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Cerniţi de durere sfâşietoare, soţul Ion şi fiul Sebastian anunţă
stingerea prematură din viaţă a celei ce a fost

NATALIA PRIOTEASA,
soţie iubitoare şi mamă devotată.

Deplângem, alături de toţi cei care au cunoscut-o şi au preţuit-o,
trecerea în nefiinţă a unui suflet cald şi generos.

Dumnezeu s-o odihnească în linişte şi pace!
Cei care vor să aducă un ultim omagiu sunt aşteptaţi la locuinţa

familiei din str. G-ral Dragalina, nr. 32 (fosta str. M. V. Frunze).
Slujba religioasă va avea loc duminică, 20 octombrie a.c., ora 12.00, la

Biserica „Toţi Sfinţii” – Băşica, din str. Matei Millo, nr. 17, iar înmor-
mântarea la Cimitirul Evanghelic din Craiova (lângă Cimitirul Catolic).

Colectivul Consiliului Jude-
ţean Dolj este alături de dom-
nul preşedinte Ion Prioteasa
la marea durere pricinuită de
decesul soţiei, Natalia Prio-
teasa. Sincere condoleanţe!

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LO-
CAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

TRANSMIT SINCERE CONDO-
LEANŢE FAMILIEI ION PRIO-
TEASA ÎN CLIPELE DE ADÂNCĂ
DURERE PRICINUITE DE TRE-
CEREA ÎN NEFIINŢĂ A NATALIEI
PRIOTEASA. DUMNEZEU SĂ O
ODIHNEASCĂ ÎN PACE !

Doar 12 unităţi sanitare din ţară
vor fi selectate în cadrul unui pro-
iect-pilot, desfăşurat la nivel na-
ţional, ce ar urma să ducă la dez-
voltarea sistemului spitalicesc din
România. Programul este aşteptat cu interes
şi la Craiova, printre candidaţi numărându-
se Spitalul Judeţean de Urgenţă, cel mai mare
din regiunea Oltenia.

Programul-pilot pentru
spitale, aşteptat şi la Craiova
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Ceva
de neînţeles...

Minis trul Agriculturii ş i
Dezvoltării Rurale, Danie l
Constantin, s-a aflat joi la Cra-
iova, pentru a participa la lu-
crările conferinţei judeţe ne a
Partidului Cons ervator, al că-
rui lide r e ste . Eve nimentul
s-a desfăşurat într-un anoni-
mat de plin, poate  nefires c,
nefiind urmat de vreo întâlni-
re cu ziariştii cum, de regulă,
se obişnuie şte. Ce  a spus  li-
derul conservatorilor militan-
ţilor doljeni ai partidului său
are prea puţină importanţă.
Fiindcă, de  fapt, n-a reţinut
atenţia cu ceva deosebit.

cultură / 9

Trofeul Festivalului
“Maria Tănase”,
câştigat de o
doljeancă: Zorina
Chelu-Bălan
Tânăra solistă a obţinut şi
Premiul de popularitate,
acordat prin votul publicului!
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România este pe cale sã accepte un acord ce ar per-
mite armatei Statelor Unite sã utilizeze una din bazele
sale aeriene situate în apropiere de Marea Neagrã pen-
tru a transfera trupele sale din Afganistan, au afirmat
responsabili americani, citaþi de AFP. Acordul ar crea
posibilitatea SUA, care urmeazã sã îºi retragã marea parte
a trupelor din Afganistan pânã la sfârºitul anului 2014,
sã rezolve una din problemele lor logistice cele mai im-
portante. În prezent, americanii folosesc baza de la Ma-
nas (Kârgâzstan), însã contractul pentru utilizarea aces-
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Dosarul lui Dragnea
se judecã mai repede,
respectiv pe 15 noiembrie

Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie a admis cererea DNA
de preschimbare a termenului
de judecatã în dosarul în care
vicepremierul Liviu Dragnea
este acuzat, alãturi de alte 74
de persoane, de fraudarea
referendumului organizat anul
trecut pentru demiterea preºe-
dintelui Traian Bãsescu.
Instanþa a stabilit ca procesul
sã înceapã pe 15 noiembrie
2013, faþã de 18 februarie
2014, aºa cum decisese
anterior. Liviu Dragnea a fost
trimis în judecatã de procuro-
rii DNA pe 7 octombrie 2013,
pentru cã, în calitate de
secretar general al PSD la
referendumul din 29 iulie
2012, „dar ºi de coordonator
al campaniei electorale, a
emis douã adrese, la 12 ºi 13
iulie 2012, destinate organiza-
þiilor judeþene de partid,
respectiv preºedinþilor ºi
directorilor de campanie, dar
ºi primarilor din þarã ai
acelui partid, adrese prin
care, pentru obþinerea partici-
pãrii la vot a alegãtorilor, în
proporþie de 60%, li se solici-
ta sã ia mãsuri incriminate de
cãtre Legea nr.3/2000 (în
fapt, promisiuni de foloase
materiale în scopul de a
determina alegãtorii sã
voteze) ºi, de asemenea, sã
propunã prefecþilor înfiinþarea
de secþii de votare în staþiuni-
le turistice, care nu sunt ele
însele unitãþi administrativ-
teritoriale”.

tor instalaþii se încheie în iulie 2014, a precizat un respon-
sabil american. Din aceastã cauzã, ei doresc sã transfere
activitãþile la baza din România. Acordul cu Bucureºtiul
urma sã fie discutat ieri, cu prilejul unei întrevederi a
secretarului american al Apãrãrii, Chuck Hagel, cu mi-
nistrul român al Apãrãrii, Mircea Duºa. „Ultimele detalii
sunt în curs de finalizare”, a subliniat un membru al
Pentagonului sub acoperirea anonimatului. Logistica
retragerii americane din Afganistan este „incredibil de
complexã”, a adãugat aceeaºi sursã, „ºi reprezintã o pie-

sã cheie a unui puzzle”. Dacã acordul va fi
încheiat, baza aerianã Mihail Kogãlniceanu,
situatã în judeþul Constanþa, va servi ca prin-
cipal punct de tranzit pentru soldaþii care se
întorc în Statele Unite din Afganistan. De ase-
menea, materiale militare vor tranzita prin
aceastã bazã. În prezent, doar cinci militari
americani sunt staþionaþi pe baza aerianã Mi-
hail Kogãlniceanu, în vreme ce la Manas se
aflã aproximativ 1.500 de persoane. Baza din
Kârgâzstan a creat numeroase probleme ame-
ricanilor în ultimele luni, din cauza chiriei ceru-
te ºi a tulburãrilor politice din Asia Centralã.
Pe de altã parte, în România au fost amplasate
rachete de interceptare americane în cadrul
programului de apãrare al NATO. Peste 51.000

de soldaþi americani sunt staþionaþi în Afganistan ºi cea
mai mare parte a acestor trupe, precum ºi material militar
greu, vor trebui repatriate în Statele Unite cel mai târziu
la sfârºitul anului 2014.

Preºedintele Traian Bãsescu a declarat, ieri, într-o emi-
siune difuzatã de postul B1 TV ºi de evz.ro, cã a fost dat
acordul de principiu pentru ca repatrierea din Afganistan
a trupelor ºi a tehnicii de luptã ale armatei SUA sã se facã
prin România, respectiv portul Constanþa ºi baza Kogãl-
niceanu, el menþionând cã trebuie stabilite datele tehnice,
acesta fiind motivul pentru care premierul Victor Ponta va
merge sãptãmâna viitoare în vizitã în SUA. „V-aº ruga sã
priviþi în mod pozitiv aceastã întâmplare. Nici eu nu sunt
un simpatizat al lui Ponta, dar (..) aici este vorba de interes,
interesul nostru ºi al SUA”, a comentat Bãsescu vizita.
„Transferul trupelor din Afganistan, ºi nu vorbim nici de
un soldat ºi nici de o maºinã, vorbim de toatã tehnica de
luptã a armatei americane (...) 50.000 de militari vor fi tran-
zitaþi prin România. E vorba ºi de portul Constanþa ºi de
Kogãlniceanu”, a adãugat ºeful statului. Concret, a spus
acesta, în timpul vizitei din SUA mai sunt de discutat
aspecte ce þin de protecþia site-ului de la Deveselu, de-
spre protecþia militarilor aflaþi în tranzit din Afganistan
spre SUA, prin Portul Constanþa ºi Kogãlniceanu, astfel
cã, din punctul de vedere al intereselor României, este
extrem de importantã aceastã deplasare.

Premierul Victor Ponta a anunþat,
ieri, dupã ºedinþa USL, cã proiectul le-
gii descentralizãrii va fi adoptat prin
asumarea rãspunderii Guvernului, în
noiembrie, înainte de adoptarea buge-
tului pe anul 2014, dacã va exista susþi-
nerea majoritãþii. Guvernul are prea
multã putere, atribuþii ºi responsabili-
tãþi, iar o societate în plinã dezvoltare
trebuie sã partajeze unele prerogative
cu aleºii locali, deoarece deciziile luate
la nivel central, „peste capul” acesto-
ra, nu sunt întotdeauna eficiente, le-a
explicat premierul ieri aleºilor locali de
ce-ºi doreºte aceastã lege. „Sunt un
prim-ministru care crede cã Guvernul
are prea multe puteri, prea multe atri-
buþii ºi prea multe responsabilitãþi, în
final. O societate care trebuie sã se
dezvolte în continuare trebuie sã aibã
aceastã putere partajatã, aceastã res-
ponsabilitate partajatã cu dumnea-
voastrã, reprezentanþii cei mai legitimi
ai cetãþenilor pe care-i reprezentaþi, fie
cã e vorba de Municipiul Bucureºti, cu
douã milioane de cetãþeni, fie cã e vor-
ba de municipii mari, cum sunt cele mai
multe pe care dumneavoastrã le repre-
zentaþi, fie cã e vorba de o comunitate
localã mai micã. Nu cred cã deciziile luate
la Bucureºti, peste capul dumneavoas-
trã, sunt întodeauna eficiente”, a spus
Ponta în faþa participanþilor la reuniu-
nea Asociaþiei Municipiilor din Româ-
nia, a cãrei temã principalã de discuþie a
fost descentralizarea. În opinia ºefului
Executivului, primarii ºi preºedinþii con-
siliilor judeþene sunt cei care trebuie sã
implementeze mãsurile care vor decur-

Ponta: Guvernul îºi va asuma
rãspunderea pe proiectul

legii descentralizãrii

Statul vrea sã vândã 15% din acþiuni-
le Romgaz la preþuri între 24 ºi 32 lei pe
titlu, estimând sã obþinã între 1,38 miliar-
de lei (311,7 milioane euro) ºi 1,85 miliar-
de lei (415,6 milioane euro), titlurile ur-
mând sã fie vândute atât pe Bursa de la
Bucureºti, cât ºi pe cea de la Londra.
Intervalul de preþ pentru vânzarea titluri-

Statul vrea sã obþinã între 311,7 mil euro ºi 415,6 mil euro pentru 15% din acþiunile Romgaz

Premierul Victor Ponta l-a
anunþat pe ministrul de Interne
cã jandarmii au mandat clar din
partea sa sã acþioneze „fãrã
complexe” atunci când protestele
depãºesc „linia roºie” ºi se
transformã în agresiuni ºi
ameninþãri, arãtând cã România
nu se poate întoarce la perioada
când legionarii „îºi fãceau de
cap”. „Vreau sã daþi un semnal
foarte clar de respectare a legii.
Existã o linie roºie peste care nu
accept sã se treacã. Colegul
nostru, domnul Barbu (n.r. -
ministrul Culturii, Daniel Barbu),
a fost agresat. Nu e vorba de
domnia sa, cã e bãrbat, rezistã, e
vorba de faptul cã nu ne întoar-
cem la anii ’30, când îºi fãceau
legionarii de cap pe strãzile
Bucureºtiului. Cât timp proteste-
le sunt paºnice, jandarmii au
procedat foarte bine, foarte
elegant, dar în momentul în care
se trece linia roºie ºi vorbim de
agresiuni, ameninþãri, blocarea
unor drumuri, aveþi din partea
mea mandat foarte clar de
intervenþie, conform legii”, i-a
spus Ponta ministrului de
Interne, Radu Stroe, în ºedinþa
de Guvern de ieri. Premierul a
completat spunând cã vrea un
mesaj foarte clar al faptului cã
democraþie nu înseamnã anarhie.
Preºedintele Traian Bãsescu e de
pãrere cã aceste proteste,
împotriva exploatãrii gazele de

Ponta vrea intervenþie „fãrã
complexe” la proteste violente: Nu
mai suntem în ’30, cu legionarii!

ge din acest proces ºi le-a cerut sã nu
mai fie „îngrijoraþi” în ceea ce priveºte
alocarea resurselor bugetare. „Ceea ce
se descentralizeazã se descentralizeazã
cu tot cu resursele financiare, atâta cât
sunt ele, evident, nu foarte mari, iar eu
sunt convins cã dumneavoastrã veþi
gestiona mul mai bine structuri pe care
Guvernul le are de zeci de ani ºi le folo-
seºte, de foarte multe ori, foarte rãu”, a
spus Ponta. Anterior ºedinþei USL, ºi
preºedintele PNL, Crin Antonescu, a
declarat cã se poate lua decizia angajãrii
rãspunderii Guvernului în Parlament
asupra proiectului de lege privind des-
centralizarea, principala justificare a ur-
genþei fiind legatã de construcþia buge-
tarã pe anul viitor. „Asta (n.r. - angajarea
rãspunderii) e o chestiune de procedu-
rã. Vom discuta dacã existã elemente
care sã justifice urgenþa ºi sigur cã prin-
cipalul element este construcþia buge-
tarã - ºi acesta este încã un subiect de-
spre care vom discuta azi - se poate lua
ºi aceastã decizie”, a spus Antonescu.
El a arãtat cã, în discuþiile despre des-
centralizare, echipele conduse de vice-
premierul Liviu Dragnea ºi de prim-vi-
cepreºedintele PNL Klaus Iohannis au
avansat foarte mult, dar acestea nu au
fost încheiate. „Cred cã mai este o ºedin-
þã luni, dar cred cã s-au conturat ele-
mentele esenþiale”, a spus liderul PNL.
Totodatã, acesta a precizat cã ordinea
publicã ºi Poliþia rutierã rãmân aºa cum
sunt în acest moment, „pentru cã nu se
poate vorbi, din foarte multe motive,
despre o descentralizare a ordinii publi-
ce”, a spus Antonescu.

ºist ºi a proiectului de la Roºia
Montanã, reprezintã o facturã
care este plãtitã pentru minciuni-
le liderilor USL Victor Ponta ºi
Crin Antonescu din perioada de
opoziþie, arãtând cã nu poate
accepta modul de manifestare
prin nerespectarea legii. „Aº vrea
sã trag o concluzie: ce se
întâmplã acum este o facturã pe
care, din pãcate, o plãtim toþi
pentru minciuna domnului Ponta,
domnului Antonescu ºi activiºti-
lor lor în perioada de opoziþie.
Aþi vãzut povestea aceea cu
mortul (n.r. - referire la zvonurile
privind moartea unei persoane în
timpul protestelor din judeþul
Vaslui), este echivalentul gãinii cu
pui vii de la „Evenimentul zilei” ºi
a þipetelor lui Ponta în Piaþa
Constuituþiei: jandarmeria are
muniþie de rãzboi” a afirmat ºeful
statului într-o emisiune difuzatã
de postul B1Tv ºi evz.ro. În
opinia acestuia, aici se plãteºte o
facturã „a minciunilor acestor
oameni”, care spuneau cã gazele
de ºist ar reprezenta „o crimã”.

Ministrul Culturii, liberalul
Daniel Barbu, care participa, joi
searã, în Club A, în Centrul Vechi
al Capitalei, la o dezbatere
culturalã, a fost huiduit de
câteva zeci de persoane care se
opun proiectului Roºia Montanã,
care au intrat în local ºi nu l-au
lãsat ulterior sã plece, spãrgân-
du-i luneta maºinii.

lor Romgaz a fost decis în ºedinþa de ieri
a Guvernului. Oferta este programatã sã
înceapã luni ºi sã dureze nouã zile lucrã-
toare, pânã pe 31 octombrie. O tranºã de
15% din acþiuni va fi rezervatã investito-
rilor mici, iar diferenþa de 85% va fi aloca-
tã investitorilor instituþionali. Ministrul
delegat pentru Energie, Constantin Niþã,

a afirmat cã se aºteaptã la o suprasub-
scriere, având în vedere cã Romgaz este o
companie bunã, profitabilã ºi „are viitor”,
iar cotaþia este „stabilitã dupã un raport
de marketing al consorþiului de consul-
tanþi ºi este o cotaþie apropiatã de cea a
Petrom”. Guvernul s-a reunit ieri diminea-
þã în ºedinþã extraordinarã pentru proble-

ma Romgaz, dar nu numai. „Mai sunt câ-
teva puncte pe ordinea de zi, deoarece
sãptãmâna viitoare nu vom avea ºedinþa
miercuri, voi fi în Statele Unite. De abia
vineri, pe 25 (n.r. - octombrie), este ºedinþã
de Guvern. (...) Între timp, însã, Guvernul
rãmâne la treabã”, a spus Ponta ieri, la
începutul ºedinþei de Guvern.
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GEORGE POPESCU

Ori de câte ori cineva cunoscut ne părăseşte,
cu care am schimbat, prin bruma anilor, bucurii
şi necazuri, căruia i-am ştiut şi împărtăşit sufe-
rinţele, îndeosebi ale unei maladii implacabile,
retrăim un moment de perplexitate. Şi de revol-
tă. Geo Bogza scria demult-demult, într-una din
tabletele sale săptămânale, că moartea unui sin-
gur semen echivalează cu o palmă primită de către
întreaga umanitate.

Şi când se stinge, lângă tine, o fiinţă al cărui
surâs îţi stăruie în minte şi în suflet ca un inde-
lebil simptom al puterii cu care iubea viaţa şi al
bucuriei convieţuirii, în sacră înţelegere cu cei
apropiaţi şi cu cei mai depărtaţi, regretul capătă
accentele unui refuz: al sfârşitului, al nimicului
redus la pumnul de ţărână ritualizat, funerar, în
liturghia din marginea unei gropi pe care, pri-
vind-o, sfârşeşti prin a te simţi la rându-ţi privit.
Şi ameninţat.

Supuşi eroziunii, cum suntem, mă tem că
timpul trăit ne sustrage , vinovat, acel minim
răgaz de a da mai mult sens  şi mai multă în-
dreptăţire grijilor şi îngrijorărilor de noi înş i-
ne  şi de ceilalţ i.

Beţi de iluzii pasagere, seduşi de mirajul lui a
avea, sfâşiaţi în litigii şi trăncăneli gregare, pier-
dem din vedere statutul de pelegrini printr-o lume
pe care buimăceala o face neputincioasă în faţa
ultimei clipe.

Viaţa ar trebui să fie o lecţie, magistrală, or-
donatoare de soartă. Moartea e văduvă de peda-
gogie. Cel puţin pentru cel care o îndură. Pentru
ceilalţi, cei rămaşi în doliul unui pustiu fără ho-
tar, pedagogia aceasta e de o gratuitate nu mai
puţin vinovată.

Morremo! Vom muri!, a fost unul din gânduri-

Colectivul cotidianului „Cuvântul Libertăţii” transmite  con-
doleanţe Domnului Preşedinte Ion Prioteasa la marea durere
pricinuită de trecerea în eternitate a distinsei sale soţii,

NATALIA PRIOTEASA.
 Odihnească-se în pace!

Familia Constantin şi Elena (Mariana) Rădu-
cănoiu este alături de prietenul Ion Prioteasa la
greaua durere pricinuită de decesul soţiei – doam-
na NATALIA PRIOTEASA şi transmite sincere
condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu s-o
odihnească în linişte şi pace!

Colectivul de salariaţi de la S.C. Parc- Turism
S.A Craiova este alături de domnul Ion Priotea-
sa, Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj în aces-
te momente grele determinate de pierderea so-
ţiei – doamna NATALIA PRIOTEASA şi trans-
mite sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dum-
nezeu s-o odihnească!

Sorin Răducan, împreună cu întreg colectivul
A.P.I.A. Dolj sunt alături de domnul Preşedinte
al C.J.Dolj, Ion Prioteasa, la marea durere pri-
cinuită de trecerea în nefiinţă a soţiei sale,
NATALIA PRIOTEASA.

Dumnezeu să o odihnească în pace!

Anca şi Lucian Dindirică sunt alături de Ion şi
Sebastian Prioteasa la dispariţia fulgerătoare a
celei ce a fost GINA PRIOTEASA. Dumnezeu
să o odihnească în pace!

Consiliul Judeţean Dolj este alături de Domnul
Deputat Petre Petrescu la greaua durere prici-
nuită de decesul sorei şi transmite sincere con-
doleanţe familiei îndoliate.

Răzvan, Mihaela, Ioana, Mircea şi Letiţia Can-
ţăr deplâng sfârşitul iubitei lor naşe, NATALIA
PRIOTEASA. Va rămâne veşnic în sufletele noas-
tre. Dumnezeu să o odihnească în pace!

Petre, Carmen şi Petrişor Petrescu îşi expri-
mă profunda durere la stingerea prematură din
viaţă a ce lei ce a  fos t NATALIA (GINA)
PRIOTEASA, soră, cumnată şi mătuşă, bună
la suflet şi inegalabil de generoasă. În veci nu o
vom uita!

