinca „Securiºti – teroriºti”,
la mare preþ în decembrie 1989. Semn cã
suntem o mândrie de popor.

Autoritãþile sanitare monito-
rizeazã situaþia ºi, potrivit re-
prezentanþilor Direcþiei de Sã-
nãtate Publicã, în judeþul Dolj,
s-au înregistrat 878 de cazuri
de infecþii acute ale cãilor re-
spiratorii superioare ºi 351 de
cazuri de pneumopatii acute.
Numãrul total al cazurilor de vi-
roze respiratorii ºi gripã înre-
gistrat în aceastã sãptãmânã –
1.236, este uºor crescut faþã de
valoarea înregistratã în aceeaºi
sãptãmâna a  anului  t recut

Odatã cu fluctuaþiile de temperaturã au
început sã aparã ºi afecþiunile specifice se-
zonului de toamnã. În doar o sãptãmânã,
numãrul doljenilor care s-au îmbolnãvit a
crescut alarmant. Astfel, pe la cabinetele

medicilor de familie au trecut peste 1.200
de persoane care au fost diagnosticate cu
viroze respiratorii acute ºi pneumonii, un
numãr mai mare faþã de aceeaºi perioadã
a anului trecut.

(1.032 de cazuri). O parte din
cei care s-au prezentat la me-
dic cu pneumonii sau infecþii ale
cãilor respiratorii – cazurile mai
grave – a avut nevoie ºi de in-
ternare în spital.

Deoarece morbiditatea înre-
gistratã se aflã in intervalul aº-
teptat ºi nu existã dovada circu-
laþiei de virusuri gripale în rân-
dul populaþiei, medicii din cadrul
Direcþiei de Sãnãtate Publicã au
caracterizat sãptãmâna prin lip-
sã de activitate gripalã.

Copiii ºi bãtrânii,
printre categoriile
cele mai afectate

Cele mai expuse rãmân, în
continuare, aºa-numitele cate-
gorii la risc. Mai exact, persoa-
nele aflate în evidenþele medicale
cu afecþiuni pulmonare, cardio-
vasculare, cu boli metabolice,
renale, astm bronºic ºi diabet
zaharat. La fel ºi cei care intrã
în contact cu bolnavii – cadrele
medicale sau personalul auxiliar
din unitãþile sanitare –, respec-
tiv adulþii ºi copiii care sunt in-
ternaþi în instituþii de ocrotire so-
cialã ºi persoanele cu vârsta pes-
te 65 de ani.

În acest context, specialiºtii
din cadrul Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj recomandã popu-
laþiei sã asculte sfatul medicilor.
Pentru persoanele vârstnice, în
special cele cu afecþiuni croni-
ce cardiace ºi respiratorii, reco-
mandarea este aceea de a evita
pe cât posibil deplasãrile care
creeazã premisele îmbolnãvirii
sau a apariþiei complicaþiilor
afecþiunilor existente. În cazul în
care apar primele semne de boa-
lã – febrã, dureri de cap ºi de
gât sau tuse – trebuie anunþat
telefonic, în cel mai scurt timp
posibil, medicul de familie. În

caz de agravare a acestor sem-
ne, în special în cursul nopþii sau
în zilele nelucrãtoare, poate fi
apelat gratuit Numãrul Unic pen-
tru Apeluri de Urgenþã 112 sau
persoanele afectate se pot pre-
zenta la camerele de gardã ale
celui mai apropiat spital.

Este de evitat
automedicaþia

Pentru protejarea împotriva
acestor afecþiuni, medicii reco-
mandã populaþiei sã þinã seama
de unele mãsuri. Este necesar sã
fie respectate normele generale
de igienã, precum spãlarea mâi-
nilor ori de câte ori e nevoie ºi
pãstrarea unei igiene corporale ri-
guroase. În aceastã perioadã este
indicat consumul de fructe ºi le-
gume, care asigurã un aport op-
tim de vitamine, pentru întãrirea
sistemului imunitar. Este, de ase-
menea, important sã se respecte
orele de somn pentru a evita slã-
birea sistemului imunitar.

Totodatã, specialiºtii atrag

atenþia cã persoanele afectate de
viroze respiratorii au tendinþa de
a lua medicamente fãrã a con-
sulta în prealabil un doctor. Me-
dicii susþin cã automedicaþia de-
vine o mare problemã, în aceas-
tã perioadã a anului, odatã cu
creºterea numãrului de persoa-
ne care au probleme din cauza
virozelor respiratorii ºi a pneu-
moniilor.

Potrivit medicilor, automedica-
þia cu antibiotice în cazul viroze-
lor respiratorii este una eronatã,
care poate avea efecte secunda-
re. Asta pentru cã virozele respi-
ratorii sunt în proporþie de 90%
de origine viralã ºi nu rãspund la
tratamentul cu antibiotice. Admi-
nistrarea abuzivã de antibiotice
poate avea ca rezultat negativ, în
timp, apariþia rezistenþei la acest
tip de medicamente. În aceste
condiþii, în momentul în care or-
ganismul se confruntã cu infec-
þii bacteriene, antibioticele nu îºi
mai fac efectul.

RADU ILICEANU

Explozie de viroze ºi pneumoniiExplozie de viroze ºi pneumoniiExplozie de viroze ºi pneumoniiExplozie de viroze ºi pneumoniiExplozie de viroze ºi pneumoniiExplozie de viroze ºi pneumoniiExplozie de viroze ºi pneumoniiExplozie de viroze ºi pneumoniiExplozie de viroze ºi pneumonii
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Evolio a lansat recent, primul smartphone din
oferta, cu numele Happy GO, fiind primul tele-
fon de pe piata cu soft de navigare ºi hãrþi prein-
stalate. Happy GO are deja preinstalate soft de
navigaþie ºi harta completã a Europei, utilizatorii
nemaifiind nevoiþi sã achiziþioneze separat licen-
þe sau alte aplicaþii în acest sens. „Asa cum aratã
ºi numele aparatului, Happy GO, dorim sã adu-
cem cât mai multe clipe de bucurie clienþilor
noºtri atât prin folosirea funcþiilor extrem de uti-
le, cum este softul de navigaþie, cât ºi a celor de

Happy Go,  lansat . . .  cu  bucur ie
divertisment, camera foto, aplicaþii social media,
ecran performant. Suntem convinºi ca prin ca-
racteristicile sale ºi preþul accesibil, telefonul va
fi extrem de apreciat de persoanele interesate de
navigaþie GPS, dar ºi de studenþi, ºi tineri în ge-
neral. Happy GO va fi considerat drept cea mai
bunã alegere de cei care apreciazã un raport co-
rect între calitate ºi preþ ºi care acum descoperã
sau învaþã sã beneficieze de avantajele folosirii
unui  smartphone”,  a  spus Liviu Nistoran,

Director General Televoice.

Ca urmare a câºtigãrii
procesului de licitaþie organi-

zat anul acesta de cãtre
Banca Comercialã Românã,

Romtelecom a înce-
put sã furnizeze
bãncii servicii de
suport IT local.
Serviciul constã în
repararea, înlocuirea,
instalarea ºi asigura-
rea de suport local
pentru echipamentele
hardware ºi aplicaþiile
software ale bãncii,
dar ºi remedierea
eventualelor probleme
apãrute în infrastruc-
tura clientului.

Pentru a furniza
cãtre BCR serviciile
solicitate, Romtele-
com dispune de o

echipã de pânã la 350 de
persoane care administreazã,
de asemenea, necesitãþile IT
ale întregului portofoliu de
clienþi al Romtelecom pentru
Serviciile IT interne ºi exter-
ne. Pe acest segment, Romte-
lecom furnizeazã suport, în
prezent, pentru aproximativ
50.000 de echipamente, ale
peste 50 de clienþi.

„Romtelecom a semnat cel
mai mare contract din piaþa
de telecom cu o bancã, în
2011. Acela a fost punctul de
plecare al unui parteneriat
strategic cu BCR, fapt ce
demonstreazã forþa în creºte-
re a Romtelecom în ceea ce
priveºte soluþiile de business.
Rezultatul acestei noi licitaþii

reflectã faptul cã Romtele-
com are capabilitãþi IT&C
unice, cu cele mai bune
rezultate. Ne bucurãm cã am
livrat conform aºteptãrilor ºi
mulþumim BCR pentru încre-
dere. Obiectivul nostru pe

   Romtelecom ºi BCR au semnat un
contract pentru furnizarea de servicii de
suport local IT, la nivel naþional, pentru
cele peste 1.000 de puncte de prezenþã
ale bãncii, reprezentând aproximativ
21.000 de echipamente. Contractul con-

solideazã parteneriatul strategic dintre
cele douã pãrþi, fiind complementar celui
semnat între Romtelecom, COSMOTE
România ºi BCR în 2011 pentru servicii
telecom integrate, cel mai mare aseme-
nea contract de pe piaþã la acel moment.

Romtelecom ºi BCR îºi consolideazã parteneriatul strategic

 Lucrãrile Forumului vor fi deschise de
Clara de Tore, director Comisia Europea-
nã, Directoratul C „Cercetare ºi Inovare”.
La eveniment vor participa de asemenea
înalþi reprezentanþi ai Administraþiei Cen-
trale ºi Regionale, firme, unitãþi de cerce-
tare ºi inovare. Acest simpozion se va re-
aliza cu sprijinul Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii, Consiliul Judeþean Dolj, Agen-
þia pentru Dezvoltare Regionalã SV Olte-

nia, ARoTT – Asociaþia Românã pentru
Industrie Electronicã ºi Software. „Prin
aceastã manifestare dorim sã sporim
numãrul de firme ºi unitãþi de cercetare-
dezvoltare implicate în Platforme Tehno-
logice, sã identificãm inovaþii, invenþii,
firme inovative, noi tehnologii cu scopul
de a transfera inovarea în mediul econo-
mic”, a precizat ing. Gabriel Vlãduþ (foto),
preºedintele ARoTT.

Transfer de cunoºtinþe ºi de tehnologie
Simpozionul îºi propune promovarea me-

todelor ºi metodologiilor inovative, dezvolta-
rea unor noi produse (servicii), transfer de
cunoºtinþe ºi de tehnologie dinspre mediul cer-
cetare cãtre mediul productiv. Organizatorii
doresc ca acest eveniment sã fie un forum
anual de discuþii, parteneriate (între unitãþi,
public privat, inventatori ºi unitãþi aplicante,
cercetare ºi industrie etc.) din þarã. Obiective-
le care ºi le-a propus acest Forum ar fi pe de o
parte, stimularea inovãrii ºi creºterea gradului
de sensibilizare a mediului economic privind
importanþa aplicãrii rezultatelor cercetãrii ºtiin-
þifice ºi dezvoltãrii tehnologice, iar pe de altã
parte, intensificarea participãrii româneºti la
programele Uniunii Europene ºi integrarea Ariei
Româneºti a cercetãrii în Aria Europeanã: pre-
zentarea programului FP7 al CE: “Cercetarea

in folosul IMM-urilor”- masuri specifice, ape-
luri. „ Dorim ca pe parcursul celor trei zile sã
organizãm mai multe workshop-uri cum ar fi
prezentarea, diseminarea ºi promovarea rezul-
tatelor cercetãrii ºtiinþifice ºi de dezvoltare teh-
nologicã. Prezentarea expoziþiei cu oferte de
tehnologii precum ºi prezentarea sprijinului ofe-
rit de ARoT pentru participarea IMM-urilor în
programele de cercetare”, a mai spus Gabriel
Vlãduþ. Tot ca un obiectiv propus de Forum ar
mai putea fi ºi participarea României la organi-
zarea manifestãrilor ºtiinþifice ºi expoziþionale
internaþionale precum ºi creºterea originalitãþii
contribuþiei proprii prin organizarea unui broke-
raj de tehnologii, întâlniri ºi analize bilaterale în-
tre cei ce solicitã anumite tehnologii, vizite în
standuri organizate la ARoTT Craiova pentru
prezentarea tehnologiilor de interes prezentate
la saloanele de invenþii ºi inovaþii.

Timp de trei zile, în intervalul 16-18 octombrie 2013, la Bucureºti, în perioa-
da Târgului Tehnic Internaþional Bucureºti, va avea loc ediþia a VI-a a „Foru-

mului pentru Inovare”, sub egida Ministerului Educaþiei Naþionale, un cadru
în care întreprinderile mici ºi mijlocii ºi industria, alãturi de centre de cerceta-
re inovatoare ºi toþi cei interesaþi, vor beneficia de informaþii privind surse de
finanþare ºi instrumente de sprijin pentru dezvoltarea lor, pot participa la plat-
forma pentru formarea de parteneriate pentru viitoare proiecte ºi se pot ex-
prima în cadrul discuþiilor privind analiza sistemului de inovare, privind strate-
giile în curs ºi pot afla care sunt tainele poveºtilor de succes.

A VI-a ediþie a „Forumului pentru Inovare”A VI-a ediþie a „Forumului pentru Inovare”A VI-a ediþie a „Forumului pentru Inovare”A VI-a ediþie a „Forumului pentru Inovare”A VI-a ediþie a „Forumului pentru Inovare”

segmentul business este sã
continuãm dezvoltarea soluþii-
lor de ultimã generaþie pentru
clienþi de mari dimensiuni”, a
declarat Nikolai Beckers,
CEO Romtelecom ºi
COSMOTE România.
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GEORGE POPESCU De la euro-scepticiDe la euro-scepticiDe la euro-scepticiDe la euro-scepticiDe la euro-sceptici
la anti-europenila anti-europenila anti-europenila anti-europenila anti-europeni

În ciuda atâtor semnale înregistrate în
ultimii ani, abia acum lideri ºi cancelarii
europene, dintre cele mai pretenþioase, re-
alizeazã cu îngrijorare pericolul ca apro-
piatul scrutin europarlamentar sã trimitã
la Strasbourg nu numai euro-sceptici, ci
anti-europeni declaraþi. ªi furioºi. De tea-
pa celor ai lui Marie Le Pen ºi ai Frontului
sãu Naþional. O afirmã, într-un interviu
recent pentru Le Nouvel Observateur, în-
suºi preºedintele francez François Hollan-
de, dupã ce un sondaj comandat de ace-
laºi cotidian parizian a plasat „naþionaliº-
tii” frontiºti pe locul întâi în preferinþe.