O despărţire…

Cu nemărginită durere în suflet, familia
Ileana şi Mircea Canţăr regretă stingerea din

viaţă a celei ce a fost
 NATALIA (GINA) PRIOTEASA,

 inegalabilă prietenă, suflet generos şi cald.
Nu o vom uita niciodată.

Condoleanţe familiei îndoliate.
Dumnezeu s-o odihnească în sfânta Sa pace.

le sentenţioase ale unui mare poet italian drag
mie, Leopardi, scrijelit de cel ce nu împlinise 38
de ani când s-a stins drept un fel de memento.
Un memento mori! Ca un avertisme nt zvârlit
nouă, măcinaţi de orgolii prosteşti, animaţi de
ambiţii deşarte, roşi de invidii şi, astfel, autoli-
vraţi unui jaf ce ne lasă fără onoare, fără demni-
tate, fără firava văpaie a acelei pietăţi ce ne-a
fost insuflată.

A plecat, iată, dintre noi, o fiinţă care, în amin-
tire, a mea şi a familiei mele, tresaltă neobişnuit
de vie în acest ceas al despărţirii, cu acea bucu-
rie a împărtăşirii celor trăite şi a celor rămase
încă de trăit. Din copacii trişti de îmbătrânirea
toamnei, pe care îi am în curte, se scutură do-
mol, fără vreo ordine prestabilită, frunzele poli-
crome, simbolizând că şi ele au avut viaţă şi tre-
cerea ei o regretă, dar nu se doresc compătimite.
Şi „doamna florilor”, care avea pasiunea lean-
drilor albi de Corfu, dar şi a atâtor alte gingăşii
florale, nu-şi putea imagina liniştea deplină de-
cât în singurătatea lor. Iubise viaţa şi oamenii,
se luptase cu viaţa şi răutăţile oamenilor. Nu mai
reproşa de mult absolut nimic. Presimţea ceva,
ca fiecare dintre noi, atunci când nu vrem să di-
vulgăm ce ne doare şi nu vroia să creadă. Şi într-
o zi a aflat tot şi s-a dorit „tare”, adunându-şi
toate puterile firave, câte mai erau. Povestea
unei vieţi frumoase mai avea pagini. Puţine.

Ireparabil, timpul fuge lăsând deznădejdea în
sarcina derizoriului vremilor în care vieţuim cu
aceeaşi străveche şi nouă inconştienţă. Şi nu mai
puţin vinovată.

Fie-ţi ţărâna uşoară, stimată doamnă! Condo-
leanţe familiei căreia umărul nostru e prea fra-
gil spre a-i susţine nemeritata suferinţă.

142 de imobile din Craiova
vor fi reabilitate prin BERD

Craiova este unul dintre cele patru oraşe care au
fost selectate să devină partenere în cadrul noului
Program ESCO de Eficienţă Energetică în sectorul
public, derulat prin Banca Europeană de Dezvoltare
Regională. BERD a obţinut finanţare de la Fondul
Global de Mediu pentru a dezvolta un program pri-
vind îmbunătăţirea eficienţei energetice în clădirile
publice din România. Programul se derulează pe o
perioadă de 5 ani, din noiembrie 2010, până în oc-
tombrie 2015. În Craiova au fost aprobate pentru a
fi reabilitate 142 de imobile deţinute de 46 de grădi-
niţe, 23 de şcoli gimnaziale, 24 de colegii şi licee şi
de Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumofti-
ziologie „Victor Babeş”.

LAURA MOŢÎRLICHE

1.200 de locuinţe, în noul
cartier de pe Caracal

Cartierul de loc uinţe de pe
strada „Carac al” va începe să f ie
construit pe data de 9 martie de
un investitor chinez. Primarul Lia
Olguţa  Vas iles c u a pr ec iz at
că Statul Major General a apro-
bat transferul Unităţii Militare de
pe strada „Carac al” către Primă-
ria Craiova, decizia fiind urmată
ş i de o hotărâre de guvern în
aces t sens . „Primele 250 de apar-
tamente vor fi cumpărate de an-
gajaţi ai MApN, iar  pentru cele-

lalte 1.200 pot de-
pune cereri, la Pri-
mărie, cetăţenii cu
domiciliul în Cra-
iova sau angajaţi
în Craiova, c are
pot demonstra cu
adeverinţă de ve-
nituri că pot plăti ratele la bancă.
Costul apartamentelor e redus,
sub 30.000 de euro, în funcţie de
suprafaţă. Toate c elelalte criterii
(să nu mai fie proprietar, să nu fi

înstrăinat vreo locuinţă în ultimii ani
etc.)  au fost scoase”, a anunţat pri-
marul Craiovei.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Magistraþii Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie au finalizat,
miercuri, 16 octombrie a.c.
dosarul doljeanului Marin
Pelea acuzat cã a insistat sã-i
dea ºpagã ajutorului ºefului
Postului de Poliþie Unirea.
ÎCCJ a respins recursul
declarat de bãrbat împotriva
hotãrârii Curþii de Apel
Craiova prin care a primit 3
ani de închisoare cu executa-
re, sentinþa rãmânând, astfel,
definitivã: „Respinge, ca
nefondat, recursul declarat
de inculpatul Pelea Marin
împotriva deciziei penale
nr.266 din 18 iulie 2013 a
Curþii de Apel Craiova –
Secþia Penala ºi pentru
Cauze cu Minori. Deduce
din cuantumul pedepsei
aplicate inculpatului Pelea
Marin durata reþinerii ºi
arestãrii preventive de la 26
februarie 2013 la 16 oc-
tombrie 2013. Definitivã”,
se aratã în încheierea de
ºedinþã a ÎCCJ.

Reamintim cã, Marin
Pelea a fost trimis în judeca-
tã, pe 12 martie 2013, de
procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj. În
rechizitoriul întocmit la
finalizarea cercetãrilor,
procurorii au reþinut faptul

cã, pe 25 februarie, Cãtãlin
Cicã, ºeful Postului de Poliþie
al comunei Unirea, a sesizat
Serviciul Judeþean Antico-
rupþie Dolj cã Pelea i-a
promis 2.500 de lei, dacã va
instrumenta dosarul astfel
încât Vasile Icã, nepotul sãu,
sã fie exonerat de rãspunde-
re penalã dupã ce fusese
prins conducând fãrã permis.
Pe 26 februarie a.c., Marin
Pelea a venit la Postul de
Poliþie însoþit de nepotul sãu.
Cei doi au intrat în biroul lui
Cãtãlin Cicã, iar în timp ce
poliþistul îl audia pe Icã,

Marin Pelea, i-a cerut sã
instrumenteze dosarul în aºa
fel încât nepotul sãu sã nu
suporte consecinþe penale,
dupã cum rezultã ºi din
transcrierea înregistrãrii
convorbirilor, ataºatã la
dosar: «La un moment dat,
inculpatul i s-a adresat
denunþãtorului afirmând
„Ia fi atent! Îl mai trimiþi
undeva de aici? (n.r. –
dosarul) i-am dat foc ºi cu
asta basta”, replica denun-
þãtorului fiind „nu-i dãm
nici un foc, îi dãm propu-
neri corespunzãtoare”,

pentru ca inculpatul sã
continue „mi-l dai mie!”,
iar denunþãtorul sã afirme
„cum sã-þi dau þie dosarul?!
Odatã ce e înregistrat
trebuie sã dãm soluþie
legalã prin parchet. Mã
înþelegi?”. Deºi denunþãto-
rul i-a comunicat cã dosa-
rul va fi instrumentat în
condiþii legale, soluþia
urmând a fi adoptatã de
cãtre parchet, inculpatul i-a
promis din nou denunþãto-
rului suma de 1.500 lei:
„mie spune-mi preþu’ ºi cât
ceri, atâta îþi dau! cinºpe e
bine?” denunþãtorul „ce
cinºpe?”, inculpatul „mili-
oane”. Denunþãtorul l-a
întrebat pe inculpat „ce
cinºpe milioane bã? pentru
ce?” pentru ca inculpatul
sã rãspundã „pentru aia!”.
Discuþia dintre inculpat ºi
denunþãtor referitoare la
dosarul penal instrumentat

de cel din urmã a continuat,
inculpatul întrebând „pãi ºi
nu e bine cinºpe milioane…
pentru ca dosarul acesta sã
nu mai fie, sã nu mai… di
colo colo”». Vãzând cã
poliþistul îi spunea cã dosarul
va fi soluþionat legal, Pelea a
revenit la Post în jurul orei
15.30, de aceastã datã singur.
A intrat în aceeaºi încãpere în
care fusese anterior, ºi i-a
pus pe birou 1.600 de lei, fiind
prins în flagrant.

Pe 13 mai 2013 judecãtorii
Tribunalului Dolj l-au con-
damnat pe Marin Pelea la 2
ani ºi 10 luni închisoare cu
executare. Procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj au atacat cu apel
sentinþa pronunþatã pe fond,
iar pe 18 iulie a.c. Curtea de
Apel Craiova a admis apelul
procurorilor majorând pe-
deapsa inculpatului la 3 ani
de închisoare cu executare.

Marin Pelea, doljeanul care a încer-
cat sã-l mituiascã cu 1.600 de lei pe
ºeful Postului de Poliþie Unirea pen-
tru a-ºi scãpa nepotul de dosar, a fost
condamnat definitiv la 3 ani de închi-
soare cu executare. Pedeapsa a rãmas
definitivã miercuri, 16 octombrie a.c.,

Sentinþã definitivã în cazul doljeanului care a vrut
sã-l mituiascã pe ajutorul ºefului de Post din Unirea

Judecãtorii Tribunalului Dolj au admis,
joi, recursul declarat de procurorii Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria Craio-
va împotriva hotãrârii de luni a Judecã-
toriei Craiova prin care s-a respins pro-
punerea de arestare preventivã a lui
Cristian Adi Badea, ºoferul care a ac-
cidentat mortal un bãrbat în comuna Bra-
tovoeºti ºi a fugit: „În temeiul art. 385/

15 lit. d Cpp admite recursul formu-
lat de Parchetul de pe lângã Judecã-
toria Craiova. Caseazã încheierea
din Camera de Conisiliu a Judecãto-
riei Craiova nr. 218/2013 ºi rejude-
când: Admite propunerea Parchetu-
lui de pe lângã Judecãtoria Craio-
va. În temeiul art. 136 alin. 1, lit. d
Cp, art. 149/1 Cpp, art. 143 Cpp, art.

148 alin. 1 lit. f Cpp dispune aresta-
rea preventivã a inculpatului Badea
Cristian Adi pe o perioadã de 29 de
zile, începând cu data punerii în exe-
cutare a mandatului de arestare pre-
ventivã ºi pânã la executare. Defini-
tivã. Pronunþatã în ºedinþa publicã
din 17.10.2013”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a Tribunalului Dolj.

Reprezentanþii IPJ Dolj au declarat
cã, dupã emiterea mandatului, joi sea-
rã, craioveanul a fost ridicat de la do-
miciliu ºi introdus în arestul IPJ Dolj.

Reamintim cã, în urma cercetãrilor
efectuate, poliþiºtii Serviciului Rutier
Dolj au reuºit sã dea de urma autorului
accidentului mortal petrecut în noapte
de sâmbãtã spre duminicã, în comuna

doljeanã Bratovoeºti. Asta mai ales cã
autoutilitara Fiat Ducato care l-a ucis
pe Aurel Ion, de 37 de ani, din localita-
te, a fost gãsitã abandonatã, cu capota
îndoitã ºi parbrizul spart, la câþiva metri
de locul impactului. Cel care o condu-
cea s-a dovedit a fi Cristian Adi Badea,
de 28 de ani, din Craiova. Poliþiºtii l-au
identificat ºi l-au ridicat pentru audieri
duminicã seara, l-au introdus în arestul
IPJ Dolj pentru 24 de ore, iar luni l-au
prezentat Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova. Procurorii au decis
sã-l prezinte instanþei de judecatã, cu
propunere de arestare preventivã, însã
Judecãtoria Craiova a respins propune-
rea, astfel cã Badea a fost pus în liber-
tate, procurorii declarând recurs.

când magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova au respins recursul declarat de
bãrbat împotriva hotãrârii din 18 iu-
lie a.c. a Curþii de Apel Craiova. Bãr-
batul a ajuns în spatele gratiilor pe 26
februarie a.c. ºi va rãmâne acolo pânã
la ispãºirea pedepsei.

ªoferul fugar de la Bratovoeºti, arestat preventivªoferul fugar de la Bratovoeºti, arestat preventivªoferul fugar de la Bratovoeºti, arestat preventivªoferul fugar de la Bratovoeºti, arestat preventivªoferul fugar de la Bratovoeºti, arestat preventiv
Autorul accidentului mortal petrecut în comuna Bratovo-

eºti, în noaptea de sâmbãtã spre duminicã, a ajuns, din nou,
dupã gratii, de aceastã datã pentru 29 de zile. Tânãrul, de
28 de ani, din Craiova, a fost ridicat joi searã de poliþiºti de
la domiciliu ºi introdus în arestul IPJ Dolj, dupã ce magis-
traþii Tribunalului Dolj au admis recursul Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova ºi au dispus arestarea pre-
ventivã a acestuia. Luni, Judecãtoria Craiova respinsese
propunerea de arestare a ºoferului fugar.
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Experimentul prevede ca spita-
lele ce intrã  în program sã fie îm-
pãrþite în douã categorii: de inte-
res naþional, respectiv, spitalele
regionale ºi cele de urgenþã, ºi de
interes local – spitalele municipale
ºi orãºeneºti. Deocamdatã, nu au
fost fãcute publice numele unitãþi-
lor medicale respective. Potrivit
autoritãþilor sanitare proiectul de
modificare a statutului spitalelor dã
posibilitatea acestor unitãþi sã devi-
nã instituþii autonome, cu mai mul-
tã libertate în organizare. „Ar fi o
veste bunã pentru noi ca Spitalul
Judeþean din Craiova sã fie selec-
tat între cele 12 unitãþi sanitare-pi-
lot. Cred cã prevederile din pro-
iect ar duce la o organizare mai
bunã ºi o eficientizare a activitãþii.

Doar 12 unitare sanitare din þarã
vor fi selectate în cadrul unui pro-
iect-pilot, desfãºurat la nivel naþi-
onal, ce ar urma sã ducã la dez-
voltarea sistemului spitalicesc din

România. Programul este aºteptat
cu interes ºi la Craiova, printre
candidaþi numãrându-se Spitalul
Judeþean de Urgenþã, cel mai mare
din regiunea Oltenia.

De fiecare datã am dorit sã în in-
trãm în diferite proiecte. Este o
condiþie ca sã devii mai eficient
pentru populaþie. Cu toþii ne dorim
binele pacienþilor pe care îi tratãm”,
a declarat conf. univ. dr. Florin Pe-
trescu, managerul Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã din Craiova.

Bugetul unitãþilor sanitare,
propus de manager

În cazul spitalelor care vor intra
în programul pilot, consiliul de ad-
ministraþie poate lua hotãrârea de a
introduce un sistem de salarizare a
personalului medical în funcþie de
performanþã, dar salariul nu va fi
mai mic decât salariul existent la
momentul transformãrii spitalului în
instituþie autonomã. Bugetul de ve-

nituri si cheltuieli al spitalului pilot
este propus de manager ºi avizat
de Consiliul de Administraþie. Acest
buget trebuie sã fie publicat pe site-
ul spitalului. Ministerul Sãnãtãþii
monitorizeazã lunar cheltuielile ºi
execuþia bugetului ºi poate interveni
atunci când constatã nereguli.

Veniturile spitalelor-pilot vor pu-
tea fi obþinute din mai multe sur-
se. Ca ºi pânã în prezent, în pri-
mul rând, din contractele cu ca-
sele de asigurãri de sãnãtate, dar
ºi de la bugetul Ministerului Sãnã-
tãþii pentru programele naþionale,
investiþii în infrastructurã ºi dotãri,
finanþarea salariilor rezidenþilor ºi
a departamentelor de urgenþã. De
asemenea, spitalele-pilot vor putea
obþine finanþare din fonduri euro-
pene nerambursabile, servicii me-
dicale acordate în regim privat, din
coplatã, din servicii de sãnãtate,
servicii hoteliere, donaþii sau spon-
sorizãri, împrumuturi interne ºi ex-
terne care vor fi rambursate din
veniturile proprii, asocieri în par-
teneriat public-privat ºi din buge-
tul autoritãþilor locale în cazul spi-
talelor orãºeneºti.

Spitalele publice nu vor mai fi
considerate instituþii bugetare

Proiectul privind statutul spita-
lelor vizeazã  scoaterea spitalelor
publice din categoria instituþiilor

publice bugetare, flexibilizarea ca-
drului lor de funcþionare ºi încu-
rajarea gãsirii de soluþii manageriale
pentru o activitate mai eficientã.
Indiferent de forma de organizare
aleasã, unitãþile sanitare rãmân spi-
tale de stat, vor putea opera dupã
un buget global, spre deosebire de
situaþia actualã când trebuie sã aº-
tepte rectificarea bugetarã, vor
avea posibilitatea înregistrãrii ca
plãtitor de TVA ºi deducerii TVA-
ului aferent achiziþiilor, având ca
efect diminuarea costurilor ºi ma-
jorarea lichiditãþilor, vor avea po-
sibilitatea de a contracta împrumu-
turi financiare, de a calcula ºi in-
troduce în costuri amortizarea bu-
nurilor ºi de a constitui fond pro-
priu de dezvoltare. 

Spitalele de interes local vor pu-
tea beneficia de lucrãri de renova-
re, modernizare sau dotare cu apa-
raturã medicalã finanþatã de la bu-
getul Ministerului Sãnãtãþii doar dacã
autoritãþile locale participã cu mini-

mum 30% din cheltuieli. Existã to-
tuºi ºi o prevedere în acest caz.
Astfel, dacã modernizarea se înca-
dreazã în obiectivele Ministerului
Sãnãtãþii, atunci contribuþia autori-
tãþilor locale poate fi de doar 5%.

Salariu în funcþie de performanþã
Proiectul se referã ºi la salariza-

rea medicilor ºi statutul spitalelor.
Astfel, un medic care lucreazã într-
un spital public ar putea opta, în
viitorul apropiat, pentru un program
cu normã întreagã sau cu part-time.
Cel care opteazã pentru part-time
poate lucra, la finalul celor patru ore
de lucru, în sistemul privat. Dacã
alege sã lucreze cu normã întrea-
gã, la finalul programului, doctorul
respectiv poate rãmâne în aceeaºi
unitate spitaliceascã ºi sã ofere con-
sultaþii în sistem privat. Într-o ast-
fel de situaþie, serviciile medicale
vor fi plãtite din asigurãri private sau
din buzunarul pacientului.

RADU ILICEANU

Ministrul Sãnãtãþii, Eugen Nicolãescu, a
declarat ieri, la Forumul european al obezi-
tãþii, cã a demarat deja discuþii cu repre-
zentanþii Ministerului Educaþiei Naþionale
privind introducerea în programa ºcolarã
obligatorie a educaþiei sanitare. „Deja am
deschis discuþiile cu MEN în ceea ce s-ar
numi introducerea educaþiei sanitare în
ºcoli. Când spunem introducerea educaþiei
sanitare în ºcoli noi spunem mai mult de-
cât s-au repezit unii politicieni sã spunã: ºtiþi
cã ºi acum putem sã facem. Sigur cã pu-
tem sã facem, dar putem sã facem opþio-
nal. Vrem sã fie o disciplinã obligatorie,

Nicolãescu: „Ne gândim sã introducem sancþiuni
împotriva celor care nu au grijã de sãnãtatea lor”

astfel încât sã ne atingem obiectivul. Cu
cât lãsãm lucrurile mai voluntare, cu atât
rezultatele vor fi mai mici sau mai îndepãr-
tate. Cu cât le reglementãm mai bine, cu
atât putem sã le urmãrim, sã intervenim, sã
corectãm ºi sã ne aºteptãm la rezultate co-
recte, pozitive”, a spus ministrul.

Totodatã, Nicolãescu a menþionat cã se
gândeºte la posibile sancþiuni, în viitor, pen-
tru cei care nu se vor prezenta la progra-
mele derulate de minister, precum cel pri-
vind evaluarea stãrii de sãnãtate a popula-
þiei. „România a efectuat în anii 2007-2008
un amplu program de prevenþie, care s-a
numit «Program naþional de evaluare a stã-
rii de sãnãtate a populaþiei», program care
a cuprins aproape toatã populaþia României
– spun aproape pentru cã o parte din cetã-
þeni nu au vrut sã se prezinte la un aseme-
nea program. ªi ne gândim ca în viitor sã
introducem sancþiuni împotriva celor care
nu vor sã aibã grijã de sãnãtatea lor. Statul
oferã toate posibilitãþile, dar ºi cetãþeanul
trebuie sã aibã responsabilitate, pentru cã
pânã la urmã trebuie ºi el sã înþeleagã cã,
aºa cum îºi poartã de grijã, aºa va trãi”, a
spus demnitarul.

Exporturile de carne de porc pe piaþa
comunitarã din toate exploataþiile comer-
ciale din România ar putea fi reluate în-
cepând cu anul 2014, în prezent fiind aº-
teptat raportul final pe pestã porcinã din
partea Comisiei Europene, a declarat pre-
ºedintele Autoritãþii Naþionale Sanitar Ve-
terinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor
(ANSVSA), Vladimir Mãnãstireanu, într-

Preºedintele ANSVSA:
„Exporturile de carne de porc pe piaþa

UE ar putea fi reluate din 2014”
un interviu acordat Agerpres.

Acesta a precizat cã Autoritatea are ne-
voie ºi de un buget corespunzãtor pentru
2014, respectiv de cel puþin 230 de mili-
oane de lei, numai pentru implementarea
programului naþional strategic prin care
se asigurã supravegherea bolilor la ani-
male, dar ºi siguranþa alimentelor puse pe
piaþã. ªeful ANSVSA considerã cã în pre-

zent nu mai existã nici un
impediment pentru des-
chiderea exporturilor de
carne ºi de ovine vii în
Turcia, dar ºi a tranzitu-
lui prin aceastã þarã cãtre
þãrile arabe, deoarece Ro-
mânia a obþinut statusul
de þarã cu risc controlat
faþã de scrapie, iar cele 19
judeþe libere de aceastã
boalã au fost publicate
deja în buletinul oficial al
Organizaþiei Mondiale
pentru Sãnãtatea Anima-
lelor (OIE).
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Ceva de neînþeles...Ceva de neînþeles...Ceva de neînþeles...Ceva de neînþeles...Ceva de neînþeles...
MIRCEA CANÞÃR

Ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Ru-
rale, Daniel Constantin, s-a aflat joi la Cra-
iova, pentru a participa la lucrãrile confe-
rinþei judeþene a Partidului Conservator, al
cãrui lider este. Evenimentul s-a desfãºu-
rat într-un anonimat deplin, poate nefiresc,
nefiind urmat de vreo întâlnire cu ziariºtii
cum, de regulã, se obiºnuieºte. Ce a spus
liderul conservatorilor militanþilor doljeni ai
partidului sãu are prea puþinã importanþã.
Fiindcã, de fapt, n-a reþinut atenþia cu ceva
deosebit. „În 2016 depinde de noi dacã
vom avea un procent mai mare pe liste.
Trebuie sã demonstrãm cã meritãm sã fim
acolo. Rãmâne responsabilitatea ca dum-
neavoastrã sã mergeþi din nou în teritoriu
ºi sã spuneþi cã am fãcut ce am promis. Va
trebui sã ne implicãm pentru ca în 2016 sã

obþinem un numãr mai mare de parlamen-
tari, fie cu USL, fie pe liste separate”. Sã
fim scuzaþi: apã de ploaie. Daniel Constan-
tin, ministru în Guvernul premierului Vic-
tor Ponta, ori nu ºtie în ce an ne aflãm, ori
face glume. Deocamdatã suntem la nici un
an de la ultimele alegeri legislative ºi în lo-
gica lucrurilor trebuie spus ce s-a fãcut în
acest an, apoi ce se preconizeazã în anul
care vine ºi peste vreo doi ani se poate dis-
cuta, fireºte, ºi de targetul alegerilor din
2016. Apoi, aºa, între altele, ca o nedume-
rire, când au candidat conservatorii „de sine
stãtãtori”, pe liste proprii la niºte alegeri
parlamentare? ªi a mai spus aºa liderul
conservatorilor, la un moment dat: „În
domeniile în care noi suntem la conduce-
re, agriculturã, turism, putem sã avem re-

zultate care vor fi nu numai spre binele
partidului, cât ºi spre binele oamenilor”.
Cugetarea aceasta adâncã ne duce la vor-
ba lui Trahanache: „De la binele partidu-
lui atârnã binele þãrii ºi de la binele þãrii
atârnã binele nostru”. Binele þãrii nefiind
altceva decât o verigã intermediarã, un loc
de pasaj între victoria politicii proprii ºi în-
florirea propriei averi. Dar sã lãsãm munca
de partid a ministrului Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale, Daniel Constantin, fireºte ºi
aceasta cu rostul ei, ºi sã ne exprimãm ade-
vãrata nelãmurire, legatã de prezenþa sa în
judeþul Dolj. Aflându-se într-un judeþ cu
vocaþie agricolã ºi potenþial deplin, insufi-
cient valorificat, nu-ºi putea „rupe” din tim-
pul preþios ºi pentru o mai bunã cunoaºtere
a problemelor fermierilor doljeni? Sau le stã-

pâneºte? Faptul cã Partidul Conservator în-
cearcã sã fie „factorul de echilibru între
partidele mari în acest moment, PSD ºi
PNL” are pentru producãtorii agricoli o re-
levanþã minorã, grijile lor cotidiene îndrep-
tându-se spre înfiinþarea culturilor agricole
de toamnã, valorificarea producþiei acestui
an ºi atâtea altele. Reiterãm nelãmurirea
noastrã: sã fii ministrul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale ºi sã ajungi la Craiova, inima
Olteniei, ºi sã nu faci vreo referire concretã
la domeniul de competenþã încredinþat în
Guvern, aºa ceva, cum sã spunem, mai rar.
Oricum, în nici un caz expresia unei com-
petenþe desãvârºite. Deºi dupã prezenþa la
Nedeia, în august a.c., pentru a se infor-
ma de „starea irigaþiilor” în judeþul Dolj,
nu ne mai fãceam iluzii.

Acþiunea publicã face parte dintr-o serie
de evenimente ºi activitãþi anti-trafic pe care
World Vision România – Birou Zonal Dolj
le-a desfãºurat în perioada 14-18 octom-
brie – Sãptãmâna prevenirii traficului de
persoane. Spre exemplu, elevii din clasele
a VII-a a ºi a VIII-a din ºcolile partenere
World Vision (ªcoala de Arte ºi Meserii
Argetoaia, ªcoala Gimnazialã Cernãteºti,
ªcoala Gimnazialã Scãeºti, ªcoala Gimna-
zialã Braloºtiþa, ªcoala Gimnazialã Coþofe-
nii din Dos, ªcoala Gimnazialã Sopot, ªcoala
Gimnazialã Breasta, ªcoala Gimnazialã Ple-
ºoi, ªcoala Gimnazialã Carpen, ªcoala Gim-
nazialã Predeºti, ªcoala Gimnazialã Vârvoru
de Jos, ªcoala Gimnazialã Brabova) au vi-
zionat un film documentar cu tematica anti-
trafic urmat de discuþii ºi exemplificãri cu
privire la racolarea victimelor traficului de
persoane, etapele traficului de persoane,
profilul victimei, recrutorului, sfaturi pri-
vind evitarea pericolului de a cãdea în cap-
cana traficanþilor. În incinta ºcolilor au fost
organizate expoziþii de desene cu tematica
anti-trafic, iar în locurile vizibile au fost
postate afiºe ºi împãrþite materiale infor-
mative – flyere. “Acþiunea de tip flash-mob

Flash-mob sub sloganul “Nu vreau

sã fiu o marfã”, în Piaþa “Mihai Viteazu”
World Vision România – Biroul Zonal Dolj, alãturi de partenerii de la

Agenþia Naþionalã împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional
Craiova ºi Palatul Copiilor Craiova, au organizat, ieri, în Piaþa „Mihai

Viteazu” din Craiova, o acþiune publicã de tipul flash-mob, sub sloganul “Nu
vreau sã fiu o marfã”, cu scopul de a trage un semnal de alarmã asupra

efectele nocive ale traficului de persoane.

s-a mai desfãºurat ºi în cele 13 ºcoli parte-
nere World Vision, mai sus amintite, pre-
cum ºi în cadrul Cluburilor Copiilor aparþi-
nând Palatului Copiilor din Craiova, respec-
tiv în localitãþile: Calafat, Bãileºti, Filiaºi,
Segarcea, Dãbuleni, Poiana Mare. Aceastã
acþiune publicã presupune o miºcare coor-
donatã în spaþiul public a mai multor gru-
puri ºi urmãreºte o schimbare socialã prin
creºterea solidaritãþii la nivelul comunitãþii
ca formã de luptã împotriva traficului de
persoane”, a spus Ana Maria Moþãþeanu –
specialist comunicare ºi relaþii publice
World Vision România – Biroul Zonal Dolj.

De asemenea, la acþiune s-au alãturat ºi
reprezentanþi ai Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj, Inspectoratului de Poliþie Ju-
deþean Dolj, Inspectoratului de Jandarmi Ju-
deþean Dolj, Brigada de Combatere a Cri-
minalitãþii Organizate Craiova, Direcþia Ge-
neralã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Co-
pilului Dolj, Agenþia Judeþeanã pentru Ocu-
parea Forþei de Muncã Dolj, IGI – Servi-
ciul pentru Imigrãri Dolj, Gruparea de Jan-
darmi Mobilã Fraþii Buzeºti Craiova, Direc-
þia de Sãnãtate Publicã Dolj.

ALINA DRÃGHICI

Astãzi, ora 17.00, în Sala „Filip
Lazãr” a Filarmonicii „Oltenia” va avea
loc lansarea cãrþilor „Clubul Naþional
Liberal. Antologie 2010-2012” ºi
„Perspective liberale”, de Aurelian
Slavu. Evenimentul este organizat de
Organizaþia Tineretului Naþional Liberal
din Craiova ºi Clubul Naþional Liberal.

MARGA BULUGEAN

Casa de Cul turã
„Traian Demetrescu”
organizeazã, în acest
week-end, cea de-a
IX-a ediþie a Festiva-
lului-concurs de in-
terpretare muzicalã
„Vreau sã cânt!” .
Evenimentul  se va
desfãºura  pe douã
categorii  de vârstã
(10-13 ani ºi 14-18
ani), fiecare cu douã
secþiuni: Interpretare
vocalã muzicã uºoa-
rã, popularã, folk ºi
Interpretare instru-
mentalã muzicã cla-
sicã – deschisã instrumentiºtilor (pian,
vioarã, chitarã, instrumente de suflat,
percuþie etc.).

Potrivit reprezentanþilor instituþiei, în
concurs s-au înscrie  aproape 50 de par-
ticipanþi – 31 la prima categorie de vâr-
stã ºi 15 la cea de-a doua. Competiþia are
loc astãzi, 19 octombrie, de la ora 11.00,
la Electroputere Parc Craiova, iar Gala
Laureaþilor se va desfãºura mâine, 20 oc-
tombrie, de la aceeaºi orã. Din juriu fac
parte Octavian Gorun – concert-maestru
al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Ol-
tenia”, Renata Vari – solistã la Teatrul Li-

Aproape 50 de copii ºi tineri s-au înscris

la Festivalul-concurs „Vreau sã cânt!”

ric „Elena Teodorini”, ºi Cristian Mihai
Mihãescu – profesor de muzicã la Cole-
giul Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan”
din Craiova.

Câºtigãtorii vor fi rãsplãtiþi cu premii
în bani – a cãror valoare se ridicã la
1.200 de lei –, acordate pe cele douã
categorii de vârstã, pentru fiecare secþi-
une în parte. Astfel, Premiul  I valorea-
zã 300 de lei, Premiul al II-lea – 200 de
lei, iar Premiul al III-lea  – 100 de lei.
De asemenea, toþi concurenþii vor primi
diplome de participare.

MAGDA BRATU
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Industriaşul Constantin Popeci
i-a prezentat liderului democrat-li-
beral un obstacol pe care îl întâm-
pină în dezvoltarea propriei afa-
ceri, şi anume accesarea fonduri-
lor europene pentru retehnologiza-
rea companiei Popeci Utilaj Greu.
„Am discutat cu domnul Popeci
dificultăţile pe care le are în a atra-
ge fonduri europene, pentru că
băncile nu se implică mai mult în

Cătălin Predoiu, în vizită la Popeci Utilaj
Greu şi Facultatea de Drept din Craiova

Prim-vicepreşedintele PDL, Cătălin Predo-
iu, care este şi unul dintre cei trei candidaţi
ai partidului la alegerile prezidenţiale, s-a
aflat, ieri, într-o vizită la Craiova. Fostul mi-
nistru al Justiţiei a precizat că nu se află într-
o campanie de imagine , ci a venit cu scopul
de a participa la alegerile pentru şefia PDL
Craiova. În aceeaşi zi, Cătălin Predoiu a
mers la fabrica Popeci şi Facultatea de Drept
din Craiova, comentând apoi că aceste vizi-
te au fost ”simbolice” deoarece programul
său politic se axează pe redresarea econo-
miei şi a statului de drept.

Cătălin Predoiu a
răspuns, la Craiova, acuzaţii-
lor care i-au fost aduse de
preşedinte le Traian Băsescu
refe ritoare la numirile  din
Justiţie. „Ori de câte ori am
făcut propuneri la şefia
Parchetelor,  am avut în
vede re stabilitatea instituţio-
nală şi obţinerea unor rapoar-
te pozitive  de ţară. Am avut
în vedere intere sele Româ-
niei.  Orice alte discuţii
colaterale care au avut loc -
cum e şi normal în spaţiul
public sau în spaţiul polit ic -
nu m-au privit şi nu mă
privesc. Mai multe nu am ce
să spun, munca mea se vede
în rapoarte le de ţară, munca
mea şi a echipei mele se vede
în Monitorul Oficial, acolo
unde  au fost publicate cele
peste 15 legi importante pe
care  Ministerul Justiţiei le-a
elaborat în timpul mandatelor
pe care le -am avut”.

Senatorul
Mărinică Dincă:

„Îl voi susţine la alege-
rile interne pentru funcţia
de candidat la funcţia de
preşedinte şi cred, cu toa-
tă tăria, că va fi candidat
la funcţia de preşedinte şi
va câştiga”.

Deputatul
Ştefan Stoica:

„Cel care va fi desem-
nat drept candidat al par-
tidului nostru, în mod cert,
va avea şanse reale şi va
câştiga preşe denţia Ro-
mânie i în 2014. Ace sta
e ste  şi motivul pe ntru
care  am pregătit foarte
bine aceste alegeri, care
vor avea loc pe 23 noiem-
brie, când vor participa
toţi me mbrii de partod,
8000 la număr”.

acest proces. Noi îi încurajăm pe
bancheri să se gândească la fap-
tul că au o responsabilitate faţă de
economia naţională. Ştim că e uşor
să împrumuţi guvernul cu titluri de
stat, ştiu că e greu să lucrezi în
economie atunci când guvernul nu
prezintă nici un fel de credibilitate
mediului de afaceri, dar trebuie să
ajutăm întreprinderile, să ajutăm
capitalul românesc să se dezvol-

te. Nici o ţară nu îşi permite pro-
grame publice dacă nu are un sec-
tor privat puternic”, a menţionat
Cătălin Predoiu.
„Să devenim purtătorul de
cuvânt al întreprinzătorilor”

De altfel, prim-vicepreşedinte-
le PDL, Cătălin Predoiu, a decla-
rat că partidul din care face par-
te este preocupat de industrie şi
mediul de afaceri, în general de
economia românească. „Dorim
să devenim purtătorul de cuvânt
şi de interes al întreprinzătorilor
care crează locuri de muncă, pro-
fit, plătesc impozite şi ţin, practic,
România în spate, cu tot cu apa-
ratul ei guvernamental central şi
local. Fără industrie, fără între-
prinzători, fără întreprinderi care
să producă locuri de muncă nu
putem vorbi nici de educaţie, nici
de sănătate, nici de justiţie, nu
putem vorbi de nimic”, a decla-
rat Predoiu.

„Pe plan economic există o
lipsă de viziune şi coerenţă”

Fostul ministru al Justiţiei a afir-
mat că, pe plan economic, există
„o lipsă de viziune şi de corenţă”
la nivel guvernamental. „Voi da
numai un singur exemplu, cel le-
gat de industria energetică, care
nu are nici până la ora aceasta o
strategie. Premierul Ponta şi mi-
nistrul Niţă au vorbit din aprilie
de o strategie pe care nu au fă-
cut-o nici astăzi. Cum poate gu-
vernul României să îşi coordone-
ze politici sociale fără o strategie
pe energie? Vedem ce se întâm-
plă şi cu proiectul gazelor de şist
care este un proiect îngropat. Şi
asta pentru că guvernul nu a avut
strategie, coerenţă. Iată de ce
guvernul-alternativă este preocu-
pat de politicile economice”, a
spus democrat-liberalul.
„Cu o Justiţie corectă, România
poate să stea demnă între
statele UE”

Legat de vizita întreprinsă la

Facultatea de Drept din Craiova,
Cătălin Predoiu a subliniat impor-
tanţa pe care o are Justiţia într-o
ţară democratică. El a apreciat,
totodată, activitatea academică a
rectorului Dan Claudiu Dănişor,
menţionând că acesta i-a fost co-
leg de grupă la facultate. „Româ-
nia are nevoie de specialişti în Jus-
tiţie pentru că trebuie să se dezvol-
te pe baza respectării legii şi a sta-
tului de drept. Justiţia este un capi-
tol la care Guvernul nostru şchioa-
pătă, iar la respectarea statului de
drept, Executivul este repetent. Cu
o Justiţie corectă şi cu dezvoltare
economică, România poate să stea
demnă între statele UE. Deocam-
dată, guvernul Ponta nu face de-
cât să afecteze poziţia României în
rândul ţărilor europene”.
”Să ne preocupăm de baza
partidului”

Cătălin Predoiu, care a partici-
pat şi la alegerile pentru funcţia de
preşedinte al PDL Craiova – Ma-
rinică Dincă fiind reconfirmat în
funcţie, a subliniat faptul că îl inte-

resează mult baza partidului.
„După părerea mea, trebuie să ne
preocupăm de baza partidului pen-
tru viitoarea guvernare. În momen-
tul în care partidul va ajunge la gu-
vernare, trebuie să aibă maşinăria
pregătită: proiectele, strategiile şi
echipele. Oamenii au nevoie de
soluţii concrete şi ele nu se elabo-
rează de azi pe mâine. Noi nu
vrem să fim ca şi guvernul Ponta,
adică să guvernăm cu soluţii găsi-
te prin ziare. Vrem să elaborăm
treptat proiecte şi programe, şi
acest lucru nu se întâmplă doar la
centru. E foarte important să se
întâmple la nivelul fiecărei organi-
zaţii de partid. De aceea mă aflu
aici ca să discut cu colegii mei, în
detaliu, ceea ce v-am prezentat”,
a menţionat Cătălin Predoiu.
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Secretarul de Stat în MFE, Alin
Mitricã (foto) a precizat într-un co-
municat de presã cã deblocarea Pro-
gramului Operaþional Sectorial Creº-
terea Competitivitãþii Economice,
este un succes ce se datoreazã în
exclusivitate Guvernului Ponta, pre-
cum ºi modificãrile cu efecte poziti-
ve iniþiate de Ministrul Fondurilor
Europene, Eugen Teodorovici ºi vor
contribui în mod substanþial la creº-
terea ritmului absorbþiei ºi la dinami-
zarea economiei româneºti. „Pentru
beneficiarii privaþi a fost extinsã apli-
carea mecanismului decontãrii ce-
rerii de platã, în vederea evitãrii si-
tuaþiilor de blocare a derulãrii pro-
iectelor aflate în implementare, dar
ºi pentru a crea cadrul necesar achi-
tãrii mai rapide a facturilor pentru
servicii, bunuri ºi lucrãri recepþio-
nate ºi acceptate, în acest sens fiind
adoptatã Ordonana de Urgenþã a
Guvernului nr. 76/2013 pentru mo-

În vederea simplificãrii ºi eficientizãrii
sistemului de implementare a instrumen-
telor structurale, Ministerul Fondurilor

dificarea ºi completarea Ordonanþei
de Urgenþã a Guvernului nr. 64/2009
privind gestionarea financiarã a in-
strumentelor structurale ºi utilizarea
acestora pentru obiectivul conver-
genþã”, a subliniat reprezentantul
Ministerul Fondurilor Europene.

O procedurã mult mai simplã
În acelaºi comunicat de presã s-

au mai enumerat ºi câteva din modi-
ficãrile semnificative aduse prin Or-
donana de Urgenþã a Guvernului nr.
84/2013. Acestea ar fi extinderea
mecanismului decontãrii pentru con-
diþiile specifice proiectelor finanþate
prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, de-
oarece în cazul acestora majoritatea
cheltuielilor sunt centrate pe salarii;
asigurarea funcþionalitãþii sistemului
mecanismului cererilor de platã pen-
tru toþi beneficiarii finali, alþii decât
instituþiile finanþate integral din buge-

tele centrale precum ºi diminuarea pe-
rioadei de procesare a cererilor de
rambursare de la 45 de zile lucrãtoa-
re la 20 de zile lucrãtoare. „Prin sim-
plificarea procedurii de achiziþii pen-
tru beneficiarii de fonduri europene
din mediul privat s-a reglementat pro-
cedura pe care o vor respecta aceº-
tia în perioada urmãtoare.  Astfel, be-
neficiarii privaþi vor derula o proce-
durã mult mai simplã ºi mai eficientã
în cazul achiziþiilor de bunuri de pes-
te 30.000 euro, a celor de servicii cu
valori cuprinse în intervalul 30.000-
200.000 de euro, respectiv a achiziii-
lor de lucrãri cu valori cuprinse în
intervalul 100.000 – 5.000.000 euro,
iniþiativã ce aparþine, de asemenea, mi-
nistrului Teodorovici”, a mai spus Alin
Mitricã, Secretar de Stat.

Scutirea beneficiarilor de fonduri
europene de la plata dobânzilor

Procedura reglementatã de noul

Ordin de ministru prevede cã be-
neficiarii din mediul privat vor pu-
blica anunþurile de achiziþii într-o
secþiune a paginii web a Ministeru-
lui Fondurilor Europene, www.fon-
duri-ue.ro ºi dintre ofertele primite
o vor alege pe cea consideratã ca
fiind cea mai bunã, dar având obli-
gaþia de a justifica opþiunea lor
printr-o notã. Aceastã abordare poa-
te fi consideratã un exemplu de
bunã practicã ºi transparenþã euro-
peanã. „O altã mãsurã cu un im-

pact semnificativ la nivelul secto-
rului privat a vizat scutirea benefi-
ciarilor de fonduri europene de la
plata dobânzilor, penalitãþilor de în-
târziere ºi a accesoriilor percepute
de stat pentru obligaþiile fiscale nea-
chitate la timp, dacã autoritãþile cu
competenþe în gestionarea fondu-
rilor le-au plãtit sumele pe care aveau
dreptul sã le încaseze, dupã expira-
rea termenelor prevãzute în
contractele de finanþare...”, susþi-
ne reprezentantul MFE.