Îngrijorãri au venit ºi dinspre Bruxel-
les, prin vocea preºedintelui Consiliului
European, Herman Van Rompuy, care in-
voca populismul ca principalã cauzã a
acestei schimbãri de opþiune.

Oricât de ciudat ar pãrea, îngrijorãrile
faþã de viitorul Europei unite sunt nu doar
tardive, circumstanþiale ºi sezoniere, le-
gate adicã nemijlocit de apropierea unui

nou scrutin, ci ºi superficiale, marcate de
acelaºi formalism al unei gândiri cantona-
te într-un autism care ar avea nevoie de
cu totul altfel de abordãri: în orice caz,
mai ancorate în realitãþile, particulare ºi
deopotrivã comune, cu care se confruntã
fiecare dintre þãrile membre.

Trebuie spus cã, în fapt, asistãm de
câþiva ani buni la un întreg proces de slã-
bire a europenismului, iar explicaþiile nu
trebuie cãutate neapãrat în afara comple-
xului decizional, ci chiar în nucleul sãu cel
mai „tare”, acolo unde, în locul unui prag-
matism raþional, s-a instalat, încã de prin
anii 90, un susþinut ºi contraproductiv fe-
nomen de mitomanie.

Chemarea în primã instanþã, cu mijloa-
cele unor discursuri eminamente „propa-
gandistice”, la o subscriere datã ca axio-
maticã la un europenism vãzut ca o bine-
facere pe temeiul unei fatalitãþi n-a fãcut
decât sã elibereze încã ºi mai mult spaþiu
de manifestare a contestatarilor; care, sã

fie cât se poate de limpede, nu mai sunt
astãzi exclusiv acei „naþionaliºti” impeni-
tenþi ºi agresivi, de teapa celor din Frontul
d-nei Le Pen, ori a „leghiºtilor” italieni.

„Frontul”, ca sã rãmânem în aceeaºi dis-
tribuþie lexicalã, s-a extins ºi încã vertigi-
nos ºi, ceea ce este mai simptomatic, in-
clude acum un proces considerabil de „ne-
mulþumiþi”, „revoltaþi”, „protestatari”, „in-
dignaþi” fãrã ideologii ori revendicãri de
ordin electoral, fãrã interese doctrinare ºi
fãrã ambiþii de accedere la Putere.

La Bucureºti ºi în alte importante oraºe
din România, protestele acestea, tratate cu
o pãcãtoasã indiferenþã de cãtre clasa po-
liticã în ansamblul ei, ar trebui nu sã alar-
meze în acelaºi mod pompieristic ce-i face
sã tresarã acum, în preajma unui nou
scrutin, pe unii lideri europeni, ci sã obli-
ge la un act responsabil de evaluare a unui
traseu ºi a unui traiect – cel european –
care acuzã un blocaj pe care nicio ipocri-
zie discursivã nu-l mai poate ignora.

Un astfel de proces evaluator ar eviden-
þia, spre exemplu, un fapt de o importanþã
capitalã în înþelegerea crizei europene, în
fond o supra-crizã, peste cea economicã,
de naturã politicã, „europeanã”, de care
principalii actori nici nu vor sã audã: cli-
vajul dintre membrii, unii mai… egali de-
cât ceilalþi, ca sã nu mai vorbim de parti-
pris-urile „familiale”, deseori fãþiºe, cu un
efect al relativizãrii, forþate ºi gregare în
acelaºi timp, în planul pretinsei solidari-
tãþi de… sistem.

La urma urmei, aºa cum se poate con-
stata din pieþele rãsculate, tocmai lipsa
unei solidaritãþi reale ºi efective – între
clasa politicã ºi societate, între diriginþi
tot mai autiºti ºi „elevii” uimiþi de nepre-
gãtirea „pedagogilor” lor , între cei pu-
ternici ºi cei slãbiþi – ºi a lipsei unui dia-
log susþinut de realitãþi ºi de principii sunt,
acum, cauzele unei rupturi survenite atât
la nivelul… statal cât ºi la cel continental
instituþional.

Programul este unic în
România prin scop ºi con-
tinuitate. „Programul
MOL pentru Sãnãtatea
Copiilor a sprijinit cauzele
a 6.600 de copii, iar finan-
þãrile acordate de MOL
România se ridicã la
aproape 1,2 milioane de lei
pânã în prezent. Noi cre-
dem cã dezvoltarea aface-
rilor ºi a comunitãþilor nu

MOL pentru Sãnãtatea Copiilor premiazãMOL pentru Sãnãtatea Copiilor premiazãMOL pentru Sãnãtatea Copiilor premiazãMOL pentru Sãnãtatea Copiilor premiazãMOL pentru Sãnãtatea Copiilor premiazã
cel mai bun proiect umanitarcel mai bun proiect umanitarcel mai bun proiect umanitarcel mai bun proiect umanitarcel mai bun proiect umanitar

Fundaþia Pentru Comunitate este o organizaþie
non profit înfiinþatã la Cluj în 2008 cu scopul de a
sprijini talentul, cunoaºterea, solidaritatea, valorile
comunitare, astfel încât lumea noastrã sã devinã mai
prietenoasã. Pentru realizarea scopurilor anunþate,
Fundaþia sprijinã activitãþi în domeniul cultural, edu-
cativ, social, comunitar, sportiv ºi de recreaþie. Spri-
jinã de asemenea copii ºi tineri în suferinþã, precum
ºi acele organizaþii care se ocupã de însãnãtoºirea,
de reabilitarea lor.

MOL România ºi
Fundaþia pentru
Comunitate au
lansat la Craiova
cea de-a cincea
ediþie a programu-
lui MOL pentru
Sãnãtatea Copiilor,
prin care vor fi
acordate sponsori-
zãri în valoare
totalã de 300.000
de lei organizaþii-
lor non-profit care
deruleazã proiecte
de terapie emoþio-
nalã sau terapie
prin artã pentru
copii care sunt
afectaþi de boli
cronice, suferã de
dizabilitãþi sau se
aflã în curs de
recuperare dupã
afecþiuni grave.

pot merge decât mânã în
mânã, iar acest program a
adus schimbãri în bine în
viaþa multor tineri ºi a fa-
miliilor lor. Suntem hotãrâþi
sã continuãm sprijinul ºi
dezvoltarea acestei plat-
forme, astfel cã am intro-
dus Premiul MOL pentru
Sãnãtatea Copiilor, care
urmeazã sã fie acordat
proiectului cu cel mai mare
succes în implementare”,
a declarat Kinga Daradics,
CEO ºi Country Chairman
al MOL România.

9 noiembrie,
termenul-
limitã
de depunere
a cererilor
de finanþare

Organizaþia care va
primi Premiul MOL pen-
tru Sãnãtatea Copiilor va
beneficia în urmãtoarea
ediþie de finanþarea maxi-
mã disponibilã pentru un
proiect, de 20.000 de lei,
ºi va desemna un membru
al juriului. Primul Premiu
va fi acordat dupã finali-
zarea proiectelor care vor
fi desemnate beneficiare
ale ediþiei 2013. Lansarea
Programului MOL pentru
Sãnãtatea Copiilor ediþia

2013 a avut
loc la Craio-
va, în cadrul
unei mani-
festãri organiza-
te la Muzeul Ol-
teniei, în cadrul cã-
reia ONG–uri care au be-
neficiat de finanþare în
ediþiile precedente ºi-au
prezentat proiectele ºi re-
alizãrile. Printre proiectele
notabile finanþate în anii
anteriori se numãrã acti-
vitatea de hipoterapie de
la Aiud, programul Leul
Curajos al Asociaþiei Lit-
tle People, destinat copii-
lor ºi adolescenþilor inter-
naþi în centrele de onco-
pediatrie din þarã, atelie-
rul de olãrit ºi cabinetul
multisenzorial de la ªcoa-
la Specialã Paºcani, tabe-
rele speciale. În cadrul
tuturor acestora au fost
implementate terapii efi-
ciente pentru copiii cu ne-
voi speciale. „Am avut
ocazia sã vãd personal
cum au fost implementa-
te majoritatea proiectelor
sponsorizate prin Progra-
mul MOL pentru Sãnãta-

tea Copiilor, înalta
competenþã a experþilor
implicaþi ºi dãruirea lor.
Aceste proiecte au avut o
influenþã majorã asupra
vieþii copiilor ºi a familii-
lor lor ºi cred cã vor con-
tinua sã transforme în
continuare vieþi, prin pu-
terea exemplului”, a afir-
mat András Imre, Direc-
tor Executiv al Fundaþiei
pentru Comunitate.

Prin programul MOL
pentru Sãnãtatea Copiilor,
un ONG poate sã benefi-
cieze de o sumã de maxi-
mum 20.000 lei sub for-
mã de prefinanþare, pen-
tru un proiect ce urmeazã
sã fie implementat în pe-
rioada 15 decembrie 2013
– 31 august 2014. Terme-
nul-limitã de depunere a
cererilor de finanþare este
9 noiembrie 2013 iar fon-
dul total al sponsorizãrilor
este de 300.000 lei.

ALINA DRÃGHICI

Grupul MOL este o companie multinaþiona-
lã integratã ºi independentã, cu sediul cen-
tral în Budapesta, Ungaria. Are operaþiuni în
peste 40 de þãri ºi aproximativ 30.000 de an-
g a j a þ i  î n
î n t r e a g a
lume.
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Copiii – dar  nu numai – sunt
aş teptaţi as tăzi,  12 oc tombrie,
ora 11.00, ca şi luni, 14 octom-
brie, ora 10.00, la Teatrul Lir ic
pentru a (re)vedea spec tac olul
„Peter Pan”, de Laurenţiu Pro-
feta,  pe libretul şi versurile lui Eu-
gen Rotaru, în regia artis tică a
lui Migry Avram Nicolau. Repre-
zentaţia are loc  în cadrul celei
de-a XIII-a ediţii a Festiv alului
Internaţional „Elena Teodorini”
(10 oc tombrie – 14 noiembrie).

Un spectacol „reîmprospătat”,
după cum spun reprezentanţii in-
stituţiei, şi reluat după aproape doi
ani, avându-i în distribuţie pe Ga-
briel Marciu, Edith Mag, Cosmin
Vasilescu, Eva Ştefănescu, Andre-
ea Gheorghe, Nicola Loredana,
Violeta Ţicu,  Erna Marin, Anca
Ţecu, Lelia Vais, Dan Cornescu,
Teodor Ispas, Alexandru Petre,
Nic olae Popa/Laurenţiu Nicu şi
Alina Triţă, alături de ansamblul de
balet al teatrului.

 «„Peter Pan” este un specta-
col pentru toate vârstele. Plecând
de la afirmaţia-cheie „Eu nu vreau
să îmbătrânesc şi să… Nu! Eu
vreau să rămân un copil!”, mesa-
jele sunt numeroase şi se adresea-
ză oamenilor mari, deşi convinge-
rea lui Peter Pan este că aceştia
nu îl aud şi nu îl văd. Contrastul
dintre atmosfera dintr-o familie
obişnuită şi cea din Ţara de Ni-
căieri, unde se află toţi copiii pier-

Istoricul Lucian Boia va conferenţia, duminica aceasta,
la Teatrul Naţional din Craiova

Invitatul lunii octombrie la „În-
tâlnirile SpectActor” – manifesta-

re iniţiată în 2009 de Teatrul Naţi-
onal „Marin Sorescu” din Craiova

– este Lucian Boia, unul din-
tre cei mai cunoscuţi istorici
contemporani, autor a nume-
roase cărţi de specialitate pu-
blicate, după 1990, la Editura
„Humanitas”.

Acesta va susţine mâine, 13
octombrie, de la ora 11.00, la
Sala „Ion D. Sîrbu” a instituţiei,
conferinţa intitulată „Gânduri-
le unui istoric” – „o meditaţie
asupra istoriei din perspectiva
unui specialist al istoriografiei
europene contemporane, parti-
zan al cercetării istoriei din per-
spectivă critică, deschisă, adept
al echilibrului istoriografic, aflat
în polemică deschisă cu abera-
ţiile istoriografiei naţionaliste”,
după cum au precizat organiza-

torii evenimentului. Născut la 1 fe-
bruarie, 1944, în Bucureşti, Lucian
Boia a absolvit Facultatea de Isto-
rie din capitală, iar în 1993 a deve-
nit director fondator al Centrului de
Istorie a Imaginarului. Moderator
al întâlnirii duminicale este Nicolae
Coande, secretar literar al TNC.

Până în prezent, în cadrul „În-
tâlnirilor SpectActor” au mai con-
ferenţiat personalităţi culturale pre-
cum Ion Caramitru, Radu Beligan,
Varujan Vosganian, Andrei Marga,
Solomon Marcus, Răzvan Theodo-
rescu, Matei Vişniec, Gabriela Ada-
meşteanu, ASR Radu al României,
Dan Grigore, Cristian Ţopescu,
George Banu, Eugen Negrici, Flo-
rin Zamfirescu, Adrian Cioroianu,
Adrian Streinu Cercel, Jean Aske-
nasy, Dan C. Mihăilescu, Cristian
Bădiliţă, Dorel Vişan, Emil Constan-
tinescu, Dumitru Radu Popescu,
Laurenţiu Damian.

„Peter Pan”
revine
pe scena
Teatrului Liric!

duţi, este tot o metaforă adresată
adulţilor. Haideţi să clădim – călă-
uziţi de credinţa lui Peter Pan – o
lume mai bună, plină de zâne şi
miracole şi să lăsăm mereu „lumi-
niţele aprinse”, pentru a ne veghea
micuţii în somn! Haideţi să rămâ-
nem toată viaţa copii!», este în-
demnul lui Carmen Roibu, asistent
regie artistică. Costumele şi deco-
rurile spectacolului sunt realizate
de Rodica Garştea, iar coregrafia
îi aparţine lui  Floriean Constantin
(asistent: Eva Ştefănescu).

„Peter Pan” va fi reluat pe data
de 2 noiembrie, însă până atunci
cei mici mai pot alege din progra-
mul Festivalului „Elena Teodorini”
spectacolele „Cenuşăreasa” de
Dumitru Capoianu (19 şi 21 oc-
tombrie), „Micuţa Dorothy” de
Marius Ţeicu (28 octombrie) şi
„Zâna păpuşilor” de Josf Bayer
(11 noiembrie).

Eveniment de tradiţie pentru
Cetatea Banilor, Festivalul „Maria
Tănase” se desfăşoară şi în acest
an sub egida Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale (C.J.C.P.C.T.)
Dolj, în parteneriat cu Societatea
Română de Televiziune şi cu spri-
jinul financiar al Consiliului Jude-
ţean Dolj, care a alocat pentru or-
ganizarea acestei a XXII-a ediţii nu
mai puţin de 550.000 de lei. „Este
un proiect de anvergură, iar anul
acesta avem o ediţie cu totul şi cu
totul specială, drept pentru care am
ales să prezentăm un program cu
totul şi cu totul special”, a preci-
zat, ieri, în cadrul unei conferinţe
de presă, Amelia Etegan, mana-
ger al C.J.C.P.C.T. Dolj şi director
al festivalului.
Spectacole-concurs, recitaluri,
expoziţii şi lansări de cărţi

Spectacolele-concurs vor avea

Amelia Etegan, manager al
Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Dolj şi
director al festivalului: «La
acest festival nu e vorba de
valoarea financiară, materială a
unui premiu. Aici de vorba de
valoarea evenimentului în sine:
este cel mai vechi eveniment de
gen din ţară, poate şi cel mai
profesionist. Şi zic eu că a lua
un premiu la Festivalul „Maria
Tănase”, chiar şi o menţiune, nu
este puţin lucru. Toţi cei care au
avut, de-a lungul vremii, bucuria
şi norocul de a obţine un premiu
aici l-au transformat într-o carte
de vizită şi într-o rampă de
lansare, devenind artişti de
valoare ai scenei româneşti».

Laura Dincă – reprezentant al TVR Craiova, Amelia Etegan – director
al festivalului şi Nicolae Dumitru – referent în cadrul C.J.C.P.C.T. Dolj

Până ieri, nu mai puţin de 63 de tineri solişti vocali şi instrumen-
tişti din ţară, dar şi din Republica Moldova şi Serbia, erau înscrişi în
preselecţia naţională a celei de-a XXII-a ediţii a Festivalului-Concurs
Naţional al Interpreţilor Cântecului Popular Românesc „Maria Tăna-
se”, care se va desfăşura la Craiova în perioada 14-19 octombrie. Una
cu o însemnătate aparte, căci în această toamnă s-au împlinit 100 de
ani de când, pe 25 septembrie 1913, se năştea la Bucureşti celebra
artistă, iar pe 22 iunie s-au comemorat 50 de ani de la dispariţia sa.
Spectacolele vor avea loc în zilele de 16, 17 şi 18 octombrie, începând
cu ora 18.30, în sala Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, şi vor fi
transmise în direct de TVR Craiova şi TVR 3. Între invitaţii în reci-
taluri se află laureaţi ai tuturor ediţiilor anterioare ale festivalului,
din 1969 până în prezent, ca şi îndrăgiţi interpreţi precum Maria
Ciobanu, Maria Dragomiroiu, Cornelia şi Lupu Rednic, Veta Biriş,
Tiberiu Ceia, Dinu Iancu Sălăjanu ş.a. Li se vor alătura, cu recita-
luri actoriceşti, Claudia Negroiu, Rona Hartner şi Nataşa Raab.

loc, ca de obicei, în sala Teatrului
Naţional „Marin Sorescu”, în zile-
le de 16 şi 17 octombrie, şi vor fi
urmate vineri, 18 octombrie, de
Gala Laureaţilor. Concurenţii, ca şi
interpreţii în recital vor fi acompa-
niaţi de orchestrele Ansamblului
Folcloric „Maria Tănase”, condu-
să de maestrul Nicu Creţu, şi „Lă-
utarii” din Chişinău (Republica
Moldova) – dirijor Nicolae Botgros.
Prezentatoarea celor trei seri de
spectacol va fi Iuliana Tudor –
gazda cunoscutei emisiuni „O dată-
n viaţă” de la TVR1, iar realizatoa-
rea festivalului rămâne, c a şi la
ediţiile prec edente,  Elise Stan.
Programul evenimentului va cu-
prinde şi manifestări conexe: lan-
sări de cărţi, o expoziţie de portre-
te pictate ale Mariei Tănase, cu lu-
crări realizate de Mihai Dascălu, şi
alta de fotografii ale artistei, din
arhiva Muzeului Olteniei, ambele
deschise în foaierul TNC.

Doljul va avea zece concurenţi
în preselecţia naţională

Cât priveşte concurenţii, 63 se
înscriseseră până ieri în competi-
ţia pentru obţinerea unui premiu.
«53 sunt din ţară (reprezentând 21
de judeţe), din Republica Moldova
şi Serbia, iar alţi10 din Dolj. Dintre
aceştia, doar zece sunt solişti in-
strumentişti, restul sunt solişti vo-
cali», a menţionat Nicolae Dumi-
tru, referent în cadrul C.J.C.P.C.T.
Dolj. Toţi vor trece printr-o prese-
lecţie naţională, care va fi organi-
zată în zilele de luni, 14, şi marţi,
15 octombrie, începând cu ora
10.00, la Teatrul Naţional din Cra-

iova, în prezenţa juriului festivalu-
lui, ce îl are preşedinte pe prof.
univ. dr. Gheorghe Oprea, de la
Academia de Muzică din Bucureşti.
„Deşi în Regulamentul de organi-
zare se precizează că 10 octom-
brie este ultima dată de înscriere,
noi îi vom primi pe concurenţi şi
în ziua preselecţiei, aşa cum s-a
întâmplat la fiecare ediţie.  Ar fi
păcat să vină de undeva din nordul
ţării şi să-i întoarcem din drum…”,
a mai spus Nicolae Dumitru.
Câştigătorul Trofeului va lua
2.000 de euro!

Valoarea totală a premiilor acor-

date câştigătorilor se ridică la peste
7.000 de euro brut, iar câştigătorul
Marelui Premiu – Trofeul Festiva-
lului „Maria Tănase” va pleca aca-
să cu 2.000 de euro! Ca şi în anii
precedenţi, premiile în bani vor fi
însoţite de diplome şi de creaţii ale
artistului sticlar gorjean Mihai Ţo-
pescu. Puţinele bilete care se mai
găsesc la vânzare pentru serile de
spectacol pot fi obţinute de la se-
diul C.J.C.P.C.T. Dolj, din strada
„Alexandru Macedonski” nr. 28.
Costă 30 de lei pentru fiecare din
spectacolele din 16 şi 17 octombrie
şi 40 de lei pentru Gala Laureaţilor.
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Organizat încă din 2009 – ediţiile
naţionale alternând cu cele internaţi-
onale – de Muzeul Olteniei din Cra-
iova, cu susţinerea Consiliului Jude-
ţean Dolj şi în colaborarea cu Comi-
tetul Naţional Român ICOM (Inter-
national Council of Museums), Sa-
lonul internaţional de restaurare-
conservare MATCONS din acest an
se desfăşoară între 11 şi 15 octom-
brie şi are ca temă „Materie şi Mate-
riale în/pentru restaurarea-conser-
varea patrimoniului cultural”.

Gala Restaurării Româneşti,
cu premii de 24.000 de lei
Nu mai puţin de 16 instituţii din ţară

– muzee, universităţi, biblioteci din
Bucureşti, Cluj-Napoca, Sibiu, Arad,
Iaşi, Craiova, Drobeta-Turnu Severin,
Zalău, Târgovişte şi Goleşti – prezin-
tă în cadrul expoziţiei aproape 70 de
piese de patrimoniu cultural, restau-
rate de 61 de specialişti, înscrişi, tot-
odată, în competiţia pentru câştiga-
rea unui premiu. Toate obiectele din
cadrul Salonului sunt reproduse într-
un catalog „care merită toată lauda”,
după cum au apreciat invitaţii.

„Avem aproximativ 70 de piese în
Salon, care vizează toate tehnicile de
restaurare. Pentru noi, restauratorii,
toate au aceeaşi valoare, indiferent
că este vorba despre candelabrul de
la 1682 sau de un vârf de săgeată.
Am încercat şi să declanşăm şi o com-
petiţie între expozanţi. Am constituit
un juriu absolut neutru, format din
oameni de specialitate – nici un re-
prezentant de la Craiova, pentru a nu
se putea spune că premiile au fost
împărţite cum au vrut cei care au ba-
nii. Se vor acorda premii pentru fie-
care tehnică în parte, a căror valoare
totală se ridică la aproximativ 24.000
de lei”, a precizat Ţuţu Bărbulescu,
şeful Laboratorului de Restaurare-
Conservare al Muzeului Olteniei.

Invitaţilor din ţară li se alătură re-

Un candelabru impresionant al Administraţiei Prezidenţiale restaurat la Craiova –
expus la Muzeul Olteniei, alături de alte 70 de obiecte de patrimoniu

Aproape 70 de obiecte de patrimoniu cultural, din ce-
ramică, metal, lemn, dar şi textile/piele, carte veche/docu-
ment şi pictură, restaurate de specialişti din laboratoare-
le marilor muzee ale ţării, le sunt prezentate, zilele aces-
tea, craiovenilor la Secţia de Istorie-Arheologie a Muzeu-
lui Olteniei (strada „Madona Dudu” nr. 14), în cadrul
Salonului internaţional de restaurare-conservare MAT-
CONS 2013. Programul se desfăşoară între 11 şi 15 oc-
tombrie şi cuprinde o sesiune de comunicări ştiinţifice,
un workshop susţinut  de Metropolitan Museum of Art
din New York, Gala Restaurării Româneşti şi o excursie
documentară, iar expoziţia cu piese de patrimoniu va ră-
mâne deschisă până la sfârşitul lunii noiembrie.

Între exponate se numără şi un impresionant polican-
dru din bronz şi fier, datat 1682, cu o înălţime de 2,40 m şi
o greutate de 360 kg, aparţinând Administraţiei Preziden-
ţiale, care şi-a recăpătat strălucirea graţie profesionalis-
mului unei echipe a Laboratorului de Restaurare-Conser-
vare a Muzeului Olteniei. De asemenea, sunt prezentate o
Biblie (Noul Testament) datată 1748, Veneţia, aparţinând
Bibliotecii Naţionale a României, un ceaslov tipărit la Bu-
zău în 1854 – azi în colecţiile Muzeului Naţional al Litera-
turii Române, o amforă orientală de sec. V-VI şi o mănuşă
masonică (1767-1777) restaurate la Sibiu, un pistol cu cre-
mene din secolul al XVIII-lea cu ornamente din argint şi

alamă şi un portret de bărbat pictat la 1851
de Constantin Lecca, readuse în bună stare
de specialiştii craioveni. Cele mai reuşite
realizări vor fi recompensate cu premii în
bani, în cadrul Galei Restaurării Româneşti.

Evenimentul se bucură de o însemnată
participare, la Craiova aflându-se reprezen-
tanţi ai unor institute de cercetare şi uni-
versităţi de prestigiu din ţară şi din S.U.A.,
Slovenia, Serbia, Spania, Portugalia, Tur-
cia şi Austria. Aprecierea tuturor pentru
un asemenea „proiect îndrăzneţ” a fost exprimată, ieri,
la deschiderea oficială a Salonului, de dr. Virgil Ş tefan
Niţulescu –  preşedintele Comitetului Naţional Român
ICOM şi director al Muzeului Ţăranului Român, dr.
Adina Renţea – directorul general  al Muzeului Naţio-
nal Cotroceni, dr. Ioan Opriş – Muzeul Naţional de Is-
torie a României, dr. Florica Zaharia –  Metropol itan
Museum of Art New York ş.a. În discursurile lor, invi-
taţi i au subliniat însemnătatea muncii conservatorilor
şi restauratorilor, graţie cărora piesele sunt redate în
bună stare patrimoniului cultural ş i circuitului expo-
ziţional, şi, totodată, au atras atenţia asupra lipsei de
personal şi numărului insuficient de specialişti din in-
stituţiile muzeale din România.

prezentanţi ai unor instituţii de presti-
giu din străinătate, precum Metropo-
litan  Mus eum of Art  New York
(U.S.A .), Centrul de Conservare şi
Restaurare DIANA, Belgrad (Serbia),
Goriski Muzej (Slovenia), Universi-
tatea din Evora (Portugalia), Univer-
sitatea Karabuk (Turcia), Universita-
tea de Artă Viena (Austria).