Europene a întreprins o serie de mãsuri
care au vizat atât beneficiarii din sectorul
public, cât ºi mediul privat.

„Pentru beneficiarii privaþi a fost extinsã aplicarea
mecanismului decontãrii cererii de platã”

Alin Mitricã, Secretar de Stat:

„Cerul Unic European este întârziat de lipsa„Cerul Unic European este întârziat de lipsa„Cerul Unic European este întârziat de lipsa„Cerul Unic European este întârziat de lipsa„Cerul Unic European este întârziat de lipsa
angajamentului politic al anumitor state”angajamentului politic al anumitor state”angajamentului politic al anumitor state”angajamentului politic al anumitor state”angajamentului politic al anumitor state”

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

  Reorganizarea ºi administra-
rea spaþiului aerian european au
fost subiectul unei dezbateri gãz-
duite în aceastã sãptãmânã, la Bru-
xelles, de eurodeputatul PDL Ma-
rian-Jean Marinescu, vicepreºe-
dinte al Grupului PPE ºi raportor
al Parlamentului European pentru
noul pachet legislativ privind Ce-
rul Unic European, pachet cunos-
cut ca SES 2+. La masa rotundã
au participat reprezentanþi ai Aso-
ciaþiei Companiilor Aeriene Euro-
pene (AEA), membri ai Parlamen-
tului European, ai Comitetului
Economic ºi Social European ºi
ai EUROCONTROL. Punctul de
pornire al discuþiei l-au constituit
obstacolele în calea implementã-
rii Cerului Unic European. „Cerul
Unic European, acest «Schengen
aerian», este frânat de obstacole
politice care nu se justificã din
punct de vedere tehnic ºi econo-
mic. Existã încã state care întâr-

zie implementarea lui prin refuzul
de a schimba un mod de organi-
zare depãºit ºi ineficient. Aceste
state fac ca libera circulaþie a per-
soanelor ºi bunurilor, care este
una dintre cele mai importante re-

alizãri ale UE, sã fie posibilã doar
parþial pe cer”, a spus Marian-

Jean Marinescu.

Nivel mai scãzut
al emisiilor poluante

Raportorul Marinescu a ac-
centuat faptul cã adoptarea SES
2+ este atât în interesul cetãþeni-
lor, cât ºi al industriei dar cã este
nevoie de un angajament politic
al tuturor celor 28 de state mem-

bre pentru ca aceste beneficii sã
devinã realitate. „Cerul Unic Eu-
ropean ar asigura zboruri pe rute
mai scurte, la costuri mai mici,
un nivel mai scãzut al emisiilor
poluante, o decongestionare a ae-
roporturilor europene, economii
pentru Uniune. Sper ca aceste

beneficii sã aibã câºtig de cauzã
asupra acestor ambiþii politice
care fac ca proiectul sã stagne-
ze. Ca raportor, voi face tot po-
sibilul ca noul regulament sã fie
adoptat într-o formã care sã asi-
gure finalizarea Cerului Unic Eu-
ropean”, a transmis Marinescu.

Zilnic, 27.000
de zboruri comerciale

 Sistemul european de manage-
ment al traficului aerian gestionea-
zã zilnic circa 27.000 de zboruri
comerciale, pe lângã numeroase
alte zboruri. Sistemul actual a rã-

mas însã cu mult în urma unor sis-
teme similare din alte zone ale lu-
mii. În SUA, spre exemplu, siste-
mul de gestionare a traficului aeri-
an este de douã ori mai eficient
decât cel din UE: gestioneazã un
numãr dublu de zboruri la un cost
similar, folosind de trei ori mai puþi-

ne centre de control. Spaþiul aeri-
an al UE este organizat pe criteriul
graniþelor naþionale, fiind divizat în
28 de sisteme naþionale de control
al traficului. Lipsa de eficacitate
cauzatã de fragmentarea spaþiului
aerian face ca un zbor cu avionul
sã nu poatã fi efectuat, de cele mai
multe ori, pe ruta directã. Din
aceastã cauzã, un avion zboarã, în
medie, cu circa 42 de km mai mult
decât este necesar. Situaþia gene-
reazã costuri suplimentare de
aproape 5 miliarde de euro pe an,
precum ºi un nivel ridicat al
emisiilor poluante.

Prin iniþiativele „Cerul Unic
European” (Single European
Sky – SES, 2004) ºi „Cerul Eu-
ropean II” (2008) se urmãreº-
te ameliorarea acestui mod de
organizare a gestionãrii trafi-
cului aerian care nu a cunos-
cut evoluþii din anii 1960 ºi
care este, în mare parte, res-
ponsabil pentru congestionarea
actualã a traficului aerian.
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Trofeul Festivalului “Maria Tănase”,
câştigat de o doljeancă: Zorina Chelu-Bălan
Tânăra solistă a obţinut şi Premiul de popularitate, acordat prin votul publicului!

LIVIU OLTEANU – câştigătorul Premiului I
la secţiunea solişti vocali – are 19 ani şi spune
că Festivalul „Maria Tănase” este cel mai impor-
tant concurs la care a participat. Îmbrăcat în cos-
tum de mire, a interpretat în concurs piese din
repertoriul renumitului taraf de la Greceşti, care
mărturiseşte că îi place foarte mult. Premiul i-a
fos t înmânat  tot de prof. univ. dr. Gheorghe
Oprea, preşedintele juriului.

„Eu locuiesc acum în Craiova, dar am copilă-
rit în armonia cântecelor şi tradiţiilor de la Gre-
ceşti. Mama mea, care s-a născut în satul Busu
al acestei comune, mi-a transmis această plăcere
de a cânta melodiile tarafului de la Greceşti, care
pentru mine au reprezentat sufletul meu. Nu m-
am aşteptat să câştig Premiul I, dar se pare că am
fost la inima publicului şi a juriului, în primul
rând . Aces t premiu este important în drumul
meu, e o primă etapă în cariera mea artistică. Dar
va fi nevoie de mai mult, de perseverenţă”, ne-a
declarat câştigătorul după obţinerea premiului.

44 de concurenţi şi 24 de premii la
cea de-a XXII-a ediţie a Festivalu-
lui-Concurs Naţional al Interpreţilor
Cântecului Popular Românesc „Ma-
ria Tănase”, care s-a încheiat asea-
ră! Iar doljenii nu au lipsit de pe po-
dium: patru distincţii au obţinut aceş-
tia, între care şi Trofeul. Câştigătoa-
rea lui este Zorina Chelu-Bălan (29
de ani), solistă care încă din 2007 a
urcat pe scena acestui festival, în în-
cercarea de a câştiga un premiu.

Gestul său, de a săruta trofeul, la
primirea lui chiar din mâinile preşe-
dintelui de onoare al juriului – folc-
loristul, compozitorul şi dirijorul
Constantin Arvinte, dar şi de a-şi îm-
brăţişa în scenă cei trei copii, toţi
purtând costume populare, a impre-
sionat publicul. Care a răsplătit-o nu
numai cu ropote de aplauze, ci şi cu
Pre miul de popularitate! «Pentru
mine este o dublă responsabilitate
faptul că am obţinut cele mai impor-
tante premii de la această ediţie a
festivalului. Dacă am reuşit să iau
Marele Premiu la cel mai mare fes-
tival din ţară, „Maria Tănase”, în-
seamnă că n-am trecut degeaba prin
lumea cântecului popular», a spus
câştigătoarea în faţa sălii pline a Te-
atrului Naţional din Craiova. Ceilalţi
doi dolje ni premiaţi sunt Marius
Gheorghe, din Goicea – solist vocal
şi instrumentist (caval), şi Liviu Ol-
teanu, din Craiova – solist vocal.

Valoarea totală a premiilor acor-
date câştigătorilor s-a ridicat la pes-
te 7.000 de euro brut, iar câştigătoa-
rea Trofeului, Zorina Chelu-Bălan,
a plecat acasă cu 2.000 de euro! Ca
şi în anii precedenţi, premiile în bani
au fost însoţite de diplome şi de cre-
aţii ale artistului sticlar gorjean Mi-
hai Ţopescu. «Am asistat la un con-
curs cu totul deosebit. În special în a
doua seară s-au prezentat concurenţi
de o mare valoare artistică, cu piese

Mamă a trei copii, ZORINA CHELU-BĂLAN
se împarte între viaţa de familie şi muzică. A
câştigat, de-a lungul timpului, numeroase pre-
mii: în anul 2011 – Trofeul Festivalului Naţio-
nal de Folclor „Maria Ciobanu” (Rm. Vâlcea),
Trofeul Festivalului Naţional de muzică lăută-
rească veche „Zavaidoc” (Piteşti), precum şi
titlul „Vocea Populară a Olteniei 2012". Totoda-
tă, timp de patru ani, a studiat naiul la Corabia.
În Festivalul-concurs „Maria Tănase” a inter-
pretat balada „Gruia lui Novac”, preluată de
la mama sa, şi hora „Nu e român ca olteanul”,
culeasă de pe Valea Dunării, de la un lăutar.

«Particip de destul de multe ediţii la Festi-
valul „Maria Tănase”, încă din 2007. Aveam o
mică speranţă la Trofeu, dar nu credeam… N-
am crezut în ea sută la sută. De data asta laurii
au venit la mine… Acest trofeu înseamnă enorm
de mult pentru mine. Cred că era pies a care
lipsea din puzzle-ul vieţii mele, ca artist. Acum
am întregit acest puzzle, pe care sper să-l apre-
cieze şi să-l laude toată lumea», ne-a mărturisit
artista, încă emoţionată, la ieşirea din scenă,
după primirea trofeului.

Premiile ediţiei a XXII-a:
Marele Premiu şi Trofeul Festivalului:
Zorina Chelu-Bălan – solist vocal (Dolj)

Solişti vocali:
Premiul I: Andra Ioana Matei (Suceava) şi Liviu Olteanu

(Dolj)
Premiul al II-lea: Narcisa Băleanu (Mehedinţi) şi Ciprian

Pop (Timiş)
Premiul al III-lea: Livia Neag (Maramureş) şi Letiţia Ioana

Boroi (Argeş)
Solişti instrumentişti:

Premiul I: Teodor Geani Bus nea – caval, fluier, cimpoi
(Vâlcea)

Premiul al II-lea: Victor Boleanţu – acordeon (Serbia) şi
Cătălin Mihăiţă Pandurescu – caval, fluier (Olt)

Premiul al III-lea: Amalia Vasilica Căpruci – nai (Vâlcea) şi
Tudor Ciprian Vârciu – taragot (Alba)

Premii speciale:
 Irina Maria Birou – solist vocal (Gorj)
 Mariana Denisa Grecu – solist vocal (Dâmboviţa)
 Alina Secăşan – solist vocal (Alba)
 Ionela Toma – solist vocal (Satu Mare)
 Alina Ureche – solist vocal (Republica Moldova) –

premiu acordat de compania Romav
 Firuţa Cină – solist vocal (Serbia) – premiu acordat

de compania Romav
 Ioana Bogdan – solist vocal (Sibiu) – premiu acor-

dat de Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”
 Alexandru Nicolae Derlean – solist instrumentist,

taragot (Caraş-Severin) – premiu acordat de Ansamblul Folc-
loric „Maria Tănase”
 Marius Gheorghe – solist vocal şi instrumentist,

caval (Dolj) – „Premiul Special pentru perpetuarea cântării
tradiţionale” acordat de Centrul Judeţean pentru Conserva-
rea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj
 Georgiana Păduraru – solist vocal (Bacău) – pre-

miu acordat de TVR Craiova
 Constantin Gaciu – solist vocal (Olt) – premiu acor-

dat de Studioul Teritorial de Radio „Oltenia” Craiova
Premiul de popularitate (nominalizat de public):
 Zorina Chelu-Bălan – solist vocal (Dolj)

frumoase şi inedite şi într-o interpre-
tare cu totul deosebită. A fost cam
greu să acordăm premiile, pentru că
mulţi dintre ei au fost destul de buni,
veniţi aici cu speranţa de a se afir-
ma. Pentru că aici într-adevăr li se
recunosc meritele şi valoarea. A fi
laureat la Festivalul „Maria Tănase”
nu-i lucru puţin, indiferent ce pre-
miu ai luat!», ne-a declarat, aseară,
preşedintele de onoare al juriului,
maestrul Constantin Arvinte, care a
mărturisit că în toată această perioa-
dă s-a simţit „foarte bine” la Craio-
va, unde, cu acest prilej, s-a reîntâl-
nit şi cu vechi prieteni.

„A fost o ediţie de excepţie, aş spu-
ne. Am întâlnit foarte mulţi tineri ta-
lentaţi, tineri cu foarte mare dăruire
pentru cântecul popular. Ceea ce este
un lucru curios în acest secol, când
alte genuri muzicale poate îi atrag pe
tineri. Dar iată că există unii care se
îndreaptă cu dragoste şi pasiune spre
acest cântec. Trebuie să îi sprijinim –
noi cu sfaturi, cu îndemnuri, dvs. prin
aplauze, pentru că ei ne dau certitu-
dinea nemuririi cântecului nostru ro-
mânesc», a concluzionat, în faţa pu-
blicului, etnomuzicolog Eugenia Flo-
rea, cunoscut realizator de emisiuni
folclorice, membru al juriului ediţiei
din acest an a festivalului. Şi realiza-
torul Elise Stan a apreciat festivalul
ca fiind „cel mai bun eveniment de
gen de la noi din ţară”

Cea de-a XII-a ediţie a Festivalu-
lui „Maria Tănase” s-a desfăşurat la
Craiova în perioada 14-18 octombrie
şi a fost organizată de Centrul Jude-
ţean pentru Conservarea şi Promo-
varea Culturii Tradiţionale Dolj, cu
sprijinul Consiliului Judeţean Dolj –
care a alocat 550.000 de lei pentru
desfăşurarea lui – şi în parteneriat
cu Televiziunea Română (TVR Cra-
iova şi TVR 3 transmiţând în direct
toate cele trei seri de spectacol).

Pe TEODOR GEANI BUS NEA, d in
Râmnicu  Vâlcea – câş tigătoru l Premiu-
lu i I la s ecţiunea s olişt i inst rumentiş ti –
mulţ i t rebuie s ă-l ş tiţ i de mic, căci an de
an  a venit  aici, la Craiova, împreună cu
tatăl său –  Toader Bus nea, premiat la
Târgul Meş terilor Populari. Acum, Teo-
dor are 16 ani şi, pen tru că a crescu t cu
minunatele ins trumente muzicale meşte-

şugite de tatăl s ău, a învăţat  de foarte
mic să cân te la  ele. Şi tot de mic a co lin-
dat ţara, împreună cu familia sa de ar-
tişt i, ba ch iar ş i lumea: în 2002 a aprins
bradul de Crăciun  de la Vat ican şi a pri-
mit binecuvântarea Papei Ioan Pau l al
II-lea. Teodor Busnea este elev în clasa
a XI-a la Coleg iul Naţional de Arte „Dinu
Lipatti” d in  Bucureş ti şi ar v rea ca mai
departe să s tud ieze muzica clas ică.

„Maria Tănase” a fost primul festival la
care a participat şi în care pare-se că a im-
presionat juriul şi publicul, totodată, cu o
doină la caval şi cu o sârbă la fluier şi cim-
poi. „Am avut foarte mari emoţii. Nu mă
aşteptam la acest premiu! Cu siguranţă voi
reveni pe scena acestui festival, ca şi la
Târgul Meşterilor Populari. O să fiu cu tata

aici, în această toamnă!”, a declarat, asea-
ră, Teodor Busnea.

Trofeul şi diploma i-au fost înmânate de
unul dintre membrii juriului, prof. univ. dr.
Niţă Frăţilă, de la Academia de Muzică din
Novi Sad (Serbia), care, cu acelaşi prilej, a
transmis „un sincer şi călduros salut din
partea românilor din Serbia, care urmăresc
cu mare bucurie acest prestigios eveniment
ce are loc în inima Olteniei”. „Ne-am bucu-
rat cu toţii de o ediţie reuşită, în cadrul că-
reia au evoluat interpreţi talentaţi, care pro-
mit, cu un repertoriu valoros, bogat şi va-
riat, din mai toate zonele folclorice, a spus
Niţă Frăţilă. „Premiul acesta revine unui ex-
celent instrumentist, care dispune de cali-
tăţi artistice extraordinare”, a adăugat, re-
ferindu-se la Teodor Busnea.

ANDRA IOANA MATEI – câşt igătoarea Premiului I la secţiunea
solişti vocali – a venit din Suceava, are 20 de ani şi este studentă la
Facultatea de Litere din Bucureşti. În concurs a reprezentat zona Buco-
vinei, îmbrăcată în costumul popular al străbunicii, pe care aceasta l-a
purtat la nunta sa.

Are deja nu pu ţine premii în palmares , în tre care Trofeu l Festiva-
lu lui „Maria Lătăreţu” (Târgu  Jiu ) şi Trofeul Festivalului „Pe deal la
Teleormănel” (Teleorman), ambele obţ inute anul t recut, ca ş i Tro-
feul Festivalu lui „Vară, vară, primăvară” (Sibiu), pe care l-a câştigat
ch iar anul acesta. „Sunt foarte bucuroas ă să mă aflu  aici, la aceas tă
gală importantă. Mulţumesc bunului Dumnezeu , care a făcut posib il
acest  lucru, ju riu lui – care m-a considerat în s tare s ă port acest
trofeu  mai departe, familiei mele (…)”, a  spus Andra Ioana Matei pe
scena festivalu lui de la Craiova.

Câştigătoarea a primit trofeul şi diploma chiar din mâinile preşedinte-
lui executiv al juriului ediţiei din acest an a Festivalului „Maria Tănase”,
prof. univ. dr. Gheorghe Oprea, de la Academia de Muzică din Bucureşti.
Acesta a apreciat evenimentul ca fiind unul „grandios”, a cărui „stachetă
a fost la cel mai ridicat nivel”, şi a precizat că juriul a avut dificila sarcină
de a-i alege „pe cei mai buni concurenţi dintre cei buni”.
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COMENTAR IU

„Nu lãsaþi guvernul sã devinã doc-
tor!”. Acest mesaj, denunþând legea
Obama privind asigurãrile de sãnãta-
te, devenise un ritual pe Internet în luna
septembrie. În acelaºi timp, un alt me-
saj alarmant, „Obamacare este o ca-
tastrofã”, s-a rãspândit pe reþelele de
socializare, în timp ce aleºii, în circum-
scripþiile lor, au primit avertismente le-
gate de poziþionarea faþã de legea sã-
nãtãþii. Laboratoarele „Freedom par-
tners”, „Generation oportunity” ºi
„Heritage” din spatele acestor campa-
nii au avut un punct comun: ele au
fost dotate ºi finanþate de fraþii Char-

les ºi David Koch – 77 ºi 73 de ani –
care au pus averea lor – 37 miliarde
dolari (26,4 miliarde euro fiecare), lo-
cul patru între bogaþii Americii, potri-
vit revistei Forbes – în serviciul sin-
gurei lor obsesii: destabilizarea „socia-
listului” Barack Obama. De mai multe
luni, aceastã galaxie de fundaþii, gru-
puri de reflecþie ºi alte entitãþi „fãrã
scop lucrativ”, s-a dedicat unor idei
de extremã dreaptã, organizând ºi re-
gizând criza bugetarã care a scurt-cir-
cuitat SUA. Se vorbeºte de o loviturã
fatalã la legea „Obamacare”, urâtã în
rândul aleºilor republicani. ªantajul a

fost simplu: nici un vot dat bugetului,
nici majorãrii plafonului datoriei pe ter-
men nelimitat. La calendele greceºti.
Cum, chiar înainte de ziua de mier-
curi, 16 octombrie a.c., aceastã stra-
tegie s-a prãbuºit, odatã cu adoptarea,
de cãtre Congres, a unui compromis
bugetar, fraþii Koch au sãrit de nebuni
din trenul aflat în mers. Într-o scri-
soare deschisã adresatã Senatului, ei
au luat distanþã faþã de ºantajul „shut-
down”, care urmãrea închiderea gu-
vernului federal. De unde discreþia lor
legendarã fusese întotdeauna propor-
þionalã cu considerabila lor influenþã,
aceastã retragere tacticã se traduce
prin atitudinea oamenilor de afaceri în
faþa unei catastrofe anunþate. Repor-
nirea atacului nu va fi mult timp amâ-
natã. Serviciile sociale ºi impozitele mi-
nime, refuzul intervenþiei statului în eco-
nomie sunt fundamentale în concep-
þia lui David ºi Charles Koch încã din
1980, când ºi-au propus suprimarea
FBI, CIA, a impozitelor pe venit ºi
pensii publice. Legalizarea prostituþiei
ºi a drogurilor, idei moºtenite de la tatãl
lor, Fred, fiul unui emigrant olandez, o
vreme exilat în URSS, unde a devenit
un anticomunist atroce. La începutul

anilor 1950, bãtrânul Koch vedea în aju-
torul social un complot destinat atrage-
rii negrilor în oraºe. În 2008, fii lui Koch
au vãzut în alegerea lui Barack Obama
„cea mai mare pierdere de libertate ºi
prosperitate dupã anii 1930”. Dar moº-
tenirea n-a fost doar ideologicã: Fred
Koch a lãsat fiilor sãi, ingineri formaþi la
MIT Boston, antreprize petroliere în
Kansas, unde au cunoscut o expansiu-
ne fenomenalã, cum relateazã magazi-
nul „The New Yorker”. Charles ºi Da-
vid Koch posedã 6.000 de km de oleo-
duct ºi o capacitate de rafinare echiva-
lentã cu 5% din consumul american
cotidian. Conglomeratul industrial în
care deþin 84% ºi care are 60.000 de
salariaþi, include, de asemenea, o serie
de activitãþi diverse. Fraþii Koch au
sponsorizat instituþii culturale (teatre,
muzee), un centru de luptã contra can-
cerului, dar ºi alte activitãþi de interes
industrial. Eºecul din 2012 al lui Mitt
Romney la alegerile prezidenþiale, can-
didatul în care fraþii Koch au investit
zeci de milioane de dolari, a arãtat limi-
tele influenþei lor. Dar ultima lor ofensi-
vã confirmã continuarea unui rãzboi
care costã milioane de dolari, contra lui
Barack Obama.
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Flãcãrile continuau sã avanse-
ze, ieri, în sud-vestul Australiei,
unde este posibil ca „sute” de
case sã fi fost distruse în
incendiile care au provocat
moartea unei persoane, potrivit
pompierilor. Temperaturile în
scãdere ºi domolirea vântului au
adus un moment de respiro
pentru serviciile de salvare, dar
aproximativ 100 de case ardeau
în statul New South Wales, dintre
care aproximativ 40 erau în afara
controlului. Situaþia „este în
continuare foarte activã, foarte
dinamicã ºi foarte periculoasã”, a
comentat ºeful pompierilor din
stat, Shane Fitzsimmons, adãu-
gând cã au ars cel puþin 50.000