„Un proiect îndrăzneţ”,
„unic în România”

Deschiderea oficială a evenimen-
tului a avut loc ieri, în prezenţa unei
numeroase asistenţe. Bun venit la

Craiova le-au urat participanţilor Flo-
rin Ridiche – managerul Muzeului Ol-
teniei, şi Ion Prioteasa – preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, acesta din
urmă nescăpând prilejul de a le preci-
za că «în judeţul Dolj cultura nu este
trecută la capitolul „şi altele”». Şeful
administraţiei le-a vorbit invitaţilor
despre investiţiile făcute în ultimii ani
în instituţiile de cultură ale oraşului,
subliniind că numai Muzeul Olteniei a
beneficiat de câteva milioane de euro
şi că echipa extraordinară a acestei
instituţii merită din plin sprijin şi recu-
noaştere pentru munca sa.

Senatorul Mihai Fifor, fost mana-

ger al muzeului, a apreciat Salonul
internaţional de restaurare-conser-
vare MATCONS ca fiind „un proiect
îndrăzneţ”, „unic în România, care
aduce nu numai cele mai frumoase
piese restaurate în ţară, ci şi nişte
oameni de peste hotare cu experien-
ţă, de la care putem învăţa şi care, de
ce nu, pot învăţa de la noi”.
Policandrul va fi expus, la anul,
la Muzeul Naţional Cotroceni

Cu o activitate de 40 de ani în do-
meniul protejării patrimoniului cultu-
ral naţional, dr. Ioan Opriş, profesor

la Universitatea „Va-
lahia” din Târgovişte
şi cercetător la Mu-
zeul Naţional de Isto-
rie a României, a afir-
mat că „ceea ce se
pet rece la Craiova
este cu adevărat un
eveniment”. „Nici un
alt judeţ nu a îndrăz-
nit  să îşi asume un
asemenea salon. Este

şi costisitor, este
şi plin de riscuri,
căci cine îl asu-
mă ia şi criticile.
Şi nu sunt puţi-
ne…”, a mai
spus  invitatu l.
Prof. un iv. dr.
Ioan Opriş a apre-
ciat că în Salon
sunt prezentate
lucrări „cu totul
deosebite”. „Când veţi vedea ce s-a
făcut cu policandrul superb care va fi
expus în Muzeul de la Cotroceni veţi
rămâne impresionaţi. 360 kg, patru luni

de muncă, o echipă de trei oameni…”,
a subliniat acesta.

Policandrul deţinut de Administra-
ţia Prezidenţială – datat în secolul al
XVII-lea şi realizat din bronz şi fier – a
fost adus la Craiova şi refăcut de re-
stauratorii Leonard Ionescu, Valentin
Preda şi Adela Gabriela Dumitru, de la
Muzeul Olteniei. «Am recuperat de
curând obiectele fostei biserici a Mă-
năstirii Cotroceni şi am decis cu toată
încrederea să încredinţăm Laborato-
rului acestui muzeu una dintre cele mai
importante piese de tezaur: un cande-
labru de la 1682, o donaţie făcută de
ctitorul aşezământului de la Cotroceni,
domnitorul Şerban Cantacuzino, bise-
ricii de la Cotroceni. Echipa de aici a
lucrat în tr-un timp extraordinar de
scurt. Vă mărturisesc că nu mă aştep-
tam să-l văd astăzi şi să ne bucurăm
împreună de expunerea lui! Se va con-
stitui, cu siguranţă, în obiectul cen-
tral al expoziţiei pe care Muzeul Co-
troceni o va deschide la anul cu toate
obiectele recuperate ale bisericii», a
afirmat Adina Renţea, directorul Mu-
zeului Naţional Cotroceni, adăugând
că „la Craiova vor mai poposi şi alte
obiecte pentru restaurare”.
Prea puţini absolvenţi ai facultăţi-
lor de specialitate sunt atraşi de
munca de restauratori în muzee

Deschiderea Salonului internaţi-
onal de restaurare-conservare MAT-
CONS a p rilejuit  participanţilo r nu
numai prezentarea rezultatelor cerce-
tărilor efectuate în domeniul conser-
vării-restaurării bunurilor mobile ale
patrimoniului cultural, ci şi discuţii de-
spre importanţa muncii conservatori-
lor şi restauratorilor, „o comunitate

care şi-a câştigat treptat şi cu multă
greutate – abia în ultimele două dece-
nii – locul pe care îl are acum”, după
cum remarca prof. univ. dr. Ioan Opriş.

De asemenea, invitaţii au readus în
discuţie lipsa de personal şi numărul
insuficient de specialişti din muzee.

«Ne confruntăm cu o lipsă teribilă
de personal şi am o consideraţie deo-
sebită pentru cei care n-au părăsit
muzeele în favoarea altor instituţii mult
mai profitabile. Le mulţumesc pentru
stăruinţă, disponibilitate şi toată mun-
ca depusă. Mă simt extrem de bine şi
de recunoscătoare când un număr mic
de specialişti poate crea lucruri atât
de mari, care înseamnă foarte mult
pentru prezent şi mai ales pentru vii-
tor”, a declarat dr. Adina Renţea.
„Fiecare conservator şi restau-

rator este o mină de aur de
care trebuie să avem grijă”
Pe de altă parte, dr. Virgil Ştefan

Niţulescu, preşedintele Comitetului
Naţional Român ICOM şi director al
Muzeului Ţăranului Român, a atras
atenţia asupra numărului mic de ab-
solvenţi ai facultăţilor de specialita-
te care sunt atraşi de muzee şi a dat
exemplul instituţiei pe care o condu-
ce. „Muzeul Ţăranului Român este
unul dintre deţinătorii cei mai mari de
colecţii de textile tradiţionale româ-
neşti din  ţara noastră şi o mulţime
din ele trebuie restaurate. Însă avem
un singur restaurator de textile, care
ar trebui, în ritmul actual, să mai lu-
creze şi în următorii 250 de ani ca să
poată să îşi îndeplinească sarcinile.
Şi ne este foarte greu să găsim per-
soane specializate. Din cauza asta,
fiecare conservator ş i restaurator
este o mină de aur de care trebuie să
avem grijă”, a spus Niţulescu.

„E foarte dificil să formezi oamenii
şi să-i păstrezi”, consideră şi dr. Flori-
ca Zaharia, care conduce Laborato-
rul de restaurare textile de la Metro-
politan Museum of Art din New York
şi de la care participanţii la Salon vor
afla, zilele acestea, în cadrul unui work-
shop, despre cele mai moderne teh-
nici de restaurare. „Aud permanent
despre problemele cu care vă confrun-
taţi, dar ele există peste tot în lume
când este vorba de cultură. Ştim că
suntem în competiţie cu marile com-
panii care oferă salarii mult mai mari,
de care tineretul este atras. Conser-
varea şi restaurarea înseamnă o mun-
că făcută cu pasiune. Şi e foarte dificil
să formezi oamenii şi să-i păs trezi.
Necesită cel puţin 10 ani ca să înveţe
meseria, să poată să aibă încredere în
munca pe care o fac şi să dezvolte
metode noi în conservare”, a afirmat
Florica Zaharia.
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COMENTAR IU

Potrivit unui raport publicat
ieri de Human Rights Watch
(HRW), insurgenþii sirieni au
ucis cel puþin 190 de civili ºi au
luat peste 200 de ostatici în cur-
sul atacului din luna august, din
provincia Lattakia, o zonã în
care trãiesc aluiþii, comunitate
aflatã de partea regimului Bas-
har al-Assad. „Constantãrile
efectuate precizeazã cu clari-
tate cã morþii, luarea de osta-
tici ºi alte extracþii comise sunt
asimilabile crimelor de rãzboi ºi
crimelor împotriva umanitãþii”
rezumã raportul ONG-ului,
care a profitat de prima depla-
sare autorizatã din partea re-
gimului sirian de la începerea
conflictului pentru adunarea de
informaþii din teren. Pentru
ONG-ul menþionat acestea
sunt primele probe de crime
contra umanitãþii comise de
opozanþii regimului. Numãrul
mare de civili uciºi în aceste
atacuri este atribuit insurgenþi-
lor legaþi de reþele Al-Qaeda.
Încã din zorii zilei de 4 august
a.c. rebelii au luat poziþii, îna-
inte de a penetra în oraºele din
zonã. În cele mai multe dintre

Siria: Islamiºti acuzaþi de crime de rãzboiSiria: Islamiºti acuzaþi de crime de rãzboiSiria: Islamiºti acuzaþi de crime de rãzboiSiria: Islamiºti acuzaþi de crime de rãzboiSiria: Islamiºti acuzaþi de crime de rãzboi
cazuri, familii întregi au fost
executate „fãrã nici o motiva-
þie”, menþioneazã documentul.
HRW identificã cinci grupuri
rebele care au jucat un rol im-
portant în finanþarea, organiza-
rea ºi lansarea de atacuri în re-
giunea Lattakia, printre aces-
tea aflându-se Djabhat al-Nos-
ra, Statul Islamic Irak ºi Levant,
douã organizaþii legate de Al-
Qaeda, dar ºi grupul islamic
Ahrar al-Cham. În total, 20 de
grupuri înarmate care au par-
ticipat la operaþiunea menþiona-
tã. „Aceste abuzuri n-au fost
fãcute doar de câþiva comba-
tanþi incontrolabili” a spus Joe
Storck, de la Divizia Orientul
Mijlociu a Human Right Watch.
Operaþiunea a constat într-un
atac coordonat ºi planificat
contra populaþiei civile din ora-
ºele aluite. Grupurile s-au ºi
lãudat cu participarea lor la
aceste atacuri, prin comunica-
te ºi imagini video, din care
unele au permis coroborarea în
raportul HRW. Operaþiunea a
fost în mare parte finanþatã de
donatori situaþi în zona Golfu-
lui. Ceea ce este mai puþin clar,

potrivit raportului, este rolul lup-
tãtorilor Armatei Siriene Libe-
re (ASL), braþul înarmat al
principalei coaliþii a opoziþiei,
susþinutã deschis de SUA,
Marea Britanie, Franþa ºi þãri-
le sunite din Golf. În imagini vi-
deo, filmate la 11 august în pro-
vincia Lattakia, ºeful ASL, Sa-
lim Hidriss, declara cã oame-
nii sãi au luat parte „în mãsurã

mare” la ofensivã. Lama Fa-
kih, care a anchetat timp de mai
multe zile, în septembrie, pen-
tru HRW, în provincia Lattakia,
tot ceea ce s-a întâmplat, dis-
cutând cu locuitori, miliþieni,
soldaþi, medici ºi alþi responsa-
bili, a declarat cã nu este în
mãsurã sã confirme dacã ASL
a participat la atrocitãþile co-
mise la 4 august.

Poliþia pakistanezã a anunþat cã l-a
arestat din nou pe fostul preºedinte Pervez
Musharraf (foto), care tocmai fusese eli-
berat pe cauþiune în ajun în alt dosar, dupã
aproape ºase luni de domiciliu forþat, infor-

Ex-preºedintele pakistanez Pervez Musharraf, arestat din nou
meazã AFP. „L-am consemnat la domiciliu
pe generalul Musharraf, în cadrul unui do-
sar referitor la o operaþiune militarã într-o
moschee din Islamabad”, a declarat presei
Muhammad Rizwan, înalt responsabil al po-

liþiei capitalei pakistaneze.
Operaþiunea respectivã a
fost o intervenþie sângeroa-
sã a armatei, în 2007, împo-
triva Moscheei Roºii din Is-
lamabad, pe atunci un cuib
de islamiºti cerând instaura-
rea shariei (legea islamicã)
ºi cãderea guvernului mili-
tar al lui Pervez Musharraf.
„Îl vom face sã comparã în
faþa unui tribunal vineri (n.r.
- ieri)”, a adãugat Rizwan.
Curtea supremã îi aproba-
se lui Pervez Musharraf (70
de ani) — miercuri — eli-

berarea pe cauþiune în cadrul dosarului Ak-
bar Bugti, fost ºef rebel al provinciei Balu-
chistan, ucis într-o operaþiune militarã în 2006,
când Musharraf era la putere. Acesta era
singurul dosar pentru care el avea încã do-
miciliu forþat. Aflat la putere între anii 1999-
2008, Pervez Musharraf a fost reþinut de jus-
tiþie la puþin timp de la revenirea lui în Pakis-
tan, la sfârºitul lunii martie, cu intenþia de-
claratã de a participa la alegerile legislative
ºi de a-ºi „salva” þara de criza economicã ºi
de creºterea în putere a talibanilor pakista-
nezi. El este în colimatorul justiþiei, fiind sus-
pectat de implicare în uciderea, în decem-
brie 2007, a rivalei sale de altãdatã Benazir
Bhutto, proclamarea stãrii de urgenþã în ace-
laºi an ºi moartea lui Akbar Bugti. Partidul
sãu politic, Liga musulmanã a Pakistanului
(APML), a anunþat joi cã va înainta o cerere
de eliberare pe cauþiune, ca urmare a noii
arestãri a lui Musharraf.