Incendiile au devastat sute
de case ºi cel puþin 50.000 de
hectare în apropiere de Sydney

Cel puþin 40 de persoane ostile
exploatãrii gazelor de ºist de pe
coasta atlanticã a Canadei au fost
arestate joi, în urma unor confrun-
tãri cu forþele de ordine, a anunþat
poliþia federalã. „Cel puþin un foc
de armã a fost tras de cãtre o per-
soanã care nu era poliþist, coctei-
luri Molotov au fost lansate asu-
pra poliþiºtilor ºi cel puþin cinci
maºini ale Jandarmeriei regale din
Canada (GRC) au fost distruse de
foc”, a declarat GRC într-un co-
municat. Poliþia a transmis cã a
acþionat pentru a pune în aplicare
un ordin judecãtoresc care viza în-
lãturarea barajelor, ridicate de luna
trecutã pe un drum în apropiere
de satul Rexton, în estul New

Confruntãri violente în Canada,
între poliþie ºi opozanþii

exploatãrii gazelor de ºist
Brunswick. Opozanþii, printre
care se aflã ºi amerindieni Elsi-
pogtog, au împiedicat o compa-
nie gaziferã canadianã, SNW Re-
sources, sã efectueze teste seis-
mice în zone care ar fi bogate în
hidrocarburi. Opozanþii au tãiat
mai mulþi copaci pentru a împie-
dica circulaþia camioanelor socie-
tãþii SNW, conform imaginilor
transmise de televiziunile locale.
Lucrãrile de prospecþie gaziferã au
început de câteva luni la New
Brunswick (provincie de pe coas-
ta atlanticã) pentru a exploata ga-
zul de ºist, o hidrocarburã necon-
venþionalã a cãrei exploatare a
crescut exponenþial în ultimii ani
în America de Nord.

de hectare de teren. Focul,
alimentat de rafalele violente de
vânt ºi de temeperaturile anormal
de ridicate pentru acest sezon, de
34 de grade Celsius, au devastat
joi Munþii Albaºtri, la circa 100 de
kilometri vest de Sydney. Fumul
s-a rãspândit peste acest oraº, cel
mai mare din Australia. Doi
pompieri au fost rãniþi, potrivit
premierului statului, Barry
O’Farrell. Sute de persoane ºi-au
petrecut noaptea de joi spre vineri
în centre de primire. „Ne-am
confruntat cu destule incendii
înainte, dar acesta a fost ieºit din
comun. Viteza sa era extraordina-
rã, a cuprins toatã zona”, a
mãrturisit premierul.

Fostul consultant al Agenþiei Naþionale de Se-
curitate (NSA) a SUA, Edward Snowden (foto),
a dat asigurãri, într-un interviu apãrut în ediþia
de joi a cotidianului „New York Times”, cã nu
a luat cu el nici un document secret când a
fugit în Rusia, unde s-a refugiat din luna iunie,
relateazã AFP. În interviu, Snowden a menþio-
nat cã a dat jurnaliºtilor toate documentele pe
care le avea, încã de la Hong Kong, înainte de a
pleca în Rusia, unde a obþinut azil pentru un an.
Sã fi luat documente „nu ar fi servit interesului
public”, a declarat el cotidianului american. „Ce
interes ar fi avut sã transport personal o copie
a acelui material?”, a întrebat Snowden. Fostul
consultant al NSA a mai afirmat cã a putut pro-
teja aceste documente de serviciile de informa-
þii chineze cu ajutorul cunoºtinþelor pe care le-
a dobândit în timpul în care a lucrat pentru agen-
þia americanã. „Nici o ºansã ca ruºii sau chine-
zii sã fi putut primi vreun document”, a subli-
niat el. Responsabili americani ºi-au exprimat,

Edward Snowden susþine cã nu a dus cu el nici un document în Rusia
în repetate rânduri, îngrijorarea cã serviciile de
informaþii ruse, chineze sau din altã þarã ar fi
putut pune mâna pe anumite materiale aflate în
posesia lui Snowden. Acesta a subliniat în in-
terviul amintit, realizat online prin comunicaþii
criptate, timp de mai multe zile, cã NSA ºtie cã
nu a cooperat cu servicii strãine. „NSA nu a
prezentat nici un singur exemplu de pagube
pe care le-ar fi putut provoca scurgerile” de
informaþii, a þinut el sã menþioneze, insistând
asupra faptului cã nu a intenþionat niciodatã
sã îºi ofere serviciile Chinei sau Rusiei. În
legãturã cu decizia de a pune la cale aceste
scurgeri de informaþii cu privire la progra-
mele de supraveghere al NSA, Snowden a
explicat cã aceastã idee i-a venit treptat. În-
doielile sale legate de agenþiile de informaþii
datau din perioada în care a lucrat pentru
CIA la Geneva, a continuat el. Revenind asu-
pra motivaþiilor sale, Edward Snowden a
afirmat din nou cã este convins cã a acþio-

nat în interesul celor mulþi: „Atât timp cât exis-
tã un sprijin larg în rândul populaþiei, putem
spune cã pânã ºi programul cel mai invaziv ºi
mai puþin moral are o anumitã legitimitate. Însã
programele desfãºurate în secret, departe de
ochii publicului, nu au aceastã legitimitate, iar
aici este o problemã”, a afirmat el.

Germania ºi-a închis
ambasada în Afganistan

Ministerul german al Afacerilor
Externe a anunþat, joi, cã ambasa-
da sa la Kabul a fost închisã, dar a
refuzat sã precizeze dacã motivul
deciziei l-au constituit ameninþãri-
le teroriste evocate de presã.
„Potrivit informaþiilor noastre,
BND (serviciul secret german) a
avertizat recent Ministerul
Afacerilor Externe despre existenþa
unui risc de atac terorist al
islamiºtilor la Kabul. Elementele ar
fi serioase ºi concrete”, potrivit
surselor din cadrul BND, a relatat
cotidianul „Die Welt”, citat de AFP.
Ziarul mai menþiona cã ambasada
este închisã de mai multe zile, ceea
ce ministerul a refuzat sã comente-
ze. Cu circa 4.000 de soldaþi
desfãºuraþi în prezent în nordul
þãrii, în cadrul Forþei Internaþiona-
le a NATO în Afganistan (ISAF),
Germania deþine al treilea contin-
gent ca mãrime dupã SUA ºi Marea
Britanie, ceea ce face din ea o þintã
preferatã pentru teroriºtii islamiºti
talibani, potrivit serviciilor secrete,
scrie „Die Welt”.

Bilanþul seismului produs
marþi în Filipine a ajuns
la 172 de morþi

Puternicul seism care a zguduit
centrul Filipinelor marþi, 15
octombrie, s-a soldat cu 172 de
morþi ºi 22 de dispãruþi, printre care
5 copii, potrivit celui mai recent
bilanþ provizoriu, publicat ieri de
autoritãþi, citat de France Presse.
Insula turisticã Bohol, unde a fost
localizat epicentrul cutremurului, a
plãtit cel mai greu preþ, cu 160 de
victime, a anunþat serviciul de
protecþie civilã din regiune. Printre
altele, 22 de persoane sunt date
dispãrute în Bohol, dintre care 5
copii care se jucau în apropierea
unei cascade, a anunþat ºeful
poliþiei locale, Dennis Agustin, în
opinia cãruia probabilitatea de a
le mai gãsi în viaþã este extrem de
redusã. „Este puþin probabil.
Seismul s-a produs în urmã cu
patru zile (...). Unele dintre ele au
fost înghiþite de alunecãrile de
teren, altele se aflã probabil sub
resturile structurilor dãrâmate”, a
explicat Agustin pentru agenþia
francezã de presã.

Arabia Sauditã renunþã la
locul de membru
nepermanent în Consiliul de
Securitate al ONU

Arabia Sauditã, care a fost aleasã
joi în Consiliul de Securitate ca
membru nepermanent, a anunþat ieri
cã renunþã la acest loc ca urmare a
„politicii standardelor duble”, ce a
dus la ineficienþa activitãþii Consiliului
de Securitate în ceea ce priveºte
soluþionarea conflictelor din lume,
relateazã Reuters. „Regatul saudit
considerã cã metoda ºi mecanismul de
activitate ºi dublele standarde din
Consiliul de Securitate îl împiedicã sã-
ºi asume corespunzãtor responsabilitã-
þile faþã de pacea mondialã”, se aratã
într-o declaraþie difuzatã de Ministerul
de Externe saudit ºi citatã de agenþia
de presã SPA. Arabia Sauditã nu va
face parte din Consiliul de Securitate
pânã când nu sunt adoptate reforme, a
precizat diplomaþia de la Riad, fãrã a
face alte precizãri. Potrivit AP, Arabia
Sauditã, Ciad, Nigeria, Lituania ºi
Chile au fost alese joi ca membri
nepermanenþi în Consiliul de Securita-
te al ONU, cu mandate de doi ani.
Aceste þãri urmeazã sã înlocuiascã
Azerbaidjanul, Guatemala, Maroc,
Pakistan ºi Togo, începând cu data de
1 ianuarie 2014.
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07:00 Telejurnal
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Ultima ediþie
14:00 Telejurnal
14:30 Parteneri de week-end
15:00 Tezaur folcloric
16:00 Duminica în familie
19:00 Lozul cel mare
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:45 Preþuieºte viaþa!
23:45 Garantat 100%
00:45 Duminica în familie (R)
03:20 Parteneri de week-end

(R)
03:45 Universul credinþei (R)
04:30 Simbolica (R)
04:35 Universul credinþei (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Cap compas (R)
08:00 Popasuri folclorice (R)
09:00 Ferma
10:10 În curtea bunicilor
12:00 Pistruiatul
12:45 Poate nu ºtiai
13:00 Pescar hoinar
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Dincolo de pod
15:50 Poate nu ºtiai
16:00 Rezistenþa prin culturã
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal
18:30 Sport plus
19:00 Academicienii
20:10 Semnul ªarpelui
22:00 Lumini ºi umbre
23:10 8 într-o barcã (R)
00:35 Dincolo de pod (R)
02:15 Bufniþa cenusie (R)

07:40 Cum sã te îndrãgosteºti
09:05 Hoþul de cuvinte
10:45 Unde vei fi poimâine?
12:45 Iubire ºi onoare
14:20 Povestea delfinului
16:10 Happy Feet 2: Mumble

Danseazã Din Nou
17:50 Marile speranþe
20:00 Johnny English... se

întoarce!
21:40 Oraºul magic
22:35 Banshee
23:35 O afacere regalã
01:50 Activitate paranormalã 4
03:15 Iubire dupã horoscop
04:40 Dictatorul
06:00 Povestea delfinului

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Toate pânzele sus!
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv
14:00 Merlin
15:00 Vocea României (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Eroi de sacrificiu 2
22:45 Hellboy - Eroul scãpat din

Infern
01:30 Apropo Tv (R)
02:15 Eroi de sacrificiu 2 (R)
04:00 Toate pînzele sus! -

Secretul epavei (R)

07:45 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Diamantul nopþii (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:00 Dincolo de povestiri (R)
13:30 Iubiri vinovate (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Winter Sonata
16:30 Doctorul casei
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
21:30 Bingo România
22:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 Doctorul casei (R)
01:00 Bingo România (R)
02:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
03:30 Iubiri vinovate (R)
05:15 Triumful dragostei (R)
06:00 Winter Sonata (R)

07:15 Un om în Loden (R)
09:00 Acasã în bucãtãrie
10:00 Dragoste cu greutate (R)
11:15 Eastwick (R)
12:15 Monk (R)
13:15 Lumea Pro Cinema
13:45 Zoom în 10
14:00 Dragoste cu greutate
15:00 Teoria Big Bang (R)
16:00 Eastwick
17:00 Impuscaturi sub clar de

luna (R)
19:00 Teoria Big Bang
20:00 Bariera
22:15 Nunta de Crãciun
00:15 Dexter
01:15 Fringe
02:00 Rubicon
02:45 Medicii din Miami
03:30 Dexter
04:15 Lumea Pro Cinema
04:45 Cine A. M.

09:00 Te cunosc de undeva (R)
12:30 Mr. Bean
13:00 Observator
14:00 Fotbal: Pandurii Tg. Jiu -

FC Botoºani
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 X Factor
23:00 iComedy (R)
00:30 Totul e permis (R)
02:30 Observator (R)
03:15 FamiliaDA (R)
04:00 Maria Magdalena

07:00 Pastila de râs (R)
07:15 Neveste de piloþi
08:30 Prinþesa vampirilor
09:30 Pastila de râs (R)
10:30 Roata norocului (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
15:00 Jumãtatea mea ºtie (R)
17:15 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
19:45 D-Paparazzi
20:30 Ochii din umbrã
22:00 Autobuzul lui Vârciu
00:00 Animal 2
01:45 ªtirile Kanal D (R)
02:30 D-Paparazzi (R)
03:15 Animal 2 (R)
04:45 Prinþesa vampirilor (R)
05:45 Pastila de râs (R)

07:00 Euromaxx
08:00 Nimeni nu-i perfect
09:00 Flavours, 3 bucãtari
09:30 Casã, construcþie ºi

design
10:30 Cu lumea-n cap
11:00 Levintza prezintã
12:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte!
13:00 Copiii spun lucruri

trãsnite (R)
14:00 Killer Karaoke (R)
15:30 Cronica cârcotaºilor

(R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:00 Iubiri secrete (R)
01:00 Totul despre sex
02:00 Dragul de Raymond
03:00 Monte Walsh
05:00 ªi eu m-am nãscut în

România (R)
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:30 Fotbal Olanda
15:30 ªtiri Sport.ro
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Glory NY: Ghiþã Zgârie

Nori: Daniel Ghiþã - Brice Guidon
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Patrula Balamuc
00:00 ªtiri Sport.ro
00:10 Regii KO-ului
01:00 Condamnaþi pe viaþã
02:00 ªtiri Sport.ro
02:10 Wrestling WWE Super-

stars

07:00 Aºii amanetului din
Louisiana

08:00 Restaurãri
10:00 Aºii amanetului din

Louisiana
11:00 Rãzboiul depozitelor
12:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
13:00 Aºii amanetului
14:00 Pe urmele antichitãþilor
15:00 Rãzboiul depozitelor
16:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
17:00 Aºii amanetului
18:00 Pe urmele antichitãþilor
19:00 Extratereºtri antici
21:00 Muntenii
22:00 Oamenii cu topoare
23:00  Camionagiii gheþurilor
00:00 Extratereºtri antici
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07:00 Telejurnal
07:30 Dosar România (R)
08:30 Elefãnþelul albastru
10:00 Beneficiar România
10:35 37°C
11:25 Andonevralgicul de

sâmbãtã
11:30 37°C
12:10 Români acasã
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:30 Parteneri de week-end
15:00 De la A la infinit
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Ziua trãdãtorilor
23:10 Stormy Monday
00:50 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
01:50 37°C (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Ferma (R)
08:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
09:00 Motomagia (R)
09:30 Zon@ IT (R)
10:10 Tanarul Merlin
11:45 Poate nu ºtiai
12:00 Cap compas
12:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Uºa de aur
16:00 Memorialul durerii
17:00 Din Braºov cu dragoste
18:00 Telejurnal
18:30 Lumea azi
19:00 Scilly, insulele cu narcise
20:10 Bufnita cenuºie
22:15 Rãtãcitoarea
00:25 Trei regate
01:20 Lunã de miere în Las

Vegas (R)
03:00 Cap compas (R)

08:00 Mi-e dor de toatã lumea
09:35 Cvartet
11:15 Trei bãrbaþi ºi un bebeluº
12:55 Green Lantern 3D:

Protectorul Universului
14:50 Neînfricatã
16:25 Un alt Pãmânt
17:55 Hotelul Marigold
20:00 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
21:00 Hoþul de cuvinte
22:40 Iubire
00:45 Care-i numãrul tãu?
02:30 Bad Ass
04:00 Ucide-i cu tandreþe
05:35 Betoniera
06:00 Salutãri din Hollywood

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 I like IT
11:00 Cursa pentru fermã (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:30 Cãutãtorii de mistere
14:30 Dansez pentru tine (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Vocea României
23:00 Impact nimicitor
01:30 Dispariþie (R)
03:00 Impact nimicitor (R)
05:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
05:30 I like IT (R)

07:45 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Diamantul nopþii (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Iubiri vinovate (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Winter Sonata
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
21:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Doamne de poveste (R)
02:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
03:30 Iubiri vinovate (R)
05:15 Triumful dragostei (R)
06:00 Winter Sonata (R)
06:45 Furtuna din adâncuri (R)

09:00 Dragoste cu greutate (R)
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Un om în Loden
13:30 Descoperã România
14:00 Monk (R)
15:00 Dragoste cu greutate
16:00 Teoria Big Bang (R)
17:00 Monk
18:00 Eastwick
19:00 Teoria Big Bang
20:00 Împuscaturi sub clar de

luna
22:00 Copiii noºtri
01:30 Casa D
03:00 Dexter
03:45 Fringe
04:30 Southland
05:15 Rubicon
06:00 Cine A. M.

06:00 Observator
09:00 Next Star (R)
11:15 Prizonieri in timp
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 Te cunosc de undeva
00:00 Avocat ºi victimã
02:30 Observator (R)
03:15 FamiliaDA (R)
04:00 Prizonieri in timp (R)
05:30 America's Funniest Home

Videos

07:00 Pastila de râs (R)
07:15 Neveste de piloþi
08:30 Prinþesa vampirilor
09:30 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
15:45 D-Paparazzi (R)
16:30 Roata norocului (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
19:45 Asta-i România!
21:00 Feriha
23:00 Autobuzul lui Vârciu

(R)
00:45 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Feriha (R)
03:15 WOWBiz (R)
04:45 Prinþesa vampirilor (R)
05:45 Pastila de râs (R)

07:00 Cu lumea-n cap (R)
08:00 Nimeni nu-i perfect
09:00 Flavours, 3 bucãtari
09:30 Secrete de Stil
10:30 Sport, dietã ºi o vedetã
11:00 Kiss Cinema
11:30 Mondenii (R)
12:30 Mi-s de la þarã (R)
14:30 Eurobox
15:00 ªi eu m-am nãscut în

România
16:30 Schimb de mame (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Ora de vârf
22:30 Mãrul discordiei (R)
00:30 Familii la rãscruce
02:00 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
03:00 Dragul de Raymond
04:30 Mascul necruþãtor
06:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Ku Ninja în Atak!
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Liga lu' Miticã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri

mortale
23:00 Patrula Balamuc
00:00 Faceþi jocurile - World

Poker Tour
01:00 Wrestling WWE NXT

Next Generation
02:00 Wrestling RAW
04:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Rãzboiul depozitelor:
Texas

08:00 Aºii amanetului din
Louisiana

10:00 Restaurãri
12:00 Rãzboiul depozitelor:

Texas
14:00 Aºii amanetului din

Louisiana
17:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
18:00 Rãzboiul depozitelor
19:00 Aºii amanetului
20:00 Pe urmele antichitãþilor
21:00 Rãzboiul depozitelor
22:00 Aºii amanetului
23:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
00:00 Aºii amanetului din

Louisiana
01:00 Pe urmele antichitãþilor
02:00 Rãzboiul depozitelor:

Texas
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OFERTE SERVICIU

ANGAJÃM MAªI-
NISTE MARO-
CHINÃRIE. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.

MEDITAÞII
PROFESOARÃ
Istorie meditez
pentru orice nivel:
testare naþionalã,
bacalaureat, facul-
tate. Pregãtesc la
domiciliu elevi de
clasele I–IV. Tele-
fon: 0720/536.468.
Licenþiatã, douã
specializãri ofer
meditaþii complete
clasele I-IV. Tele-
fon: 0751/239.088.
Meditez matemati-
cã pentru Evalua-
re Naþionalã, baca-
laureat, alte con-
cursuri ºcolare ºi
examene. Telefon:
0724/088.745;
0351/416.101.
Pregãtesc contabi-
litate – studenþi,
ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Profesoarã medi-
tez matematicã.
Telefon. 0761/
329.958.