Primarul demis al oraºului
Detroit, din statul american Mi-
chigan, a fost condamnat joi la
28 de ani de închisoare pentru
implicare într-un vast sistem de
corupþie în aceastã localitate
aflatã în faliment din nordul Sta-
telor Unite. Kwame Kilpatrick
(foto), în vârstã de 43 de ani, a
fost gãsit vinovat, în martie, de
12 capete de acuzare, printre
care deturnare de fonduri pu-
blice, extorcare ºi fraudã fisca-
lã, dupã o anchetã federalã asu-
pra conturilor ºi contractelor în-
cheiate de primãria oraºului
Detroit. De asemenea, 33 de
persoane, printre care consilieri
ºi angajaþi municipali, au fost
condamnate pentru cã au parti-
cipat la acest vast sistem de co-
rupþie publicã. Fostul primar a
fost acuzat cã a împãrþit cu un
subcontractant al oraºului comi-

sioane în valoare de peste 83 de
milioane de dolari, plãtite de pro-
motori pentru a obþine ºantiere
municipale. Ancheta a mai sta-
bilit cã primarul ales în 2002 a
cheltuit cu 840.000 de dolari mai
mult decât valoarea salariului
sãu ºi cã a deturnat fonduri ale
diverselor asociaþii create pen-
tru a-i ajuta pe locuitorii oraºu-
lui. „În aceastã caz nu este vor-
ba atât de o condamnare a unor
acte din trecut, cât despre schi-
þarea unui nou viitor pentru
oraº”, a declarat procurorul
Barbara McQuade. „O aseme-
nea pedeapsã îi va descuraja pe
alþi oficiali sã fure poporul ºi va
atrage servitori cinstiþi ai statu-
lui”, a adãugat ea. Supranumit
„primarul hip-hop”, din cauza
unui mic diamant pe care îl pur-
ta la ureche, Kwame Kilpatrick
a fost constrâns sã demisione-

ze în 2008, dupã condamnarea
sa la patru luni de închisoare
pentru sperjur. Edilul a minþit
pentru a-ºi ascunde o relaþie
adulterã cu principala sa consi-
lierã în cursul unui proces pen-

tru concedierea abuzivã a trei po-
liþiºti, care a costat oraºul 8,4
milioane de dolari. Cei trei func-
þionari au fost concediaþi dupã ce
au anchetat organizarea unei pe-
treceri la reºedinþa sa oficialã.

Primarul demis al oraºului Detroit, condamnat
la 28 de ani de închisoare pentru corupþie

Organizaþia pentru Interzicerea
Armelor Chimice a câºtigat
premiul Nobel pentru Pace

Organizaþia pentru Interzicerea
Armelor Chimice (OIAC) a
câºtigat, ieri, premiul Nobel pentru
Pace 2013, conform anunþului
formulat de Comitetul Nobel.
Potrivit comunicatului, Organiza-
þia pentru Interzicerea Armelor
Chimice a câºtigat prestigiosul
premiu pentru „eforturile susþinute
depuse în vederea eliminãrii
armelor chimice”. OIAC, care are
un rol cheie în desfiinþarea
arsenalului chimic sirian, figura
printre marii favoriþi ai premiului
Nobel pentru Pace.
Ashton Carter, adjunctul
secretarului american
al Apãrãrii, a demisionat

Numãrul doi în ierarhia
Pentagonului, Ashton Carter, a
demisionat din funcþie, a anunþat
secretarul Apãrãrii, Chuck Hagel,
în contextul în care unele publicaþii
evocau tensiuni între cei doi,
ipotezã dezminþitã de oficiali în
domeniul Apãrãrii. Carter urma sã
rãmânã în funcþie încã douã luni,
pentru a ajuta Pentagonul pe
timpul blocãrii administraþiei
centrale, în lipsa unui acord asupra
unui buget în Congres. El ocupa
acest post din octombrie 2011,
colaborând ºi cu predecesorul lui
Hagel, Leon Panetta, în mandatul
cãruia dispunea de mai multã
autonomie, potrivit unor publicaþii.
În scrisoarea de demisie, Carter
spune cã luase aceastã decizie, dar
a amânat anunþarea ei din cauza
„turbulenþelor bugetare”. „Deci a
venit timpul sã plec”, scrie el,
evocând, fãrã sã ofere alte preci-
zãri, „o mare provocare viitoare”.
Premierul libian acuzã „un
partid politic” de rãpirea sa

Premierul libian, Ali Zeidan, a
acuzat „o grupare politicã”, fãrã
sã dezvãluie numele acesteia, cã a
organizat rãpirea sa, joi dimineaþã,
timp de câteva ore, potrivit unui
interviu acordat postului de
televiziune France 24, citat de
AFP. „Este un partid politic care
vrea sã rãstoarne guvernul prin
orice mijloace. (...) Am vorbit cu
cei care m-au luat ostatic ºi am
înþeles motivele care au stat la
baza rãpirii mele. Ei vor sã
rãstoarne guvernul democratic cu
forþa, pe cãi nedemocratice sau
prin orice mijloace. În zilele care
vor urma voi oferi mai multe
informaþii legate de acest partid
care a organizat rãpirea mea”, a
declarat prim-ministrul. Acesta a
explicat cã persoanele care l-au
luat ostatic au discutat cu el despre
chestiunea capturãrii lui Abu Anas
Al-Libi, un prespus lider al
organizaþiei Al-Qaeda, weekendul
trecut, de cãtre un comando
american, la Tripoli, însã le-a
explicat cã nu a ºtiut nimic
dinainte despre operaþiunea
americanã. „Credeþi cã un
cetãþean sau un musulman, sau
orice altã persoanã, poate afla cã
i se va face un rãu altei persoane
ºi sã accepte asta? Dacã aº fi
ºtiut, l-aº fi informat înainte. Nu îl
cunosc, dar totuºi l-aº fi infor-
mat”, a afirmat demnitarul libian.
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Anunþul tãu!
S. C. PIETE SI TARGURI CRAIO-
VA SRL organizeaza concurs, in
data de 5.11.2013, orele 11.00, la
sediul din str. Calea Bucuresti nr.
51, proba scrisa  si interviu, pen-
tru ocuparea unui post vacant de
inspector specialitate II, studii su-
perioare economice. Dosarul de
inscriere se va depune pânã la
data 30.10.2013, orele 10.00, la se-
diul SC PIETE SI TARGURI CRA-
IOVA SRL - Compartimentul Re-
surse Umane, Salarizare. Relatii
suplimentare la numarul de tele-
fon: 0251/410696.
INVITATIE PARTICIPARE ACHIZI-
ÞIE SERVICII AUDIT FINANCIAR
Fundaþia Gazeta de Sud doreste
sa achizitioneze servicii de audit
financiar in cadrul proiectului
“Elaborarea Planului de mana-
gement integrat pentru situl Na-
tura 2000 ROSCI0239 Târnovu
Mare — Latoriþa“, finantat prin
Programul Operaþional Sectorial
Mediu. Documentatia pentru
ofertanti se poate obtine in urma
unei solicitari scrise adresate
achizitorului la sediul acestuia
din Craiova, str. Cîmpia Islaz nr.
97 A, judeþul Dolj, cod poºtal
200420, persoana de contact
Groza Marin Daniel. Criteriul apli-
cat pentru stabilirea ofertei cas-
tigatoare este: „Pretul cel mai
scazut”. Data limita de depunere
a ofertelor: 18.10.2013, ora 10.00
- sediul achizitorului din Craiova,
str. Cîmpia Islaz nr. 97 A, judeþul
Dolj, cod poºtal 200420. Deschi-
derea ofertelor va avea loc în data
de 21.10.2013, ora 10:00, la sediul
achizitorului precizat mai sus.

Anunþul tãu!

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM ªOFER TAXI.
Telefon: 0765/431.669.
S.C. MAR CAN CON-
STRUCTION SRL anga-
jeazã  sãpãtori manuali –
studii generale. Relaþii la
telefon/fax: 0251/ 412.232.
Angajãm frizeriþã, coafezã
zona Brestei. Telefon:
0741/505.044.
ANGAJÃM MAªINISTE
MAROCHINÃRIE. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
Angajãm tehnician/ingi-
ner cu cunoºtinþe în sis-
teme de alarmã, supra-
veghere video, reþele cal-
culatoare. CV-ul se de-
pune la adresa de e-
mail: angajari_craiova-
@yahoo.com.

Vând casã cu teren Lã-
deºti – Vâlcea. Telefon:
0767/153.551.
Vând casã la 15 km de
Craiova, mobilã, aragaz.
Telefon: 0752/ 410.378.
Vând casã în Bãileºti ºi
curte 2000 mp zona I, sau
schimb cu garsonierã
Craiova, + diferenþa. Tele-
fon: 0742/097.486.
Vând casã comuna Urzi-
cuþa 4 camere + 3500 mp.
Telefon: 0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Telefon:
0744/391.195.
Casã, 3 camere, anexe,
pomi fructiferi, vie, fântânã,
localitatea Ciutura, preþ
negociabil. Telefon: 0763/
305.850.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe ºi 38
ari curte în sat Þugureºti,
comuna Valea Stanciului.
Telefon: 0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren aferent
în comuna Malu Mare cu
ieºire la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Casã Craiova 5 camere,
2 bãi, bucãtãrie, încãlzire
centralã, anvelopatã ter-
mic, eventual schimb 2
apartamente, 2 camere
sau variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã de
locuit + 2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de Craiova.
Telefon: 0251/454.016.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren calea bucu-
reºti km 11, ideal pentru
benzinãrie, hale, schow-
room, 2000m, deschide-
re 36 m la D.E. Telefon:
0762/109.595.
VÂND Teren 7000 mp,
zona Catargiu-Mofleni, di-
mensiuni 20x350. Tele-
fon: 0729/826.217.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Preþ 25
Euro/m.p. negociabil Tele-
fon: 0770/222.518.
Vând 800 mp, comuna
Predeºti ideal pentru
casã, zonã pitoreascã.
Telefon: 0762/ 109.595.

S.C. YUKO GROUP SRL titular
al proiectului „INSTALAÞIE
DESCÃRCARE, INCÃRCARE,
DISTRIBUÞIE PRODUSE PE-
TROLIERE” anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj- AVIZARE FÃRÃ
ACORD DE MEDIU, pentru pro-
iectul ”INSTALAÞIE DESCÃR-
CARE, INCÃRCARE, DISTRIBU-
ÞIE PRODUSE PETROLIERE”-
propus a fi amplasat în Portul
Bechet. 1. Proiectul 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 inter-
net: http://apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul 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 12.10.2013.

MEDITAÞII
PROFESOARÃ Istorie
meditez pentru orice ni-
vel: testare naþionalã,
bacalaureat, facultate.
Pregãtesc la domiciliu
elevi de clasele I–IV. Te-
lefon: 0720/536.468.
Licenþiatã, douã specia-
lizãri ofer meditaþii com-
plete clasele I-IV. Telefon:
0751/239.088.
Meditez matematicã
pentru Evaluare Naþi-
onalã,  bacalaureat ,
alte concursuri ºcola-
re ºi examene. Tele-
fon:  0724/088.745;
0351/416.101.
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

Profesoarã meditez mate-
maticã. Telefon. 0761/
329.958.

PRESTÃRI SERVICII
CONSULTANÞÃ GRA-
TUITÃ DECORAÞIUNI IN-
TERIOARE. TELEFON:
0727/804.400.
Evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0758/063.773; 0744/
390.775.
Fac menaj sau bonã. Te-
lefon: 0762/047.095.
Finisaje interioare ºi exte-
rioare. Telefon: 0736/
003.526.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
Vând apartament 2 came-
re transformat în 3, ultramo-
dern cu centralã, mobilier ºi
garaj, (în spate la Billa). Preþ
65.000 Euro negociabil. Te-
lefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, Calea
Bucureºti, zona Institut. Te-
lefon: 0770/334.956.
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0351/175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere central. Telefon,
0770/682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3 came-
re decomandate, superb,
preþ negociabil, zona Ciu-
percã. Telefon: 0742/
872.319, 0748/195.954.
Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro negocia-
bil. Telefon: 0721/218.871.

CASE
Vând vilã la roºu Gher-
ceºti posibilitate preluare
credit Prima Casã. Tele-
fon: 0752/142.493.
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Vând teren 1850 m.p. Ba-
riera Vâlcii, str. Corneºului.
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. Telefon:
0723/693.646.
Vând teren intravilan Brã-
deºti, deschidere la Drum
European 54 m, toate uti-
litãþile. Relaþii la telefon:
0749/230.636.
Vând parcele Cârcea, la
asfalt, alãturat cu Hanul cu
ponei, 450 mp ºi 650 mp.
Telefon: 0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-vis
de târgul Leu, 1174 mp,
2 deschideri 17 m ºi reþe-
le apã, electricitate, ca-
dastru, carte funciarã. Te-
lefon: 0724/572.434;
0351/179.436.
Vând 345 mp zona Dae-
woo între case, variante.
Telefon: 0761/ 665.763.
Vând teren intravilan ºi ex-
travilan. Telefon: 0766/
582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de Sus,
la 600 metri de lacul Tan-
chiºtilor. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/170.504.

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 loc de casã, ªimnicu
de Jos, str. Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil, 600 mp. Te-
lefon: 0727/792.578.
Vând urgent teren intravilan
în Iºalniþa, 2500 mp, cu po-
sibilitate de construire lângã
reþea gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, paralel cu
drumul european. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti la
16 km de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Tere-
nurile fiind la stradã beto-
natã având toate facilitãþi-
le preþ convenabil. Tele-
fon. 0746/467.922; 0744/
220.492.

VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri me-
talic, 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. Telefon:
0768/104.581.
Vând maºinã auto Peu-
geot 806, benzinã, an
1995 neînmatriculatã. Ba-
riera Vâlcii nr. 63. Craiova.
Telefon: 0766/466.171.
Vând Audi A6, fabricaþie
2006, full-options, bleu-
marin, piele, xenon, mo-
tor de 2000 cm3. Telefon.
0762/109.595.
Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0729/
977.036.

UTILAJE
Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat Pa-
lilula, stare foarte bunã. Te-
lefon: 0251/361.093,
0767/249.701

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND butaºi trandafiri
olandezi. Telefon: 0744/
642.570.
Vând cadru metalic han-
dicap, masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã picior
(ciupercã), butoi pentru
varzã. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/446.918.
Vând vioarã nouã, un
sfert arcuº, cutie. Telefon:
0727/804.400.
Convenabil, canapea, fo-
tolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
PRESÃ ULEI, originalã fa-
bricã, preþ 5000 RON. Te-
lefon: 0764/834.799.
Vând cauciucuri 155/13 cu
jantã noi, aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
(flex) D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu nouã.
Telefon: 0251/427.583.
Vând loc de veci cimitirul
Roboaica. Telefon: 0736/
655.212.
Vând frigider Actic 240 l
preþ negociabil. Telefon:
0763/625.519.
Vând presã pentru stru-
guri capacitate mare. Te-
lefon: 0251/531.294.
Vând 2 gropi, Cimitirul Ro-
maneºti, cu lucrare fãcu-
tã. Telefon: 0771/758.019.

Vând pãlãrie fetru nr. 55,
nouã, 50 lei, maºini de
spãlat rufe, pompã defec-
tã. Telefon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electre-
cord de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând nicovalã fierãrie ma-
ºini de cusut nemþeºti, ro-
mâneºti, cãruþã. Telefon:
0761/155.549.
Vând în Iºalniþa 2 m3 lem-
ne diferite esenþe din demo-
lare magazie 125 lei m3. Te-
lefon: 0761/355.869; 0770/
303.445.
Vând cârlige jgheaburi
acoperiº, arzãtoare Ø
600 gaze sobã, polizor
(flex) D 125/850W, cau-
ciucuri 155/13 cu jantã,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, ceas
Atlantic. Telefon: 0771/
385.734.
Vând 345 mp – 18,60, tar-
laua 80 preþ negociabil,
zona Daewoo cãpºunã-
rie. Telefon: 0763/
616.711; 0351/425.744.
Vând canapea extensibi-
lã tapiþerie pluº, preþ 160
lei, stare bunã negociabil.
Telefon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc, frasin,
salcâm ºi diverºi puieþi
pomi fructiferi ºi sãlbatici
pentru a înfiinþa o plantaþie.
Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880; 0253/
285.145.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticidele
din legume ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi antibio-
ticele din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând þeavã neagrã 40 ml,
robineþi, ventile fontã noi
diverse mãrimi. Telefon.
0731/989.215.

Vând dozator de bere, tub
CO2, aparat fax, aspirator,
balanþã Berkel, cuier panou,
maºinã de cusut Singer. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scu-
le, motor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând uºi cu toc, de interi-
or, cu geam, date cu lac,
tuburi CO2, dozator bere.
Telefon: 0770/897.476.
Vând cântar electronic 30 kg,
250 lei, casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei negociabil.
Telefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi la tele-
fon: 0748/057.590.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/ kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei / buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare cor-
nier de 60 mm lungi de 3 m,
3 foi de tablã zincatã 2,5/1
m. Telefon: 0770/303.445.
Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri, fãrã ulei, cu
doar cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit! Te-
lefon: 0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fontã fo-
losit, un calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin folosit. Te-
lefon: 0251/534.303.
Vând frigider 320 litri, com-
binã muzicalã stereo, piei
de bovinã tratate, piese
Dacia noi, calculator in-
struire copii, flex mare,
aparat sudurã. Telefon:
0735/445.339.

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.

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.
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Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor, ara-
gaz voiaj cu butelie, maºi-
nã de cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã (0,50-
1 leu), husã automobil. Te-
lefon: 0720/929.024.
Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condiþio-
nat, mobilã bucãtãrie, ºifo-
nier uºi glisante, covoare.
Telefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor, su-
fragerie, bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã de cusut,
lustrã, canapea, covor. Te-
lefon: 0720/929.024.
Vând/închiriez construcþie
cu spaþii separate 500 mp
cu teren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu gard be-
ton. Telefon: 0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi hrã-
nitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Telefon:
0728/381.894.
2 morminte Cimitirul Ungu-
reni. Telefon: 0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte suprapu-
se ºi douã pe o parte. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor bu-
cãtãrie, 2 radio casetofoa-
ne (30 Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.

Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Te-
lefon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC
DE MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, bur-
tierã fãrã picior nouã 25 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºemi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã - 100
lei; foarfecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu 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 – fermoar –  nas-
turi - tineret, excepþional.
Telefon: 0725/533.042.
CUMPÃRÃRI
Colecþionar cumpãr ta-
blouri, sculpturã, acuare-
lã, graficã, monede, banc-
note, timbre, ceasuri, icoa-
ne, alte antichitãþi. Telefon:
0723/926.322.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Inchiriez spatiu comercial
în municipiul Craiova, str.
Lipscani, 300 mp, dispus
pe trei niveluri. Telefon:
0745/130.705.
Bucureºti - zona Vitan
garsonierã 40 mp mobi-
latã, rog seriozitate. Ex-
clus intermediere agenþii.
Telefon: 0722/714.578.
Închiriez garsonierã com-
plet mobilatã zona Lãpuº,
ºcoala M. Eminescu. Te-
lefon: 0762/ 299.913.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Tele-
fon: 0745/ 175.456.
Închiriez la bloc Calea
Bucureºti, exclus familii.
Telefon. 0762/047.095.
Închiriez teren pe termen
lung pentru amplasare de
magazine sau piaþã
Lãpuº. Vad foarte bun.
Telefon: 0763/616.711;
0351/425.744.
Proprietar închiriez pe ter-
men lung apartament 3
camere mobilat parter
Dezrobirii,  300 euro. Te-
lefon: 0744/396.354.
Închiriez teren pentru am-
plasare chioºcuri sau ma-
gazine pe perioadã nede-
terminatã, zonã cu vad. Te-
lefon: 0761/665.763.
Închiriez apartament cu 2
camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
MATRIMONIALE
Domn serios, fãrã obliga-
þii 50 ani, doresc cunoº-
tiinþã cu doamnã vârstã
apropiatã. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.

DIVERSE
Cedez 4500 m.p. teren
extravilan pentru reparaþii
casã + anexe sau cedez
4000 m.p. teren intravilan
pentru un apartament cu
2 camere + diferenþa. Te-
lefon. 0727/884.205.
Caut persoanã autoriza-
tã ptr. cadastru în Craiova.
Telefon: 0770/333.559:
0351/401.251.
Confecþionez ºi montez
curea canelatã pentru
maºinã de cusut. Telefon:
0251/531.294.
Caut sã fac menaj sau în-
grijire copil sau bãtrân. Te-
lefon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.

DECESE
Familia Dindiricã anunþã
trecerea în eternitate a
col. (r) ILIE DINDIRICÃ, în
etate de 84 de ani. Înmor-
mântarea va avea loc azi,

12 octombrie 2013, la ci-
mitirul Ungureni, cu ple-
care din str. Miron Cos-
tin, nr. 10, ora 11.00. Dum-
nezeu sã-i odihneascã în
pace sufletul lui bun!

Familia anunþã cu du-
rere în suflet stingerea
din viaþã a iubitului lor
GENOIU M. TUDOR în
etate de 88 ani. Înhu-
marea va avea loc azi,
12 octombrie 2013, ora
13.00 la cimitirul Si-
neasca. Dumnezeu sã-
l odihneascã în pace!
Familia Dindiricã Adri-
an ºi Daniela îºi ia rã-
mas bun de la bunicul

lor col. (r) ILIE DINDI-
RICÃ. În veci nu te
vom uita!
Anca ºi Lucian Dindiri-
cã anunþã despãrþirea

de cel care a fost col. (r)
ILIE DINDIRICÃ. Tataie,
nu te vom uita nicioda-
tã! Dumnezeu sã-l ierte!

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 12 octombrie 2013

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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:

Ionica Dindiricã anun-
þã cu durere în suflet
despãrþirea de cel
care i-a fost socru ºi
tatã col. (r) ILIE DINDI-
RICÃ. Nu te voi uita
niciodatã!
Familia Costel ºi Ma-
rioara Pospai aduc un
ultim omagiu cuscrului
col. (r) ILIE DINDIRICÃ.
CONDOLEANÞE
Colectivul  Direcþiei
Juridice Asistenþã de
Specialitate ºi Con-
tencios Administrativ
din cadrul Primãriei
Craiova este alãturi
de domnul vicepri-
mar Mihail Genoiu la
marea durere prici-
nuitã de trecerea în
nefiinþã a tatãlui sãu.
Sincere condoleanþe
familiei îndoliate!
Familia Croitoru este
alãturi de familia Mi-
hail Genoiu la marea
durere pricinuitã de
decesul celui ce a
fost GENOIU TUDOR.
Transmitem sincere
condoleanþe!
Colectivul Bibliotecii
Judeþene Alexandru
ºi Aristia Aman este
alãturi de domnul di-
rector Lucian Dindiri-
cã la decesul bunicu-
lui. Sincere condo-
leanþe!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Unul dintre evenimentele spor-
tive majore în istoria oraºului Baia
Mare! Cam aºa poate fi tradus
meciul din aceastã searã dintre
HCM ºi Gyor Audi Eto, din cadrul
etapei a 2-a a Ligii Campionilor
(grupa A). Douã motive stau la
bazã acestui joc de handbal ieºit
din comun pentru bãimãreni. Pri-
mul ar fi cã trupa lui Costicã Bu-
ceschi debuteazã pe teren propriu
în grupele competiþiei, iar al doilea
þine strict de renumele adversaru-
lui. Györ ajunge în Baia Mare din
postura de campioanã a Europei.
Nici Real Madrid, când a jucat cu
FC Maramureº în Cupa Cupelor
la fotbal, în 1982, nu a venit în

HANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILOR

HCM Baia Mare dã piept cu gigantul GyorHCM Baia Mare dã piept cu gigantul GyorHCM Baia Mare dã piept cu gigantul GyorHCM Baia Mare dã piept cu gigantul GyorHCM Baia Mare dã piept cu gigantul Gyor
(Astãzi, ora 19:00, Digi 1)

calitate de câºtigãtoare a celui mai
important trofeu continental.

La Gyor evolueazã, printre alte-
le, Katrine Lunde Haraldsen, Heidi
Loke, Anita Gorbicz, Katarina Bu-
latovici (ex-Oltchim) ºi Eduarda
Amorim, handbaliste ale cãror sa-
larii însumate ajung, colosal, la apro-
ximativ un milion de euro anual.

În runda inauguralã, weekend-
ul trecut, Gyor a zdrobit pe teren
propriu pe Hypo Viena, scor 41-
22, în timp ce HCM-ul a cedat în
deplasare contra nemþoaicelor de
la Thuringer, scor 29-36. Într-un
meci transmis de asemenea de ca-
nalul Digi Sport, dar ºi de Dolce
Sport, Hypo ºi Thuringer se vor

întâlni duminicã searã, de la ora
21:30, în fief-ul celei dintâi.

Iatã ºi meciurile programate în
celelalte grupe (etapa a 2-a):

Grupa B: MKS Lubin (0p) –
Midtjylland (2p) – astãzi, Feren-
cvaros (0p) – Buducnost (2p) –
mâine.

Grupa C: Savehof (0p) – Metz
Handball (0p) – astãzi, HC Leipzig
(2p) – Krim Ljubljana (2p) – mâine.

Grupa D: Podravka Vegeta (0p)
– Balonmana (0p) – astãzi. Partida
Vardar (2p) – Larvik (2p) s-a dis-
putat asearã.

În faza urmãtoare, cea a gru-
pelor principale, se calificã pri-
mele douã locuri.

Zinedine Zidane nu se ascunde în privinþa
jucãtorului care, în viziunea sa, ar merita sã
intre în posesia Balonului de Aur. Fost câºti-
gãtor al acestui trofeu în 1998, dupã ce i-a
învins pe Davor Suker ºi Ronaldo, secundul
lui Carlo Ancelotti de la Real Madrid merge
pe mâna vedetei lui Bayern Munchen,

Îºi susþine conaþionalul

Zidane, de pãrere cã Ribery
ar merita sã câºtige Balonul de Aur

Franck Ribery (foto).
Cu 11 goluri ºi 19 pase decisive în stagiu-

nea trecutã, Ribery a bifat un sezon de ex-
cepþie ºi din punct de vedere al trofeelor,
trecându-ºi în cont, sub comanda lui Jupp
Heynckes, o triplã istoricã: câºtigarea titlu-
lui în Germania, Cupa Germaniei ºi cel mai

important trofeu european, UEFA Cham-
pions League.

Zidane ºtie cã Franck Ribery va avea o
misiune dificilã în lupta cu Lionel Messi,
omul care a cucerit de patru ori consecu-
tiv Balonul de Aur, începând cu anul 2009.

“Mi-aº dori ca Ribery sã câºtige Balo-
nul de Aur ºi cred cã meritã asta, dupã
cele trei trofee pe care le-a cucerit în acest
an. Problema este cã mai existã ºi un tip
pe care îl cheamã Messi, care a marcat
55 de goluri”, a spus Zidane.

Fundaºul stânga al lui FC Barcelo-
na, Jordi Alba, s-a accidentat din nou
la antrenamentul efectuat în cursul
zilei de joi ºi va fi indisponibil pentru
o perioadã de aproximativ ºase

Jordi Alba a suferit o nouã accidentare

ºi va lipsi de pe gazon o lunã ºi jumãtate
sãptãmâni.

Spaniolul era în
ultimele faze ale
recuperãrii de la
precedenta acciden-
tare, suferitã la
coapsa piciorului
drept, în partida cu
Sevilla de la mijlo-
cul lunii septembrie.