PRESTÃRI SERVICII
CONSULTANÞÃ
GRATUITÃ DECO-
RAÞIUNI INTERI-
OARE. TELEFON:
0727/804.400.
Evidenþã contabi-
lã. Telefon: 0758/
063.773; 0744/
390.775.

Florin ºi Nicoleta Miulescu sunt alã-
turi de Seba ºi Nelu Prioteasa în aceste
momente pricinuite de pierderea de ne-
înlocuit a dragei lor mame ºi soþie,
GINA (NATALIA) PRIOTEASA.

Dumnezeu sã o odihneascã în pace!

Decanul Baroului Dolj este alãturi de
domnul Ion Prioteasa, Preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj în grelele momente
pricinuite de încetarea din viaþã a soþiei,
GINA PRIOTEASA ºi transmite sincere
condoleanþe familiei îndurerate.

Dumnezeu sã o odihneascã în pace!

Vicepreºedintele Laurenþiu Ivanovici,
împreunã cu Direcþia Economicã a
Consiliului Judeþean Dolj sunt alãturi
de Preºedintele Ion Prioteasa la grea-
ua durere pricinuitã de decesul soþiei
ºi transmit sincere condoleanþe fami-
liei îndoliate.

Ileana, Mugurel, Mona ºi Valer Mã-
jinã regretã nespus dispariþia doamnei
NATALIA PRIOTEASA, o distinsã
Doamnã, un om minunat, cu multã
tristeþe transmit sincere condoleanþe ºi
sunt cu tot sufletul alãturi de familia
Ion Prioteasa în aceste momente gre-
le. Dumnezeu sã-i dãruiascã odihnã
veºnicã, liniºte ºi pace!

Colectivul Direcþiei Afaceri Euro-
pene din cadrul Consiliului Judeþean
Dolj este alãturi de Preºedintele Ion
Prioteasa la nemãrginita durere a des-
pãrþirii mult prea devreme de draga
sa soþie NATALIA ºi transmite alãturi
de profundul sãu regret sincere con-
doleanþe familiei îndoliate.

Fac menaj sau
bonã. Telefon:
0762/047.095.
Finisaje interioare
ºi exterioare. Tele-
fon: 0736/003.526.
Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la
domiciliul clientu-
lui. Telefon: 0740/
895.691; 0785/
103.411.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Particular vând
(închiriez) locuin-
þã bloc nefamiliºti
(2 camere) par-
chet, izolaþie,
geam termopan,
zona Liceul de
Chimie. Telefon:
0743/120.446.
Particular vând
apartament 2 ca-
mere, etj 2/4, zona
Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.
Vând apartament
2 camere 6/10
Brazdã, lângã Big
Family. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0752/963.770.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, Calea
Bucureºti, zona
Institut. Telefon:
0770/334.956.

Vând apartament 2
camere transfor-
mat în 3, ultramo-
dern cu centralã,
mobilier ºi garaj, (în
spate la Billa). Preþ
65.000 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0755/943.426.
Vând apartament
2 camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament
2 camere central.
Telefon: 0770/
682.554.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere, Calea
Bucureºti. Telefon:
0784/122.199.
Vând apartament 3
camere decoman-
date, superb, preþ
negociabil, zona
Ciupercã. Telefon:
0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere,
îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa
Poligrafie). 45.000
Euro negociabil.
Telefon: 0721/
218.871.

CASE
Vând/schimb
casã la Goeºti cu
garsonierã. Tele-
fon: 0251/417.276.
Casã, 3 camere,
anexe, pomi fruc-
tiferi, vie, fântânã,
localitatea Ciutu-
ra, preþ negociabil.
Telefon: 0763/
305.850.

Vând casã, sat
Panaghia, comu-
na Calopãr, 20 km
– Craiova, centrul
localitãþii, drum as-
faltat, 4 camere,
101 m.p. Telefon:
0723/650.827,
0251/352.257.
Vând vilã la roºu
Gherceºti posibili-
tate preluare cre-
dit Prima Casã.
Telefon: 0752/
142.493.
Vând casã cu teren
Lãdeºti – Vâlcea.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând casã la 15 km
de Craiova, mobi-
lã, aragaz. Telefon:
0752/ 410.378.
Vând casã în Bãi-
leºti ºi curte 2000
mp zona I, sau
schimb cu garso-
nierã Craiova, +
diferenþa. Telefon:
0742/097.486.
Vând casã comu-
na Urzicuþa 4 ca-
mere + 3500 mp.
Telefon: 0722/
651.544.
Vând casã locuit
cu 3 spaþii comer-
ciale. Telefon:
0744/391.195.
Vând gospodãrie
formatã din 2
case, anexe ºi 38
ari curte în sat Þu-
gureºti, comuna
Valea Stanciului.
Telefon: 0251/
352.239. 0721/
502.003.
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Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ie-
ºire la ºoseaua
Craiova – Bechet.
Telefon: 0734/
159.594.
Casã Craiova 5
camere, 2 bãi, bu-
cãtãrie, încãlzire
centralã, anvelopa-
tã termic, eventual
schimb 2 aparta-
mente, 2 camere
sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren in-
travilan în satul
Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului, sta-
re bunã, 600 mp.
Preþ negociabil.
Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren Calea
Bucureºti km 11,
ideal benzinãrie,
halã, depozit,
showroom, 2000
m, deschidere 36
m. Telefon: 0762/
109.595.
VÂND Teren 7000
mp, zona Catargiu-
Mofleni, dimensi-
uni 20x350. Tele-
fon: 0729/826.217.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/
222.518.

Vând teren 1850
m.p. Bariera Vâl-
cii, str. Corneºului.
Telefon: 0761/
431.806.
Vând teren intravi-
lan 4000 mp, ca-
dastru, cu o casã
bãtrâneascã, pomi,
vie la 11 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravi-
lan Brãdeºti, des-
chidere la Drum
European 54 m,
toate utilitãþile. Re-
laþii la telefon: 0749/
230.636.
Vând parcele Câr-
cea, la asfalt, alã-
turat cu Hanul cu
ponei, 450 mp ºi
650 mp. Telefon:
0767/263.391.
Vând intravilan vis-
a-vis de târgul Leu,
1174 mp, 2 deschi-
deri 17 m ºi reþele
apã, electricitate,
cadastru, carte fun-
ciarã. Telefon: 0724/
572.434; 0351/
179.436.
Vând 800 mp, co-
muna Predeºti ide-
al pentru casã,
zonã pitoreascã.
Telefon: 0762/
109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.

Vând teren intra-
vilan ºi extravilan.
Telefon: 0766/
582.831.
Vând 2600 m.p.
pe ºoseaua ªimni-
cu de Sus, la 600
metri de lacul Tan-
chiºtilor. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil,
600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent teren
intravilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibi-
litate de construire
lângã reþea gaze, cu
dublã ieºire, dechi-
dere 34 m, paralel
cu drumul european.
Telefon: 0766/
440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, satul
Predeºti la 16 km
de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

VÂND TEREN
ZONA PASARE-
LA PIELEªTI DE
70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Tere-
nurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Tele-
fon. 0746/467.922;
0744/220.492.
SCHIMBURI

Schimb teren in-
travilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + diferen-
þa. Telefon. 0727/
884.205.
Vând sau schimb
apartament 4 ca-
mere Lãpuº, cu
casã 2-3 camere.
Telefon: 0766/
483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând  Peugeot
806, benzinã, an
1995 neînmatri-
culatã. Bariera
Vâlcii nr. 63. Cra-
iova. Telefon:
0766/466.171.

Vând Renault La-
guna 2, an 2003,
culoare gri metalic,
6 trepte, turbo-die-
sel, motor 1.9,
262.000 Km, con-
sum 5,3%, preþ
2500 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0753/948.440.
Vând Chevrolet
Kalos, 2005, 2000
Euro. Telefon:
0768/104.581.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.

UTILAJE
Vând semãnãtoa-
re grâu Matei Titi,
Bucovãþ, sat Palilu-
la, stare foarte
bunã. Telefon:
0251/361.093,
0767/249.701

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând sobã emai-
latã, pe lemne ºi
gaze, stare foar-
te bunã, 450 lei.
Telefon: 0755/
010.296.
VÂND butaºi
trandafiri olan-
dezi. Telefon:
0744/642.570.
Vând cadru meta-
lic handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, chiuvetã pi-
cior (ciupercã), bu-
toi pentru varzã.
Preþ negociabil.
Telefon: 0351/
446.918.

Vând vioarã nouã,
un sfert arcuº, cu-
tie. Telefon: 0727/
804.400.
Convenabil, ca-
napea, fotolii, bi-
bliotecã. Telefon:
0756/819.472.
PRESÃ ULEI, ori-
ginalã fabricã, preþ
5000 RON. Tele-
fon: 0764/834.799.
Vând cauciucuri
155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/
850W nou, canis-
trã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon:
0251/427.583.
Vând ieftin un in-
jector pentru cazan
pentru încãlzire.
Telefon: 0729/
092.211.
Vând loc de veci
cimitirul Roboai-
ca. Telefon: 0736/
655.212.
Vând pãlãrie fetru
nr. 55, nouã, 50
lei, maºini de spã-
lat rufe, pompã de-
fectã. Telefon:
0770/303.445.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând nicovalã
fierãrie maºini de
cusut nemþeºti,
româneºti, cãru-
þã. Telefon: 0761/
155.549.
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Vând cârlige jghea-
buri acoperiº, arzã-
toare Ø 600 gaze
sobã, polizor (flex) D
125/850W, cauciu-
curi 155/13 cu jantã,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie,
ceas Atlantic. Tele-
fon: 0771/385.734.
Vând 345 mp –
18,60, tarlaua 80
preþ negociabil,
zona Daewoo cãp-
ºunãrie. Telefon:
0763/616.711;
0351/425.744.
Vând 2 gropi, Cimi-
tirul Romaneºti, cu
lucrare fãcutã. Tele-
fon: 0771/758.019.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negocia-
bil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând puieþi de nuc,
frasin, salcâm ºi di-
verºi 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, elimi-
nã pesticidele din
legume ºi fructe,
precum ºi hormonii
ºi antibioticele din
carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. Telefon: 0761/
366.090.

Vând þeavã neagrã
40 ml, robineþi, ven-
tile fontã noi diver-
se mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de
bere, tub CO2,
aparat fax, aspira-
tor, balanþã Berkel,
cuier panou, maºi-
nã de cusut Sin-
ger. Telefon: 0746/
660.001.
Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. op-
ticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând uºi cu toc,
de interior, cu
geam, date cu lac,
tuburi CO2, doza-
tor bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar elec-
tronic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat
Activa Magic, 250
lei negociabil. Tele-
fon:  0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200 lei.
Relaþi la telefon:
0748/057.590.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/ kg,
2 damigene 10-15
litri, 15 lei / buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând presã de ba-
lotat, mase plastice
uºã cu toc pentru
casã sau magazii.
Telefon: 0767/
153.551.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon:
0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil
sau schimb cu ca-
lorifer fontã folosit,
un calorifer tablã
120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând frigider 320
litri, combinã muzi-
calã stereo, piei de
bovinã tratate, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
flex mare, aparat
sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie ara-
gaz, masã televi-
zor, covor, aragaz
voiaj cu butelie,
maºinã de cusut,
plãci muzicã popu-
larã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – in-
dex, aragaz + bu-
telie, aer condiþio-
nat, mobilã bucã-
tãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare.
Telefon: 0752/
142.493.
Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.

Vând mobilã dor-
mitor, sufragerie,
bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã
de cusut, lustrã,
canapea, covor.
Telefon: 0720/
929.024.
Vând/închiriez
construcþie cu
spaþii separate 500
mp cu teren intra-
vilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard
beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare
ºi hrãnitoare mari
din plastic ºi tablã
groasã pentru pui,
curcani ºi animale
mici. Telefon: 0721/
152.832.
Vând cazan þuicã
din aramã, capaci-
tate mare ºi centri-
fugã miere. Tele-
fon: 0728/381.894.
2 morminte Cimiti-
rul Ungureni. Tele-
fon: 0351/437.906.
Vând 4 locuri de
veci, douã pe o
parte suprapuse
ºi douã pe o par-
te. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron),
televizor bucãtãrie,
2 radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/
531.294.

Vând mobilã, cal-
culator, combinã
frigorificã, loc de
veci (Craiova
Nord), robot de
bucãtãrie, diver-
se. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE
MARMURÃ. TE-
LEFON: 0731/
989.215; 0251/
425.651.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã co-
pil, covor persan.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând pat dublu 2
m X 2 m, tãblii nou
– nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46
bãrbat – fermoar –
nasturi - tineret, ex-
cepþional. Telefon:
0725/533.042.

Vând mobilã dor-
mitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector
pentru cãldurã in-
stant apã caldã,
ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare
bunã. Telefon:
0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce mar-
murã 1200/400/
100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã
cu plutitor 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
CUMPÃRÃRI
Colecþionar cumpãr
tablouri, sculpturã,
acuarelã, graficã,
monede, bancnote,
timbre, ceasuri,
icoane, alte antichi-
tãþi. Telefon: 0723/
926.322.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez la bloc
Calea Bucureºti,
exclus familii. Tele-
fon. 0762/047.095.
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Închiriez spatiu co-
mercial în munici-
piul Craiova, str.
Lipscani, 300 mp,
dispus pe trei nive-
luri. Telefon: 0745/
130.705.
Bucureºti - zona
Vitan garsonierã
40 mp mobilatã,
rog seriozitate.
Exclus interme-
diere agenþ i i .
Telefon: 0722/
714.578.
Închiriez garsonie-
rã complet mobila-
tã zona Lãpuº,
ºcoala M. Emines-
cu. Telefon: 0762/
299.913.
Închiriez teren pe
termen lung pen-
tru amplasare de
magazine sau pia-
þã Lãpuº. Vad foar-
te bun. Telefon:
0763/616.711;
0351/425.744.
Proprietar închi-
riez pe termen
lung apartament 3
camere mobilat
parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Închiriez teren
pentru amplasare
chioºcuri sau ma-
gazine pe perioa-
dã nedetermina-
tã, zonã cu vad.
Telefon: 0761/
665.763.
Magazin, birou,
depozit, str. Dezro-
birii, nr. 59. Telefon:
0351/437.906.

Închiriez aparta-
ment cu 2 camere
decomandat, zona
George Enescu,
strada Fãgãraº.
Telefon: 0766/
463.563.
MATRIMONIALE
Drãguþã, mic han-
dicap, 35/1,68/75,
pentru cãsãtorie,
fãrã vicii, cu mic
handicap. Rog se-
riozitate. Telefon:
0351/409.381.
Domn serios, fãrã
obligaþii 50 ani, do-
resc cunoºtiinþã 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 aparta-
ment cu 2 camere
+ diferenþa. Tele-
fon. 0727/884.205.
Caut persoanã au-
torizatã ptr. cadas-
tru în Craiova. Tele-
fon: 0770/333.559:
0351/401.251.
Confecþionez ºi
montez curea ca-
nelatã pentru maºi-
nã de cusut. Tele-
fon: 0251/531.294.
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil
sau bãtrân. Tele-
fon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.

CONDOLEANÞE
Colectivul din
cadrul Structurii
Administratoru-
lui Public al jude-
þului Dolj este alã-
turi de Preºedin-
tele Consiliului
Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa, la
greaua durere
pricinuitã de tre-
cerea în nefiinþã
a soþiei NATALIA
P R I O T E A S A .
Dumnezeu sã o
odihneascã în
pace!
Conducerea In-
spectoratului de
Poliþie al Judeþu-
lui Dolj transmite
condoleane pre-
ºedintelui Consi-
liului Judeþean
Dolj, domnul Ion
Prioteasa, în
aceste clipe de
grea încercare
pricinuite de tre-
cerea în nefiinþã a
soþiei sale. Dum-
nezeu sã o odih-
neascã în pace!
Conducerea Di-
recþiei Generale
de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia
Copilului Dolj,
regretã profund
trecerea în ne-
fiinþã a distinsei
doamne NATA-
LIA PRIOTEASA
ºi este alãturi de
domnul Preºe-
dinte Ion Priotea-
sa. Sincere con-
doleanþe!

Secretarul jude-
þului ºi colectivul
Direcþiei Juridice
Administraþie
Localã a Consi-
liului Judeþean
Dolj transmit sin-
cere condolean-
þe domnului Pre-
ºedinte Ion Prio-
teasa la decesul
soþiei sale.
ANCA ªI MIR-
CEA DUMITRU
SUNT ALÃTURI
DE SEBASTIAN
ªI ION PRIOTEA-
SA, LA GREAUA
DURERE PRICI-
NUITÃ DE TRE-
CEREA ÎN NE-
FIINÞÃ A OMU-
LUI, GINA PRIO-
TEASA.
CU PROFUND
REGRET, SALA-
RIAÞII  R.A. AERO-
PORT CRAIOVA
SUNT ALÃTURI
DE PREªEDIN-
TELE CONSILIU-
LUI JUDEÞEAN
DOLJ, ION PRIO-
TEASA, ÎN ACES-
TE MOMENTE
GRELE PRICINUI-
TE DE DECESUL
SOÞIEI. SINCERE
CONDOLEANÞE!
S a l a r i a þ i i
D.G.A.S.P.C. Dolj
regretã dispariþia
doamnei NATA-
LIA PRIOTEASA
ºi sunt alãturi de
domnul Preºe-
dinte Ion Priotea-
sa. Sincere con-
doleanþe!

Suntem alãturi
de domnul Pre-
ºedinte Ion Prio-
teasa la marea
durere pricinuitã
de trecerea în ne-
fiinþã a doamnei
NATALIA PRIO-
TEASA. Sincere
condoleanþe din
partea ªefilor
S e r v i c i i l o r
D.G.A.S.P.C. Dolj.
Victor Ponta  este
alãturi de Ion
Prioteasa, acum,
când se despar-
te pentru tot-
deauna de iubita
lui soþie. Sincere
condoleanþe!
Claudiu Manda
îºi exprimã regre-
tul pentru pierde-
rea suferitã de Ion
Prioteasa ºi este
alãturi de acesta
ºi familia îndure-
ratã. Sincere con-
doleanþe!
Radu Preda regre-
tã trecerea în ne-
fiinþã a celei ce a
fost NATALIA
PRIOTEASA ºi
este alãturi de fa-
milia domnului
Preºedinte Ion
Prioteasa la grea-
ua încercare. Sin-
cere condoleanþe!
Familia Ion ºi
Olimpia Cãlin
este alãturi de Ion
Prioteasa la grea-
ua durere prici-
nuitã de decesul
soþiei. Sincere
condoleanþe.

Generalul Iulian
Vlad este alãturi
de domnul Pre-
ºedinte al Consi-
liului Judeþean
Dolj, Ion Priotea-
sa, la greaua du-
rere pricinuitã de
decesul soþiei,
NATALIA PRIO-
TEASA. Dumne-
zeu s-o odih-
neascã în pace!
PSD Dolj transmi-
te sincere condo-
leanþe ºi toatã com-
pasiunea domnu-
lui Ion Prioteasa,
acum, când îºi con-
duce pe ultimul
drum soþia. Dum-
nezeu sã o odih-
neascã în pace!
Conducerea Filar-
monicii “Oltenia”
este alãturi de
domnul Ion Prio-
teasa, Preºedinte-
le Consiliului Ju-
deþean Dolj, la
greaua încercare
pricinuitã de trece-
rea în nefiinþã a
soþiei sale. Since-
re condoleanþe!
Colectivul Institu-
þiei Prefectului Ju-
deþului Dolj trans-
mite sincere con-
doleanþe domnu-
lui Ion Prioteasa,
preºedintele Con-
siliului Judeþean
Dolj, în aceste mo-
mente triste prici-
nuite de pierde-
rea soþiei. Dumne-
zeu s-o odihneas-
cã în pace!



16/ cuvântul libertãþii sâmbãtã, 19 octombrie 2013publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate
FAMILIILE TEO-
DORESCU CAR-
MEN ªI DAN ªI
CALOTÃ ADELA
ªI MIHAI SUNT
ALÃTURI CU TOT
SUFLETUL DE
FAMILIA DOMNU-
LUI PREªEDINTE
ION PRIOTEASA
ªI SEBASTIAN
PRIOTEASA LA
IMENSA DURE-
RE PRICINUITÃ
DE PIERDEREA
CELEI CE A FOST
O MINUNATÃ
DOAMNÃ, NA-
TALIA PRIOTEA-
SA, UN SUFLET
CALD ªI BUN.
DUMNEZEU S-O
ODIHNEASCÃ
ÎN PACE!
Larisa ºi Emil Mi-
halcea transmit
sincere condo-
leanþe Preºedin-
telui Consiliului
Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa, la
decesul fulgerã-
tor al soþiei sale
NATALIA PRIO-
TEASA. Dumne-
zeu s-o odih-
neascã în pace!
Familia Mihai
Mãceº este alã-
turi de domnul
Preºedinte Ion
Prioteasa în gre-
lele momente pri-
cinuite de dece-
sul soþiei, NATA-
LIA PRIOTEASA.
Dumnezeu s-o
odihneascã în lu-
mea celor drepþi!