Accidentarea
suferitã de Alba este
tot la coapsã, dar de

aceastã datã, la piciorul stâng. Astfel,
el va rata derby-ul cu Real Madrid,
programat peste douã sãptãmâni, ºi
mare parte din meciurile Barcelonei
din grupele Ligii Campionilor.

Sâmbãtã

Digi Sport 1
8:00 – FORMULA 1 – Calificãri Marele Pre-

miu al Japoniei (Suzuka) / 11:30, 15:00 – TE-
NIS (M) – Turneul de la Shanghai (China): se-
mifinale / 19:00 – HANDBAL (F) – Liga Cam-
pionilor: HCM Baia Mare – ETO Gyor / 0:30 –
FOTBAL – Campionatul Braziliei: Fluminense
– Gremio / 4:00 – BOX (galã în las Vegas).

Digi Sport 2
7:30 – MOTO GP – Calificãri Marele Premiu

al Malaeziei (Sepang) / 13:00 – HANDBAL (F)
– Liga Naþionalã: „U” Jolidon Cluj – HC Dunã-
rea Brãila / 15:00, 17:15 – HANDBAL (M) –
Liga Campionilor: St. Petersburg – HC Croaþia
Zagreb, FC Barcelona – HC Metalurg Skopje /
19:00, 20:30 – POLO – Preliminarii Liga Cam-
pionilor: Szolnok – Duisburg, CSM Digi Ora-
dea – Marseille.

Digi Sport 3
10:30 – VOLEI (F) – Liga Naþionalã: Ra-

pid – Dinamo / 17:45 – CURSE DE MAªINI
– Formula 3: cursa 1 / 18:30 – VOLEI (F) –
Liga Naþionalã: CSM Bucureºti – Unic Piatra
Neamþ / 20:15 – BASCHET (M) – Liga Naþi-
onalã: BC Timiºoara – CSU Ploieºti / 22:15 –
HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Porto

Vitalis – THW Kiel.
Dolce Sport 1
14:00 – FOTBAL – Meci amical: Brazilia –

Correa de Sud / 19:00 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: HCM Baia Mare – ETO Gyor /
22:15 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor:
Porto Vitalis – THW Kiel.

Dolce Sport 2
17:15 – HANDBAL (M) – Liga Campioni-

lor: FC Barcelona – HC Metalurg Skopje / 19:00
– NATAÞIE – FINA World Cup Moscova /
21:00 – BASCHET (M) – Liga Adriaticã: Stea-
ua roºie – Radnicki.

Sport.ro
21:30, 1:30 – SPORTURI DE CONTACT:

Lokal Kombat Giurgiu, Gala „Te trec apele” /
K1: Daniel Ghiþã – Anderson Silva.

GSP TV
3:30 – FOTBAL – Campionatul SUA: FC

Dallas – Chicago Fire.
Eurosport
9:45 – CICLISM – Turul Beijingului (China)

/ 15:00 – TENIS (F) – Turneul de la Linz (Aus-
tria) / 21:30 – SPORTURI DE CONTACT – Lokal
Kombat Giurgiu.

Eurosport 2
13:15 – FOTBAL (F) – Campionatul Germa-

niei / 19:30 – FOTBAL AMERICAN: Bowl-ul
german.

TVR 1, TVR Internaþional
21:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Rapid –

Farul.
TVR 3
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CS „U” Cra-

iova – UTA Arad.

Duminicã

Digi Sport 1
9:00 – FORMULA 1 – Cursa Marele Pre-

miu al Japoniei (Suzuka) / 14:30 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor: Aalborg – Ham-
burg / 16:00 – HANDBAL (F) – Liga Campio-
nilor: FC Leipzig – Krim Mercador / 17:30,
19:30 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CS
Energia Rovinari – CSU Sibiu, CSM Oradea –
Timba Timiºoara / 21:30 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: Hypo Viena – Thuringer.

Digi Sport 2
8:00 – MOTO GP – Cursa Marele Premiu al

Malaeziei (Sepang) / 12:00 – POLO – Prelimi-
narii Liga Campionilor: CSM Digi Oradea –
Szolnok / 13:15 – SNOOKER / 15:45 – CUR-
SE DE MAªINI – Formula 3: cursa 3 / 19:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Ferencva-
ros – Buducnost / 20:30 – HANDBAL (M) –
Liga Campionilor: Wisla Plock – Vivi Targe

Kielce.
Digi Sport 3
10:30 – POLO – Preliminarii Liga Campio-

nilor: Duisburg – Marseille / 11:40 – CURSE
DE MAªINI – Formula 3: cursa 2 / 17:30 –
HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: CSM Bucu-
reºti – CS Caras Severin / 19:15 – HOCHEI –
Liga MOL: ASC Corona Braºov – Ujpesti /
22:00 – FOTBAL – Campionatul Braziliei:
Atletico Mineiro – Cruzeiro.

Dolce Sport 1
16:00, 19:00, 21:30 – HANDBAL (F) –

Liga Campionilor: FC Leipzig – Krim Merca-
dor, Ferencvaros – Buducnost, Hypo Viena –
Thuringer.

Dolce Sport 2
14:00, 15:00 – MINIFOTBAL – CE, semi-

finale / 17:30 – NATAÞIE – FINA World Cup
Moscova / 19:30, 21:00 – MINIFOTBAL –
CE, cele douã finale.

GSP TV
4:00 – FOTBAL – Campionatul SUA:

Portland Timbers – Seattle Sounders.
Eurosport
9:45 – CICLISM – Turul Beijingului (Chi-

na) / 15:30 – TENIS (F) – Turneul de la Linz
(Austria) / 21:00 – DARTS.

Eurosport 2
15:15 – CICLISM – Clasica Paris – Tours.
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Rateazã “El Clasico”!
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Odatã cu încheierea primei faze dedicate
vânzãrii biletelor pentru CM din Brazilia, FIFA
a anunþat pe site-ul oficial numãrul de cereri
pentru tichete la competiþia din 2014.

Nu mai puþin de 6.164.682 de cereri au
primit oficialii FIFA din partea fanilor din 203
þãri. Suporterii vor primi însã în prima fazã
doar 300.000 de bilete, posesorii acestora
urmând a fi deciºi printr-o tragere la sorþi efec-
tuatã sub atenta supraveghere a unui notar.

Meciul de deschidere, programat pe 12

iunie la Sao Paulo ºi finala de pe Maracana
sunt partidele la care suporterii doresc cele
mai multe bilete. Pentru duelul din ultimul
competiþiei au fost înregistrate 751.165 de
cereri, în timp ce pentru meciul de deschi-
dere cu 25.000 mai puþin.

Evident fanii brazilieni sunt cei care au
trimis cele mai multe cereri, 4.368.029 la
numãr. Pe locul doi se situeazã suporterii
din SUA, cu 374.065, podiumul fiind în-
cheiat de argentinieni, care au dorit 266.937

de tichete.
A doua fazã a vânzãrii de bilete va avea

loc între 5 ºi 28 noiembrie 2013 ºi se va
desfãºura conform principiului “primul ve-
nit, primul servit”.

Pânã asearã, înaintea unei noi runde din
preliminarii, în afarã de gazda Brazilia, 9 na-
þionale îºi asiguraserã prezenþa la CM: Olan-
da, Italia (Europa), Japonia, Iran, Australia,
Coreea de Sud (Asia), Argentina (America
S.), SUA ºi Costa Rica (CONCACAF).

În perioada 5-8 octombrie, Craiova a fost gazda
unei competiþii de tenis de câmp, dotate cu Trofeul
QFort, turneu de primã categorie destinat copiilor ºi
juniorilor. Întrecerea, una aflatã la debut, a fost orga-
nizatã de Tenis Club Stanicã în colaborare cu Baza
Sportivã Pro Tenis ºi a avut ca sponsor principal
compania QFort, reprezentatã prin managerul gene-
ral ªtefan Cherciu, un mare iubitor al acestui sport ºi
un promoter al performanþei.

Concursul a reunit la start sportivi din Bucureºti,
Timiºoara, Alexandria, Piteºti, Petroºani, Slatina, Ca-
racal ºi, bineînþeles, Craiova. Municipiul nostru a fost
reprezentat de sportivi de la cluburile Tenis Club Sta-
nicã, T.C. Triumf 2000, C.S. Kofe, T.C. Craiova, C.S.
Popeci ºi T.C. Atlas.

Competiþia s-a desfãºurat la 4 categorii, sportivii
craioveni reuºind sã-ºi adjudece douã dintre ele, prin
Andreea Lila (T.C. Stanicã) – la categoria 12 ani fe-
minin, care a învins-o în finalã pe colega sa de club
Wetherall Michelle (7-5, 6-2), ºi Alexandru Coman

TENIS

Turneul QFort ºi-a consumat prima ediþie
Sportivii craioveni au triumfat la douã

dintre categorii, prin Andreea Lila
ºi Alexandru Coman

(T.C. Atlas) – la categoria 10 ani masculin, care s-a
impus în faþa unui alt craiovean, George Cosma, de la
T.C. Stanicã, scor 6-2, 6-4.

Alþi cinci sportivi doljeni au încheiat pe locul trei,
este vorba despre Darius Bãlan, Bogdan Udrescu,
Bianca Gheorghe, David Andrei (toþi T.C. Stanicã) ºi
Sara Voicu (T.C. Triumf 2000).

Evenimentul s-a bucurat de participarea arbitrului
internaþional Tudor Antonescu, iar premiile au constat
în cupe, diplome ºi materiale sportive oferite de spon-
sorul principal.

1. Dunãrea Calafat 39-10 24

2. Progr. Segarcea* 28-12 17

3. Prometeu* 23-6 16

4. Dunãrea Bistreþ 22-12 16

5. Rec. Ostroveni* 13-11 15

6. CSO Filiaºi 16-13 14

7. Viitorul Cârcea* 18-13 12

8. Am. Melineºti* 18-29 12

9. CS Iºalniþa* 6-7 10

10. Danubius Bechet 11-14 9

11. Vânãtorul Desa* 12-32 6

12. SF Gicã Popescu* 11-15 5

13. Victoria Celaru 16-29 3

14. CS „U” II Craiova 10-20 2

15. Unirea Leamna 11-31 0

LIGA A IV-A – ETAPA A 9-A

Sâmbãtã, ora 12:00: CS „U” II Craiova – Amaradia Melineºti,
Victoria Celaru – Viitorul Cârcea, Vânãtorul Desa – Prometeu
Craiova, Dunãrea Bistreþ – CS Iºalniþa, Danubius Bechet – Recolta
Ostroveni, CSO Filiaºi – Progresul Segarcea, S.F. Gicã Popescu –
Dunãrea Calafat. Unirea Leamna stã, deoarece Avocaþii Craiova s-a
retras din campionat.

Seria I

Duminicã, ora 11:00: Avântul Rast
– Voinþa Caraula, Recolta Galicea Mare
– Viitorul Vârtop, Voinþa Radovan – Pro-
gresul Bãileºti, Fulgerul Maglavit –
Tractorul Cetate, Avântul Giubega –
SIC PAN Unirea, SC Poiana Mare –
Avântul Verbiþa, Viitorul Întorsura –
Victoria Pleniþa, Viitorul Ciupercenii Noi
– Flacãra Moþãþei.

Clasament: 1. SIC PAN 15p, 2. Mo-
þãþei 15p, 3. Cetate 15p, 4. Poiana Mare
12p, 5. Pleniþa 10p, 6. Bãileºti 10p, 7.

Giubega 7p, 8. Vârtop 6p, 9. Întorsura
6p, 10. Verbiþa 4p, 11. Maglavit 4p, 12.

Galicea Mare 3p, 13. Radovan 3p, 14.

Caraula 3p, 15. Rast 1p, 16. Ciuperce-
nii Noi (echipã penalizatã cu – 6 punc-
te) -3p.

Seria a II-a

Duminicã, ora 11:00: Jiul Bucovãþ
– Luceafãrul Craiova, Unirea Braloºti-
þa – Viitorul Coºoveni, Voinþa Belcin –
Inter Secui, Dinamyk Craiova – Viito-
rul 2 Cârcea, Jiul Breasta – AS Goieºti,
Rapid Potmelþu – Standard ªimnicu de
Sus, Viitorul Craiova – ªtiinþa Malu
Mare, Avântul Þuglui – Arena Bulls
Preajba.

LIGA A V-A – ETAPA A 6-A
Clasament: 1. Potmelþu 15p, 2. Câr-

cea 13p, 3. Coºoveni 12p, 4. Malu Mare
12p, 5. Goieºti 10p, 6. Secui 9p, 7. ªim-
nicu de Sus 7p, 8. Belcin 7p, 9. Preaj-
ba 6p, 10. Þuglui 6p, 11. Dinamyk 5p,
12. Braloºtiþa 4p, 13. Bucovãþ 4p, 14.

Luceafãrul 3p, 15. Breasta 3p, 16. Vii-
torul Craiova 0p.

Seria a III-a

Sâmbãtã: Viitorul Bratovoieºti – Uni-
rea Tricolor Dãbuleni (ora 15:00), ªtiinþa
Teasc – Olimpia Bãdoºi, Ajax Dobroteºti
– Progresul Castranova (ambele ora

16:00);
Duminicã, ora 11:00: Unirea Tâm-

bureºti – AS Rojiºte, Viitorul Ghindeni
– Unirea Amãrãºtii de Jos, Viitorul Apele
Vii – Progresul Amãrãºtii de Sus, Ful-
gerul Mârºani – Victoria Cãlãraºi, Spor-
ting Leu – CFR RomGaz Craiova.