Familia Fane ºi
Ileana Vãduva
sunt alãturi de
domnul Preºe-
dinte al Consiliu-
lui Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa, la
greaua durere
pricinuitã de de-
cesul soþiei, NATA-
LIA (GINA) PRIO-
TEASA. Dumne-
zeu s-o odihneas-
cã în pace!
O blândã alinare
– la despãrþirea
familiei Ion ºi Se-
bastian Prioteasa
de doamna NA-
TALIA, soþie ºi
mamã grijulie.
Florin ºi Lucian
Rogneanu.
Colectivul Muzeu-
lui de Artã este
alãturi de familia
domnului Ion
Prioteasa la grea-
ua pierdere sufe-
ritã de decesul
doamnei NATA-
LIA PRIOTEASA.
Dumnezeu sã o
odihneascã ºi sã
o aibã în pazã!
Marinela ºi Ionel
Ciobotea sunt
alãturi de dom-
nul Ion Prioteasa,
Preºedinte al
Consiliului Jude-
þean Dolj ºi regre-
tã profund trece-
rea în nefiinþã a
distinsei sale so-
þii, GinaPriotea-
sa. Sincere con-
doleanþe.

Membrii Departa-
mentului de Isto-
rie de la Faculta-
tea de Drept ºi
ªiinþe Sociale
sunt alãturi de
domnul Ion Prio-
teasa, Preºedin-
tele Consiliului
Judeþean Dolj la
greaua încercare
pricinuitã de de-
cesul soþiei. Con-
doleanþe! Dum-
nezeu s-o odih-
neascã în pace!
Biroul Executiv al
Sindicatului Ad-
ministraþiei Publi-
ce Forþa Legii
este alãturi de
domnul Ion Prio-
teasa la cumplita
durere pricinuitã
de decesul soþiei
ºi îi transmite
condoleanþe!
Conducerea Spi-
talului Dãbuleni
este alãturi de
domnul Preºe-
dinte Ion Priotea-
sa la durerea pri-
cinuitã de dece-
sul soþiei. Since-
re condoleanþe!
Colectivul Biblio-
tecii Judeþene Ale-
xandru ºi Aristia
Aman este alãturi
de domnul Preºe-
dinte al Consiliului
Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, la dure-
rea pricinuitã de
decesul soþiei NA-
TALIA PRIOTEA-
SA. Sincere con-
doleanþe.

Colectivul Mu-
zeului Olteniei
este alãturi de
Preºed in te le
Consiliului Ju-
deþean Dolj,
Ion Prioteasa,
la greaua încer-
care pricinuitã
de trecerea în
nefiinþã a so-
þiei, NATALIA
P R I O T E A S A .
Sincere condo-
leanþe.
Sincere condo-
leanþe ºi întreaga
c o m p a s i u n e
pentru domnul
Ion Prioteasa,
Preºed in te le
Consiliului Jude-
þean Dolj,  în cea-
sul greu al des-
pãrþirii de distin-
sa sa soþie. Vale-
riu Zgonea.
În aceste clipe de
tristeþe ºi suferin-
þã, pricinuite de
trecerea la cele
veºnice a doam-
nei NATALIA, dis-
tinsa sa soþie,
sunt alãturi de
domnul Ion Prio-
teasa, Preºedinte-
le Consiliului Ju-
deþean Dolj. Sin-
cere condoleanþe
familiei îndoliate!
Florentin Tudor.
Familia Aristide
Gheorghiu este
alãturi de dom-
nul Ion Prioteasa
la decesul soþiei.
Sincere condo-
leanþe.

Comuni ta tea
Evreilor Craiova
regretã nespus
pierderea distinsei
doamne GINA
PRIOTEASA ºi
transmite sincere
condoleanþe fami-
liei domnului Ion
Prioteasa, Preºe-
dintele Consiliului
Judeþean Dolj. Îi
vom pãstra o
amintire veºnicã
pentru respectul
purtat familiei. Co-
munitatea Evreilor
Craiova.
Primarul Comu-
nei Bratovoieºti,
Marin Ion, regretã
decesul fulgerã-
tor al celei ce a fost
NATALIA PRIO-
TEASA ºi trans-
mit sincere con-
doleanþe domnu-
lui Preºedinte Ion
Prioteasa la ma-
rea durere. Bunul
Dumnezeu s-o
odihneascã în li-
niºte ºi pace.
Uniunea Sindica-
telor Independen-
te din Învãþãmânt
Dolj transmite
c o n d o l e a n þ e
domnului Preºe-
dinte al Consiliului
Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, în mo-
mentele grele pri-
cinuite de decesul
soþiei. Dumnezeu
sã o odihneascã
în liniºte ºi pace.
Preºedinte, prof.
Constantin Rada.

Primarul Comu-
nei Melineºti, Ana
Ceanã, regretã
decesul celei ce a
fost, Natalia Prio-
teasa, un suflet
cald ºi nobil, un
om minunat, tot
timpul alãturi de
familie ºi prieteni.
Împãrtãºesc du-
rerea Domnului
Preºedinte al Con-
siliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa
ºi sunt alãturi de
familia îndureratã
la marea pierde-
re.Fie ca Bunul
Dumnezeu sã-i
aºeze sufletul
bun în lumea ce-
lor drepþi. Sincere
condoleanþe!
Cu respect ºi mult
regret, conduce-
rea I.S.J. Dolj este
alãturi de Preºe-
dintele Consiliu-
lui Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa, la
marea durere pri-
cinuitã de dece-
sul soþiei sale -
NATALIA PRIO-
TEASA. Condo-
leanþe sincere fa-
miliei îndoliate.
Colectivul SC Ter-
mo Craiova SRL
este alãturi de fa-
milia Preºedintelui
Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prio-
teasa, la greaua în-
cercare pricinuitã
de decesul soþiei
Natalia. Sincere
condoleanþe!
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Organizaþia PDL
Dolj, este alãturi
de familia dom-
nului Preºedinte
al Consiliului Ju-
deþean Dolj, Ion
Prioteasa, la ma-
rea durere prici-
nuitã de pierdera
soþiei sale. Since-
re condoleanþe!
O boalã necruþã-
toare a smuls-o
din ritmul trepi-
dant al vieþii sale
pe d.na GINA
PRIOTEASA, de-
dicatã o viaþã în-
treagã familiei
sale ºi prieteniilor.
Plinã de entu-
ziasm, muncitoa-
re, cu iniþiativã ºi
punând multã se-
riozitate în tot ce a
înfãptuit, lasã un
gol imens în casa
ºi familia sa, în
rândul tuturor ce
au iubit-o. Trans-
mitem sincere
condoleanþe fa-
miliei domnului
Preºedinte al
Consiliului Jude-
þean Dolj Ion Prio-
teasa, fiului Se-
bastian ºi întregii
familii care i-au
fost alãturi perma-
nent în clipele de
grea suferinþã.
Pentru prietenia ºi
afecþiunea pe care
ne-au transmis-o,
Familia Prof. Dr.
Eva ºi Corneliu Sa-
betay nu o vor uita
niciodatã.

Familia Vinþea-
nu Radu ºi Anca
este alãturi de
familia Priotea-
sa în aceste cli-
pe de profundã
întristare, prici-
nuite de pierde-
rea fulgerãtoare
a celei care a
fost NATALIA
P R I O T E A S A .
Dumnezeu s-o
o d i h n e a s c ã
alãturi de cei
drepþi!
RoseMarie ºi
Luigi Ciulu, Bar-
bu Bohoreanu
ºi Gabriel Bratu,
îndureraþi, sunt
alãturi de bu-
nul lor prieten
Nelu Prioteasa
în aceste cum-
plite momente,
la plecarea într-
o altã lume a
dragei lor Gina.
Odihneascã-se
în pace!
Primarul oraºu-
lui Filiaºi, Nico-
lae Stãncioi, îm-
preunã cu co-
lectivul din ca-
drul Primãriei
Filiaºi transmit
sincere condo-
leanþe domnu-
lui Preºedinte
Ion Prioteasa în
aceste momen-
te cumplite ale
despãrþirii de
minunata sa
soþie. Dumne-
zeu sã o odih-
neascã în pace!

Colectivul Cen-
trului Judeþean
pentru Conser-
varea ºi Pro-
movarea Cultu-
rii Tradiþionale
Dolj este alã-
turi de Preºe-
dintele Consi-
liului Judeþean
Dolj ,  ec.  Ion
Prioteasa, la
greaua pierde-
re pricinuitã de
decesul soþiei.
Sincere con-
doleanþe.
Serviciul de Pa-
ºapoarte Dolj
este alãturi de fa-
milia îndoliatã în
aceste momente
grele la pierde-
rea celei care a
fost NATALIA
PRIOTEASA. Fie
ca Bunul Dum-
nezeu s-o odih-
neascã în pacea
veºnicã.
Primãria, Consi-
liul Local ºi lo-
cuitorii Comu-
nei Goicea, ju-
deþul Dolj trans-
mit sincere con-
doleanþe dom-
nului Ion Prio-
teasa, Preºe-
dintele Consi-
liului Judeþean
Dolj, în momen-
tele grele prici-
nuite de dece-
sul neaºteptat
ºi prea grãbit al
soþiei. Dumne-
zeu sã o odih-
neascã în pace!

Familia Marines-
cu Marian Jean
este alãturi de fa-
milia domnului
Preºedinte  al
Consiliului Ju-
deþean Dolj, Ion
Prioteasa, la ma-
rea durere prici-
nuitã de pierde-
rea soþiei sale.
Dumnezeu sã o
odihneascã în
pace. Sincere
condoleanþe fa-
miliei!
In memoriam
NATALIA PRIO-
TEASA: Aminti-
rea ta va rãmâne
mereu vie în ini-
mile noastre!
Maia, Ica ºi Costi,
Emi ºi Dan,
Mãdã, Andrei,
Cori, Monica ºi
Andrei, Roxi ºi
Adi, Andra ºi So-
rin, Eliza ºi Levi.

Familia Cornel Panait
este alãturi de Se-
bastian ºi Nelu Prio-
teasa în aceste mo-
mente grele la pier-
derea celei ce a fost
mamã ºi soþie de ne-
egalat, NATALIA
PRIOTEASA. Regre-
te eterne! Pioasã
amintire!
Organizaþia PSD Fi-
liaºi transmite con-
doleanþe domnului
Preºedinte Ion Prio-
teasa la marea du-
rere pricinuitã de
trecerea în nefiinþã
a soþiei sale, NATA-
LIA PRIOTEASA.
Odihnã veºnicã.
Colectivele Consi-
liului  Local Urzicu-
þa ºi Primãriei Urzi-
cuþa regretã dece-
sul celei ce a fost
NATALIA PRIO-
TEASA. Condo-
leanþe familiei dom-
nului Preºedinte
Ion Prioteasa la ma-
rea durere. Odih-
neascã-se în pace!

Sindicatul de la
Spitalul Judeþean
din Craiova prin
Preºedinte Ion Co-
tojman este alã-
turi de domnul Ion
Prioteasa, Preºe-
dintele Consiliului
Judeþean Dolj în
aceste momente
triste pricinuite de
decesul soþiei GINA
PRIOTEASA. Sin-
cere condoleanþe.
Colectivul ªcolii
“Cornetti” trans-
mite sincere con-
doleanþe ºi îi este
alãturi domnului
Ion Prioteasa, la
greaua durere
prininuitã de de-
cesul soþiei.
Membrii Fotoclu-
bului „Mihai Dan
Cãlinescu” sunt
alãturi de colegul
Sebastian Priotea-
sa la greaua pier-
dere suferitã ºi
transmit familiei
acestuia sincere
condoleanþe.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOVLIGUE 1 – ETAPA A 10-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Nice –

Marseille, Reims – Toulouse;
Sâmbãtã: Paris SG – Bastia (18:00), Ajaccio

– Nantes, Evian TG – Guingamp, Montpellier –
Lille, Rennes – Valenciennes (toate 21:00);

Duminicã: Sochaux – Monaco (15:00), St.
Etienne – Lorient (18:00), Lyon – Bordeaux
(22:00).

1. Monaco 21 11. Rennes 12
2. Paris SG 21 12. Toulouse 12
3. Lille 17 13. Guingamp 11
4. Marseille 17 14. Lyon 11
5. Nantes 16 15. Bordeaux 10
6. Nice 14 16. Evian 9
7. St. Etienne 13 17. Ajaccio 7
8. Montpellier 12 18. Lorient 7
9. Reims 12 19. Sochaux 5
10. Bastia 12 20. Valencien. 4

BUNDESLIGA – ETAPA A 9-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Hoffen-

heim – Leverkusen;
Sâmbãtã: Dortmund – Hannover, Bayern –

Mainz, Werder – Freiburg, Braunschweig –
Schalke, Frankfurt – Nurnberg (toate 16:30),
Hertha – M’gladbach (19:30);

Duminicã: Hamburg – Stuttgart (16:30),
Augsburg – Wolfsburg (18:30).

1. Bayern 20 10. Hoffenheim 10
2. Dortmund 19 11. Mainz 10
3. Leverkusen 19 12. Augsburg 10
4. M’gladbach 13 13. Frankfurt 9
5. Hannover 13 14. Wolfsburg 9
6. Hertha 12 15. Hamburg 8
7. Stuttgart 11 16. Nurnberg 5
8. Schalke 11 17. Freiburg 4
9. Werder 11 18. Braunsch. 4

SERIE A – ETAPA A 8-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: AS Roma

– Napoli;
Sâmbãtã: Cagliari – Catania (19:00), Milan

– Udinese (21:45);
Duminicã: Atalanta – Lazio (13:30), Fioren-

tina – Juventus, Genoa – Chievo, Verona –
Parma, Livorno – Sampdoria, Sassuolo – Bo-
logna (toate 16:00), Torino – Inter (21:45).

1. Roma 21 11. Atalanta 9
2. Napoli 19 12. Milan 8
3. Juventus 19 13. Livorno 8
4. Inter 14 14. Cagliari 7
5. Verona 13 15. Genoa 5
6. Fiorentina 12 16. Catania 5
7.Lazio 11 17. Chievo 4
8. Udinese 10 18. Sampdoria 3
9. Torino 9 19. Bologna 3
10. Parma 9 20. Sassuolo 2

PREMIER LEAGUE –
ETAPA A 8-A

Sâmbãtã: Newcastle – Liverpool (14:45),
Arsenal – Norwich, Chelsea – Cardiff, Everton
– Hull, Man. United – Southampton, Stoke –
West Brom, Swansea – Sunderland (toate
17:00), West Ham – Man. City (19:30);

Duminicã: Aston V. – Tottenham (18:00);
Luni: Crystal P. – Fulham (22:00).
1. Arsenal 16 11. Newcastle 10
2. Liverpool 16 12. West Brom 9
3. Chelsea 14 13. West Ham 8
4. Southampton 14 14. Cardiff 8
5. Man. City 13 15. Swansea 7
6. Tottenham 13 16. Stoke 7
7. Everton 12 17. Fulham 7
8. Hull 11 18. Norwich 7
9. Man. United 10 19. Crystal P. 3
10. Aston V. 10 20. Sunderland 1

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 9-A

Sâmbãtã: Real M. – Malaga (17:00), Valen-
cia – Sociedad (19:00), Osasuna – Barcelona
(21:00), Espanyol – Atletico (23:00);

Duminicã: Granada – Getafe (13:00), Alme-
ria – Rayo (18:00), Betis – Elche (20:00), Valla-
dolid – Sevilla (22:00);

Luni: Celta – Levante (21:00), Bilbao – Vil-
larreal (23:00).

1. Barcelona 24 11. Sevilla 9
2. Atletico 24 12. Elche 9
3. Real 19 13. Betis 8
4. Villarreal 17 14. Granada 8
5. Getafe 13 15. Sociedad 7
6. Bilbao 13 16. Celta 6
7. Valencia 13 17. Valladolid 6
8. Espanyol 11 18. Osasuna 6
9. Levante 10 19. Rayo 6
10. Malaga 9 20. Almeria 3

Sâmbãtã
Digi Sport 1
12:10 – CURSE DE MAªINI – Formula 3:

cursa 1 (Hockenheim/Germania) / 15:30 – CUR-
SE DE MAªINI – DTM: calificãri Hockenheim
/ 17:00 – FOTBAL – Campionatul Spaniei: Real
Madrid – Malaga / 19:00, 21:30 – FOTBAL –
LIGA I: Oþelul – Gaz Metan, Petrolul – Sãgeata
Nãvodari / 2:40 – MOTO GP – Sesiune de an-
trenamente ºi calificãri Marele Premiu al Aus-
traliei.

Digi Sport 2
12:00 – TENIS (F) – Turneul de la Mosco-

va (Rusia): ziua a 6-a / 17:00 – HANDBAL (F)
– Liga Campionilor: HCM Baia Mare – Hypo
Viena / 19:15 – HANDBAL (M) – Liga Cam-
pionilor: Vive Targi Kielce – THW Kiel / 21:00,
23:00 – FOTBAL – Campionatul Spaniei: Osa-
suna – Barcelona, Espanyol – Atletico / 4:00 –
BOX: Mike Alvarado – Ruslan Provodnikov.

Digi Sport 3
13:00, 14:30, 16:00 – POLO – Superliga

Naþionalã: Sportul Studenþesc – AMEFA Arad,
CSM Digi Oradea – Rapid, Criºul Oradea – Stea-
ua /   17:15 – CURSE DE MAªINI – Cursa
Volkswagen Scirocco R-Cup / 18:00 – FOT-
BAL – Campionatul Franþei: Paris SG – Bastia /
20:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSU
Sibiu – „U” Mobitelco Cluj / 21:45 – FOTBAL
– Campionatul Italiei: Milan – Udinese.

Dolce Sport 1
17:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor:

HCM Baia Mare – Hypo Viena / 21:45 – FOT-
BAL – Campionatul Italiei: Milan – Udinese.

Dolce Sport 2
16:00 – FOTBAL – Campionatul Ucrainei:

Mariupol – ªahtior Doneþk / 18:15 – FOTBAL
– Campionatul Greciei: PAOK Salonic – Aste-
ras Tripolis / 21:00 – FOTBAL – Campionatul
Franþei: Ajaccio – Nantes.

Sport.ro
21:45 – FOTBAL – Campionatul Olandei:

Twente – Ajax.
GSP TV
12:30 – FOTBAL – Campionatul Rusiei:

Terek – Ural / 14:15, 17:00 – FOTBAL – Liga

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
secundã englezã: Blackpool – Wigan, Watford
– Derby County.

TVR 3 / TVR Internaþional
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: SC Bacãu –

ACS Berceni.
Eurosport
14:15 – CURSE DE MAªINI – Seria Mon-

dialã Renault (Barcelona/Spania): cursa 1 /
16:00, 18:45 – FOTBAL – Cupa Mondialã
Under 17 (Emiratele Arabe Unite) / 21:00 –
PATINAJ ARTISTIC – Grand Prix-ul SUA: fe-
minin, programul scurt.

Eurosport 2
12:30 – FOTBAL (F) – Campionatul Germa-

niei: Turbine Potsdam – Wolfsburg / 15:00 –
Cel mai puternic om: Liga Campionilor / 16:30,
19:30 – FOTBAL – Campionatul Germaniei:
Dortmund – Hannover, Hertha – M’gladbach /
22:30 – FOTBAL AMERICAN: Michigan –
Indiana.

Duminicã
Digi Sport 1
7:00 – MOTO GP – Cursa Marele Premiu al

Australiei / 11:00 – CURSE DE MAªINI – Por-
sche Carrera Cup (Hockenheim/Germania): cur-
sa 2 / 12:00 – CURSE DE MAªINI – Formula 3:
cursa 3 (Hockenheim) / 13:30, 16:00 – FOT-
BAL – Campionatul Italiei: Atalanta – Lazio, Fio-
rentina – Juventus / 19:00, 21:30 – FOTBAL –
Liga I: Ceahlãul – CFR Cluj, Astra – Dinamo.

Digi Sport 2
12:00 – TENIS (F) – Turneul de la Moscova

(Rusia): ziua a 7-a / 14:45 – CURSE DE MAªINI
– DTM: cursa Hockenheim / 17:00 – HAND-
BAL (F) – Liga Campionilor: Thuringer – Gyor /
19:00 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor:
Croaþia Zagreb – Veszprem / 20:30 – POLO –
Superliga Naþionalã: Steaua – Rapid / 21:45 –
FOTBAL – Campionatul Italiei: Torino – Inter.

Digi Sport 3
9:00, 10:30, 11:55 – POLO – Superliga Na-

þionalã: AMEFA Arad – CSM Digi Oradea, Ra-
pid – Sportul, Steaua – Dinamo / 13:00 – FOT-
BAL – Campionatul Spaniei: Granada – Getafe
/ 15:00 – FOTBAL – Campionatul Franþei: So-
chaux – Monaco / 16:50 – POLO – Superliga

Naþionalã: CSM Digi Oradea – Criºul Oradea /
18:00 – VOLEI (M) – Liga Naþionalã: „U” Cluj
– Unirea Dej / 19:45 – BASCHET (M) – Liga
Naþionalã: SCM „U” Craiova – CSM Oradea /
22:00 – FOTBAL – Campionatul Franþei: Lyon
– Bordeaux.

Dolce Sport 1
14:00 – FOTBAL – LIGA I: Pandurii – FC

Botoºani / 17:00 – HANDBAL (F) – Liga Cam-
pionilor: Thuringer – Gyor / 21:45 – FOTBAL
– Campionatul Italiei: Torino – Inter.