Clasament: 1. Cãlãraºi 12p, 2. Mâr-
ºani 12p, 3. Dãbuleni 12p, 4. Leu 10p,
5. Tâmbureºti 10p, 6. Rojiºte 10p, 7.

Apele Vii 9p, 8. Dobroteºti 8p, 9. Amã-
rãºtii de Sus 8p (4j), 10. Bratovoieºti
6p (4j), 11. Bãdoºi 4p, 12. CFR Rom-
Gaz 3p, 13. Amãrãºtii de Jos 3p, 14.

Castranova (echipã penalizatã cu – 6
puncte) 0p, 15. Teasc 0p, 16 Ghin-
deni 0p.

Seria I

Duminicã, ora 11:00: Dunãrea Ne-
goi – Victoria Basarabi, Gloria Catane
– Unirea Vela, Juventus Piscu Vechi –
Viitorul Dobridor, Progresul Cipercenii
Vechi – Viitorul GP Siliºtea Crucii, Re-
colta Seaca de Câmp – Recolta Cioro-
iaºi.

Clasament: 1. Piscu Vechi 11p, 2.

Siliºtea Crucii 10p, 3. Basarabi 10p, 4.

Cioroiaºi 9p, 5. Dobridor 7p, 6. Vela 6p,
7. Ciupercenii Vechi 6p, 8. Catane 6p,
9. Negoi 6p, 10. Seaca de Câmp 1p.

Seria a II-a

Duminicã, ora 11:00: Triumf Bâr-
ca – ªtiinþa Calopãr, Dunãrea Gighera
– Aktiv Padea, Unirea Goicea – Viitorul
Mãceºu de Sus, Recolta Mãceºu de Jos
– A.F.C. Giurgiþa, Progresul Cerãt – Vi-
itorul Valea Stanciului, Recolta Urzicu-
þa – Viitorul Gângiova.

Clasament: 1. Bârca 12p (4j), 2.

Mãceºu de Jos 11p, 3. Mãceºu de Sus
9p (4j), 4. Cerãt 9p, 5. Padea 7p, 6.

Goicea 7p, 7. Valea Stanciului 7p, 8.

Giurgiþa 6p, 9. Gângiova 5p (4j), 10.

Gighera 4p (4j), 11. Urzicuþa 3p, 12.

Calopãr 0p.

LIGA A VI-A – ETAPA A 6-A
Seria a III-a

Duminicã, ora 11:00: Torentul Se-
cui – Voinþa Puþuri, Avântul Daneþi – Lu-
ceafãrul Popânzãleºti, Avântul Dobreºti
– Avântul Pieleºti, Unirea Câmpeni –
Energia Radomir, Flacãra Drãgoteºti –
Viitorul Sadova, Unirea Dioºti – Atleti-
co Zãnoaga.

Clasament: 1. Daneþi 12p, 2. Puþuri
12p, 3. Dobreºti 12p, 4. Radomir 10p,
5. Pieleºti 9p, 6. Zãnoaga 9p, 7. Sadova
7p, 8. Drãgoteºti 3p, 9. Secui 3p, 10.

Dioºti (echipã penalizatã cu – 6 puncte)
2p, 11. Câmpeni 0p, 12. Popânzãleºti 0p.

Seria a IV-a

Duminicã, ora 11:00: Viitorul Valea
Fântânilor – Viitorul Sfârcea, AS Gre-
ceºti – Jiul Mihãiþa, AS Scaeºti – Voin-
þa Raznic, Avântul Gherceºti – ªtiinþa
Secu, Vulturul Cernãteºti – FC Schitu,
Progresul Mischii – Viitorul Brãdeºti.
Energia Craiova stã.

Clasament: 1. Cernãteºti 15p, 2.

Scaeºti 12p, 3. Schitu 7p (4j), 4. Raz-
nic 7p (4j), 5. Valea Fântânilor 7p, 6.

Sfârcea 7p (4j), 7. Energia 6p, 8. Gher-
ceºti 6p (4j), 9. Brãdeºti 6p, 10. Mi-
hãiþa 6p (4j), 11. Mischii 3p, 12. Gre-
ceºti 0p (3j), 13. Secu 0p (3j).
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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

Echipa lui Mititelu
joacă la Roşiori

Neînvinsă după primele cinci etape, echipa lui
Adrian Mititelu  joacă un derby de clasament  împo-
triva echipei lui Claud iu Niculescu , CSM Rm. Vâl-
cea, pe care a eliminat-o, acum o lună, din Cupa
României, chiar în Zăvoi. Partida de astăzi, de la
ora 15, se va dis puta la Roşiorii de Vede, terenul
propriu al ech ipei lui Mit itelu fiind suspendat. Ni-
colo Napoli ar putea fo losi ech ipa: Hotoboc – Mi-
tic , Acka, Ciucă, Buşu – Goge, Mârzeanu, Săceanu,
Cruceru - Ripo li, Baird. De partea cealaltă , vâlcen ii
ar putea evolua în  formula: Matache - Sams on, I.
Stoica, M. Deaconescu , Ed . Stoica - Cârs toiu , Băr-
bu lescu - Ad. Popa, Codin, Briceag  – Negru ţ. “Ne
aş teap tă un meci dificil, ch iar dacă se va disputa la
Roşiori, fiindcă ei sunt obişnuiţi să joace pe tere-
nuri neutre, antrenându-s e la  Craiova şi jucând la
Severin. Ne-au  eliminat în Cupă, punctul lo r fo rte îl
reprezintă apărarea. Trebuie s ă spargem şi noi ghea-
ţa ş i s ă câş tigăm în dep las are”, a  spus  Bogdan
Medrea, director general adjunct al vâlcenilo r.

Liga a II-a Etapa a 6-a, astăzi, ora 11

CS Universitatea – UTA Arad – ora 18.00 (TVR 3)
FC U Craiova – CSM Rm. Vâlcea – ora 15.00
CSM Reşiţa – FC Bihor
ASA Tg. Mureş – FC Olt Slatina
Olimpia Satu Mare – Minerul Motru
Gloria Bistriţa – CS Mioveni

Clasament

1.  Gloria Bistriţa 5 3 2 0 8-4 11
2. CSM Rm. Vâlcea5 2 3 0 7-4 9
3. FC U Craiova 5 2 3 0 5-2 9
4. Olimpia S.Mare 5 2 2 1 6-5 8
5. ASA Tg. Mureş 5 2 2 1 4-3 8
6. Metalul Reşiţa 5 2 1 2 8-6 7
7. FC Olt Slatina 5 2 1 2 4-5 7
8. CS Universitatea 5 1 3 1 4-5 6
9. FC Bihor Oradea5 1 2 2 5-6 5
10. CS Mioveni 5 1 2 2 4-6 5
11. Minerul Motru 5 1 0 4 4-6 3
12. FC UTA Arad 5 0 1 4 3-10 1

Seria a II-a, etapa a 8-a, astăzi, ora 11: Rapid CFR Suceava – CF
Brăila, Dunărea Galaţi – SC Bacău, ACS Berceni – Unirea Tărlungeni,
Gloria Buzău – Unirea Slobozia, Rapid Bucureşti – Farul Constanţa (ora
11). CSMS Iaşi şi FC Clinceni stau. Clasament: 1. Rapid 14p, 2. FC
Clinceni 13p, 3. CSMS Iaşi 12p.

Nerespectuoşi cu „Bătrâna
Doamnă”?
Universitatea Craiova întâlneşte
astăzi UTA Arad, echipă pregătită
de Eugen Trică

Universitatea Craiova – UTA Arad
Stadion: „Ion Oblemenco”, ora 18 (TVR 3)
Bilete: 5 lei (peluze şi tribuna a II-a), 10 lei (tribuna I), 20 de lei

(tribuna 0)
Universitatea: Brac – Cârjă, Ljubinkovic, Pătraşcu, I. Stancu (cpt.)

– Ferfelea, Ad. Ionescu, Ganea - Dragu, Curelea, Opriţa. Antrenor: Ovi-
diu Stângă.

UTA: Horvat - Marcu, Faye, Ţabără, G. Neagu (cpt.) - Monac, Ov.
Popescu, Medina Junior, Firţulescu - Sălăjan, Bârză. Antrenor: Eugen
Trică.

Arbitri: Dragoş Istrate (Bucureşti) - Petruţa Iugulescu, Gabriel Ca-
tană (ambii din Târgovişte). Rezervă: Petru Voina (Reşiţa)

Observatori: Vasile Balaş (Reşiţa), Petre Mehedinţu (Timişoara).

Universitatea Craiova are oca-
zia de a-şi dubla singurul succes
din campionat, obţinut săptămâna
trecută, într-un nou mei pe teren
propriu, contra ultimei clasate, UTA
Arad. Ovidiu Stângă şi-a testat re-
zervele într-un amical la mijlocul
săptămânii, cu Filiaşiul, dar presta-
ţia acestora nu pare să-l fi convins
pe antrenor să opereze schimbări
în primul „unsprezece”. Acesta va
avea însă şi absenţe importante,
Pleşan, Dragalina şi Izvoranu, pri-
mii doi ispăşindu-şi ultima etapă de
suspendare. De asemenea, Câju şi
Dragicevic sunt accidentaţi şi nu vor
intra în calcul pentru jocul din seara
aceasta. „Pentru mine acest joc este
foarte important. Îmi doresc ca echi-
pa mea să se prezinte în condiţii op-
time la ora partidei. E importantă vic-
toria, pentru că numai succesele pot
coagula iarăşi mişcarea fotbalistică
craioveană, fără de care nu putem
avea continuitate şi identitate. În ceea
ce priveşte adversarul, nu este de-
loc unul facil, ci mai degrabă UTA
este o echipă incomodă, au patru-
cinci jucători cu calităţi deosebite pe
care trebuie să-i blocăm“ spune
Ovidiu Stângă.

Arădeanul Dragalina
ratează duelul cu UTA

Arădean la origine, mijlocaşul
Craiovei, Dragoş Dragalina, spu-
ne că regretă faptul că nu poate
juca împotriva „Bătrânei Doamne”,
din cauza suspendării de două eta-
pe şi că nu-şi poate să-i arate ce
poate lui Ovidiu Stângă. Dragalina
a fost aproape de o revenire acasă
în vară, dar a fost „deturnat” de
Univers itatea. „Când a plec at
Gheorghe Constantin de la UTA,
mi-am dat seama că lucrurile nu
sunt serioase la Arad. Incertitudi-
nea de acolo m-a orientat definitiv
spre Craiova. Regret că nu pot juca
cu UTA, dar mai ales că nu am
ocazia să-i demonstrez noului an-
trenor ce pot. Dar, cu mine sau
fără mine, Craiova trebuie să câş-
tige pentru a rămâne în obiectiv.
Ştie toată lumea că ne propunem
promovarea, dar şi să-i aducem pe
craioveni la stadion. Iar acest lu-
cru îl putem realiza doar prin re-
zultate. Cu Bistriţa au fost în tri-
bune 12.000 de oameni, cu UTA şi
după am dori să fie din ce în ce
mai mult” a declarat Dragalina.

Trică îşi motivează jucătorii
cu clasamentul

Antrenorul arădenilor, Eugen
Trică, şi-a început actuala carieră
chiar la Craiova, pregătind pentru
câteva etape echipa lui Adrian Mi-
titelu. Sub comanda sa, „Bătrâna
Doamnă” a obţinut un singur
punct şi deţine „lanterna roşie”, iar
„Jose” a folosit pos tura aceasta
pentru a-şi motiva elevii în pentru
meciul de astăzi. „Le-am decupat
clasamentul din ziar şi l-am lipit în
vestiar. Mai jos de locul 12 nu pu-
tem fi, după noi se trage linia. Bă-
ieţii sunt conştienţi de lucrul aces-
ta şi oricum nu mai avem nimic de
pierdut. Avem cea mai slabă apă-
rare, suntem cel mai slab atac.
Cred că au înţeles şi nu suntem
deloc mândri de locul pe care sun-
tem. Mergem să c âştigăm, altă
variantă nu avem” a declarat Tri-
că. „Am jucat foarte puţin împre-
ună la Craiova împreună cu Stân-
gă. El plecase la Salamanca atunci
când eu eram la începutul carierei.
S-au schimbat generaţiile după ace-
ea. Îmi place să cred că suntem
amici”, a declarat Trică.

Sporturi de sală
Duble duel Craiova -
Constanţa în week-end

Echipa feminină de handbal SCM Craiova are ocazia as-
tăzi să obţină prima victorie a sezonului, în meciul de la ora
15.30, din Sala Polivalentă, cu Neptun Constanţa. Ambele
formaţii au zero puncte după cele cinci etape disputate, deşi
pe teren craiovencele au înregistrat două egaluri, punctele
fiind anulate din cauza defecţiunilor organizatorice. Premi-
sele sunt favorab ile pen tru echipa an trenată de Carmen
Amariei, care contează din nou pe Gogoriţă şi ar putea avea-
o în premieră pe teren pe Haşegan. Şi echipa de baschet
SCM Universitatea Craiova joacă împotriva Constanţei, dar
în deplasare, astăzi, de la ora 17. Meciul se anunţă o forma-
litate pentru echipa lui Andelko Mandic, întrucât gazdele
folosesc o echipă tânără, lipsită de experienţă, care probabil
va pierde toate meciurile la o diferenţă majoră în acest sezon.
Baschetbalistele de la SCM CSS Craiova joacă astăzi, în Sala
Sporturilor „Ion Constantinescu”, de la ora 18, împotriva
echipei Nova Vita Satu Mare. În sfârşit, tot astăzi încep cam-
pionatul şi fetele de la volei, întâlnind în deplasare, de la ora
18.30, echipa CSM Lugoj.