Dolce Sport 2
16:00 – FOTBAL – Campionatul Italiei: Fio-

rentina – Juventus / 18:00 – BASCHET (M) –
Liga Adriaticã: Olimpija – Steaua Roºie / 22:00
– FOTBAL – Campionatul Franþei: Lyon – Bor-
deaux.

GSP TV
15:15 – FOTBAL – Liga secundã englezã:

Leeds – Birmingham / 17:00 – FOTBAL – Cam-
pionatul Rusiei: Dinamo Moscova – Kuban /
23:00 – FOTBAL – Campionatul SUA: Hous-
ton Dynamo – New York Red Bulls.

Antena 1
14:00 – FOTBAL – LIGA I: Pandurii – FC

Botoºani.
Eurosport
9:35 – CURSE DE MAªINI – Campionatul

Mondial de anduranþã / 13:00 – CURSE DE
BICICLETE – Campionatul Mondial de la Ara-
gon (Spania): manºa întâi / 14:30 – SUPER-
SPORTURI – Campionatul Mondial de la Va-
lencia (Spania) / 15:30 – HALTERE – Campio-
natul Mondial: feminin, 48 kg / 16:30 – CURSE
DE BICICLETE – Campionatul Mondial de la
Aragon: manºa a doua / 18:45 – FOTBAL –
Cupa Mondialã Under 17 (Emiratele Arabe Uni-
te) / 22:00, 23:15 – PATINAJ ARTISTIC –
Grand Prix-ul SUA: perechi, programul liber, ºi
feminin, programul liber.

Eurosport 2
10:15 – ATLETISM – Maraton (Amsterdam/

Olanda) / 14:00 – CURSE DE MAªINI – Seria
Mondialã Renault (Barcelona/Spania): cursa 2
/ 16:30, 18:30 – FOTBAL – Campionatul Ger-
maniei: Hamburg – Stuttgart, Augsburg – Wol-
fsburg.

Juventus Torino ºi Livorno au fost obliga-
te de Camera pentru Rezolvarea Disputelor din
cadul FIFA sã plãteascã suma de 21 de milioa-
ne de euro grupãrii Chelsea, pe motiv cã l-au
legitimat pe Adrian Mutu, înainte ca acestuia
sã-i expire o suspendare de ºapte luni, dictatã
de Federaþia Englezã, ca urmare a faptului cã a
fost depistat pozitiv cu cocainã, a anunþat pre-
sa italianã apãrutã ieri.

Iniþial, aceastã sumã ar fi trebuit sã fie plã-
titã de Mutu, acum la echipa francezã Ajaccio,
dar Chelsea s-a îndreptat spre cele douã gru-
pãri italiene dupã ce nu a reuºit sã obþinã ba-
nii de la român, a precizat violanews.com, ci-
tând Gazzetta dello Sport. Suma datoratã en-
glezilor este de 17,7 milioane de euro, la care

Juventus ºi Livorno, obligate s-o despãgubeascãJuventus ºi Livorno, obligate s-o despãgubeascãJuventus ºi Livorno, obligate s-o despãgubeascãJuventus ºi Livorno, obligate s-o despãgubeascãJuventus ºi Livorno, obligate s-o despãgubeascã
pe Chelsea pentru Mutupe Chelsea pentru Mutupe Chelsea pentru Mutupe Chelsea pentru Mutupe Chelsea pentru Mutu

se adaugã dobânda, re-
zultând peste 21 de mi-
lioane de euro. Juven-
tus ºi Livorno au termen
21 de zile sã facã recurs
la TAS.

Chelsea l-a achiziþi-
onat, în vara anului
2003, pe Mutu de la AC
Parma contra sumei de
15,8 milioane de lire
sterline ºi a renunþat la
serviciile acestuia în
octombrie 2004, dupã ce jucãtorul a fost de-
pistat pozitiv cu cocainã la un control anti-
doping. Ceea ce i-a atras, aºa cum am notat
deja, o suspendare de ºapte luni, din partea
Federaþiei Engleze (FA).

Chelsea susþine cã, prin comportamentul
sãu, Adrian Mutu a provocat grupãrii o pier-
dere de 13 milioane de lire sterline.

„Juve a greºit cã l-a transferat
înainte sã-i expire suspendarea”

Agentul Ioan Becali, care a declarat, ieri,
cã Juventus Torino a greºit când l-a transfe-
rat pe atacantul Adrian Mutu în 12 ianuarie
2005 pentru cã nu a aºteptat sã îi expire sus-
pendarea pentru dopaj ºi, în consecinþã, exis-
tã posibilitatea ca gruparea italianã sã achite
despãgubirile cãtre Chelsea “Mutu a plãtit
pentru ce a fãcut, a stat ºapte luni pe tuºã, a
plãtit ºi o amendã. Vina este a lui Juventus.
În primã fazã, ca sã-l aibã, l-a trecut pe la Li-
vorno, apoi a jucat un an ºi jumãtate la ei.

Juventus trebuia sã aºtepte sã se termine
suspendarea aceea de ºapte luni pentru care
Mutu era descalificat ºi sã discute dupã ce
se termina suspendarea”, a spus Ioan Becali,
la postul Dolce Sport.

Impresarul a mai afirmat cã în contractul lui
Adrian Mutu cu Chelsea existau mai multe clau-
ze conform cãrora în momentul în care atacan-
tul român semneazã cu alt club se obligã sã
achite despãgubiri, iar dacã nu le poate plãti
atunci gruparea în cauzã va plãti suma respec-
tivã. “În contractul pe care Mutu l-a semnat cu
Chelsea existau niºte paragrafe... Se spune cã
în cazul în care jucãtorul semneazã cu altã echi-
pã se obligã sã dea despagubiri ºi dacã jucãto-
rul nu poate, sau nu este în aceastã posibilita-
te, atunci cei care îl ajutã sunt responsabili. Eu
am vorbit cu Mutu ºi acum o sãptãmânã, ºi azi-
noapte, avem legaturã permanentã. Vina nu e a
lui Mutu ºi nu poate sã plãteascã nici un milion
ca sã stingã acest conflict. El practic ºi-a câºti-
gat salariul, nimic mai mult”.
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LIGA I – ETAPA A 11-A

Sâmbãtã
Oþelul – Gaz Metan (19:00, Digi 1)
Petrolul – Sãgeata (21:30, Digi 1)
Duminicã
Pandurii – FC Botoºani (14:00, Dolce 1, Antena 1)
Ceahlãul – CFR Cluj (19:00, Digi 1)
Astra – Dinamo (21:30, Digi 1)
Luni
Concordia – FC Braºov (19:00, Digi 1)
„U” Cluj – ACS Poli (21:30, Digi 1)
Partidele Steaua – Viitorul ºi Corona – FC Vaslui s-au disputat asearã,

dupã închiderea acestei ediþii.

Selecþionerul Germaniei, Joachim
Low, ºi-a prelungit cu încã doi ani
contractul cu Federaþia Germanã de
Fotbal (DFB), pânã în vara anului
2016, a anunþat, ieri, forul de la
Berlin.

De asemenea, contractele mana-
gerului Oliver Bierhoff ºi antrenoru-
lui de portari Andreas Kopke au fost
prelungite pe aceeaºi perioadã.

La conducera “nationalman-
nschaft” din iulie 2006, când l-a
înlocuit pe Jurgen Klinsmann, Loew
(53 de ani) a reuºit din aceastã
posturã calificarea în finala Euro-
2008, pierdutã în faþa Spaniei, scor 0-1, ocupa-
rea locului trei la Cupa Mondialã din 2010 ºi
calificarea în semifinale la Euro-2012, fazã în
care reprezentativa germanã a fost eliminatã de
Italia, scor 1-2.

În preliminariile Cupei Mondiale de anul
viitor, “alb-negrii” au acces direct la turneul
final, dupã ce au înregistrat nouã victorii ºi un
rezultat de egalitate, într-o grupã cu Suedia,
Austria, Irlanda, Kazahstan ºi Insulele Feroe.

Pânã la cel mai aºteptat der-
by din lume, FC Barcelona –
Real Madrid, mai este fix o
sãptãmânã, dar deja emoiile
tuturor celor implicai în acest
eveniment sunt mari.

Leo Messi, starul catalani-
lor, a þinut sã punã capãt tu-
turor speculaiilor din ultima
vreme ºi a anunþat pe contul
sãu personal, de pe un site de
socializare, Instagram, cã se

Messi este apt de joc

pentru “El Clasico”

Chiar argentinianul a înlãturat orice suspiciune

simte apt de joc ºi cã va evo-
lua în partida contra rivalilor
de-o viaþã. “Sunt pregãtit sã
joc din nou. Cu Real voi fi în
teren!”, a postat Messi pe In-
stagram.

Messi s-a accidentat în
urmã cu trei sãptãmâni, la
meciul cu Almeria, din cam-
pionat, când a fost înlocuit la
puþine momente dupã ce a
deschis scorul

Steaua 8 7 1 0 20-5 22
Astra 9 6 1 2 24-9 19
Petrolul 10 5 4 1 13-8 19
Botoºani 10 5 4 1 11-7 19
Pandurii 10 5 2 3 20-12 17
Ceahlãul 10 4 5 1 14-7 17
Mediaº 10 4 3 3 12-11 15
Dinamo 10 3 4 3 15-10 13
CFR Cluj 10 3 4 3 15-16 13
ACS Poli 10 3 3 4 9-11 12
Sãgeata 10 3 3 4 9-16 12
Braºov 10 2 4 4 11-13 10
Chiajna 7 3 1 3 10-12 10
Oþelul 10 3 1 6 10-21 10
Viitorul 9 1 4 4 4-13  7
„U” Cluj 10 0 4 6 6-20  4
FC Vaslui 9 3 2 4 8-8  3
Corona 10 0 2 8 5-17  2
FC Vaslui este penalizatã cu 8 puncte.

LIGA A IV-A – ETAPA A 10-A
Sâmbãtã, ora 12:00: Victoria Celaru – Prometeu Craiova, Unirea Leamna –

Vânãtorul Desa, S.F. Gicã Popescu – CS Iºalniþa, CSO Filiaºi – Viitorul Cârcea,
Danubius Bechet – Amaradia Melineºti, Dunãrea Bistreþ – Progresul Segar-
cea, Dunãrea Calafat – Recolta Ostroveni.

CS „U” II Craiova  stã, deoarece Avocaþii Craiova s-a retras din campionat.

1. Dunãrea Calafat 27 9. Danubius Bechet 12
2. Dunãrea Bistreþ 19 10. CS Iºalniþa* 10
3. Prometeu* 17 11. Vânãtorul Desa* 7
4. Progr. Segarcea* 17 12. SF Gicã Popescu* 5
5. CSO Filiaºi 17 13. CS „U” II Craiova 3
6. Viitorul Cârcea* 15 14. Victoria Celaru 3
7. Rec. Ostroveni* 15 15. Unirea Leamna* 0
8. Am. Melineºti* 13 * - un joc mai puþin.

Seria a III-a
Sâmbãtã (15:30, 16:00): Unirea Tricolor Dãbuleni – Viitorul Ghindeni, CFR RomGaz Craiova –

Ajax Dobroteºti;
Duminicã (11:00): Olimpia Bãdoºi – Unirea Tâmbureºti, AS Rojiºte – Viitorul Bratovoieºti,

Unirea Amãrãºtii de Jos – Viitorul Apele Vii, Progresul Amãrãºtii de Sus – Fulgerul Mârºani,
Progresul Castranova – ªtiinþa Teasc, Victoria Cãlãraºi – Sporting Leu.

1. Mârºani 15 9. Bratovoieºti 9
2. Dãbuleni 15 10. Dobroteºti 8
3. Tâmbureºti 13 11. Bãdoºi 4
4. Leu 13 12. Castranova 3
5. Cãlãraºi 12 13. Teasc 3
6. Amãrãºtii S. 11 14. CFR RomGaz 3
7. Rojiºte 10 15 Ghindeni 3
8. Apele Vii 9 16. Amãrãºtii J. 3
Progresul Castranova este penalizatã cu 6 puncte.

Seria a IV-a
Duminicã (11:00): Viitorul Sfârcea – AS

Greceºti, Jiul Mihãiþa – AS Scaeºti, Voinþa Raz-
nic – Avântul Gherceºti, ªtiinþa Secu – Viitorul
Brãdeºti, Energia Craiova – Vulturul Cernãteºti,
FC Schitu – Viitorul Valea Fântânilor;

Progresul Mischii  stã.
1. Cernãteºti 18 8. Energia* 6
2. Scaeºti 15 9. Gherceºti** 6
3. Mihãiþa* 9 10. Brãdeºti 6
4. Valea Fânt. 8 11. Mischii 6
5. Sfârcea* 8 12. Greceºti** 0
6. Schitu* 7 13. Secu*** 0
7. Raznic* 7
* - un joc mai puþin disputat, ** - douã mai

puþin, *** - trei mai puþin.

Seria I
Sâmbãtã (15:30): Progresul Bãileºti – Fulge-

rul Maglavit;
Duminicã (11:00): Voinþa Caraula – Recolta

Galicea Mare, Viitorul Vârtop – Voinþa Radovan,
Tractorul Cetate – Avântul Giubega, SIC PAN
Unirea – SC Poiana Mare, Flacãra Moþãþei – Vi-
itorul Întorsura, Victoria Pleniþa – Avântul Rast,
Avântul Verbiþa – Viitorul Ciupercenii Noi

1. SIC PAN 18 9. Galicea Mare 6
2. Cetate 18 10. Întorsura 6
3. Poiana Mare 15 11. Rast 4
4. Moþãþei 15 12. Verbiþa 4
5. Pleniþa 13 13. Maglavit 4
6. Bãileºti 13 14. Radovan 3
7. Giubega 7 14. Caraula 3
8. Vârtop 6 16. Ciupercenii N. 0
Ciupercenii Noi este penalizatã cu 6 puncte.

Seria a II-a
Duminicã (11:00): Luceafãrul Craiova –

Unirea Braloºtiþa, Viitorul Coºoveni – Voin-
þa Belcin, Inter Secui – Dinamyk Craiova,
Viitorul 2 Cârcea – Jiul Breasta, AS Goieºti
– Rapid Potmelþu, Arena Bulls Preajba – Vi-
itorul Craiova, ªtiinþa Malu Mare – Jiul Bu-
covãþ, Standard ªimnicu de Sus – Avântul
Þuglui.

1. Potmelþu 18 9. Belcin 7
2. Cârcea 2 16 10. Bucovãþ 7
3. Coºoveni 15 11. Þuglui 6
4. Malu Mare 15 12. Dinamyk 5
5. Goieºti 13 13. Braloºtiþa 4
6. Secui 12 14. Luceafãrul 3
7. Preajba 9 15. Breasta 3
8. ªimnicu S. 7 16. Viitorul Cr. 0

Seria I

Duminicã (11:00): Victoria Basarabi – Glo-
ria Catane, Unirea Vela – Viitorul Dobridor,
Viitorul Siliºtea Crucii – Dunãrea Negoi, Re-
colta Cioroiaºi – Progresul Cipercenii Vechi,
Recolta Seaca de Câmp – Juventus Piscu
Vechi.

1. Piscu Vechi 14 6. Ciuperceni 9
2. Cioroiaºi 12 7. Negoi 9
3. Siliºtea Cr. 10 8. Dobridor 7
4. Basarabi 10 9. Catane 6
5. Vela 9 10. Seaca C. 1

Seria a II-a

Duminicã (11:00): ªtiinþa Calopãr – Dunãrea
Gighera, Aktiv Padea – Unirea Goicea, Viitorul Mã-
ceºu de Sus – A.F.C. Giurgiþa, Viitorul Gângiova –
Progresul Cerãt, Viitorul Valea Stanciului – Triumf
Bârca, Recolta Urzicuþa – Recolta Mãceºu de Jos.

1. Bârca* 15 7. Padea 7
2. Mãceºu J. 14 8. Valea St. 7
3. Cerãt 12 9. Giurgiþa 6
4. Goicea 10 10. Urzicuþa 6
5. Mãceºu S.*9 11. Gângiova* 5
6. Gighera* 7 12. Calopãr 0
* - un joc mai puþin disputat.

Seria a III-a

Duminicã (11:00): Voinþa Puþuri – Avântul
Daneþi, Luceafãrul Popânzãleºti – Avântul Do-
breºti, Avântul Pieleºti – Energia Radomir, Atle-
tico Zãnoaga – Flacãra Drãgoteºti, Viitorul Sa-
dova – Torentul Secui, Unirea Dioºti – Unirea
Câmpeni.

1. Daneþi 15 7. Pieleºti 9
2. Dobreºti 15 8. Secui 6
3. Radomir 13 9. Dioºti 3
4. Puþuri 12 10. Drãgoteºti 3
5. Sadova 10 11. Câmpeni 0
6. Zãnoaga 10 12. Popânzãleºti 0
Unirea Dioºti este penalizatã cu 6 puncte.

LIGA A V-A – ETAPA A 7-A LIGA A VI-A – ETAPA A 7-A
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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)

Finalurile tensionate au devenit
o regulă în cazul baschetbaliştilor
de la Universitatea Craiova. Spec-
tatorii s-au obişnuit cu emoţiile,
trăind ultimele minute în picioare,
încurajându-şi favoriţii şi huiduind
frenetic atacurile oaspeţilor. Debu-
tul în Liga Balcanică nu a făcut
excepţie. Preţ de trei sferturi şi ju-
mătate, băieţii lui Mandic şi-au ţi-
nut adversarii la respect, profitând

Seria I, etapa 9-a,
astăzi, ora 11:

Unirea Tărlungeni – Gloria
Buzău, SC Bacău – ACS Ber-
ceni, CF Brăila – Dunărea Ga-
laţi, FC Clinceni – Rapid CFR
Suceava, Unirea Slobozia – Ra-
pid Bucureşti.  Clasament: 1.
Rapid 17p, 2. FC Clinceni 13p,
3. CSMS Iaşi 12p.

Clasament
1. Gloria Bistriţa 6 4 2 0 10-4 14
2. FC U Craiova 6 3 3 0 6-2 12
3. Metalul Reşiţa 6 3 1 2 10-7 10
4. CSM Rm. Vâlcea 6 2 3 1 7-5 9
5. Olimpia Satu M 6 2 3 1 6-5 9
6. CS Universitatea 6 2 3 1 6-5 9
7. ASA Tg. Mureş 5 2 2 1 4-3 8
8. FC Olt Slatina 5 2 1 2 4-5 7
9. FC Bihor Oradea 6 1 2 3 6-8 5
10. CS Mioveni 6 1 2 3 4-8 5
11. Minerul Motru 6 1 1 4 4-6 4
12. FC UTA Arad 6 0 1 5 3-12 1

Minerul Motru – CS Universitatea Craiova
CS Mioveni – FC U Craiova

CSM Rm. Vâlcea – Metalul Reşiţa
FC Bihor – ASA Tg. Mureş

FC Olt – Olimpia Satu Mare
UTA Arad – Gloria Bistriţa

Liga a II-a, etapa a 7-a, astăzi, ora 11

Pleşan revine în meciul de la Motru
Ajunsă pe un loc de play-off

după cele două succese de pe
teren propriu, Universitatea Cra-
iova merge astăzi la Motru, pen-
tru jocul cu echipa care a fost
lider după prima etapă, dar apoi
nu a mai câştigat vreun punct
preţ de patru runde, ceea ce a
provocat îndepărtarea antrenoru-
lui Ştefan Nanu. După despărţi-
rea de fostul fundaş stânga al lui
Electroputere, motrenii au remi-
zat la Satu Mare, iar conduce-
rea clubului dând credit secunzi-
lor Liviu Cojocaru ş i Petre

Gheorghe, deşi pe foaia de joc
este trecut Fane Stoenac. Cra-
iovenii s-au „întărit” săptămâna
aceasta la nivelul staff-ului, cu
Nicolae Ungureanu şi Gheorghi-
ţă Geolgău, iar astăzi îl vor avea
din nou pe teren pe Mihăiţă Ple-
şan, care porobabil va primi şi
banderola de căpitan, urmând ca
Ionuţ Stancu să rămână „secun-
dul” său. Şi Dragalina şi-a ispă-
şit suspendarea, însă va lipsi fun-
daşul dreapta Marian Cârjă,
ajuns la 4 „galbene” după doar 6
runde. Ovidiu Stângă i-ar putea

trimite în teren pe: Brac – Vişan,
Ljubinkovic, Pătraşcu, Stancu –
Ganea, Ferfelea, Pleşan – Opri-
ţa, Curelea, Dragu. În mod nor-
mal, gazdele ar alinia echipa: D.
Popescu – Inclăzan, A. Dicu, Ad.
David, Neacşu – Hanu, N. Stan-
ciu, Speroni, Unguru – Răduca,
Buciuman. Meciul va fi arbitrat
de Dorin Voina din Reşiţa, asis-
tenţi fiind Alexandru Vodă din
Alba Iulia şi Răzvan Nistoran din
Reşiţa. Observatori au fost dele-
gaţi Aurel Ionescu din Bucureşti
şi Aurelian Simion din Piteşti.

Pagină realizată de COSMIN STAICU

Baschetbaliştii au debutat cu dreptul în Liga Balcanică

Levski, supusă de
„legiunea” Craiovei

Universitatea Craiova – Levski Sofia 73-71
(23-15, 21-18, 17-15, 12-23)

Sala Polivalentă, Craiova, spectatori: 3.000
Craiova: Dzambic (15), Maric, Căpuşan (8), Bureau (8), Popescu (14). Au intrat: Topchov

(6), Mocanu, Sokk (1), Seals (13), Kovac (8). Antrenor: Andelko Mandic.
Levski: Petkov (9), Micic (11), Zahariev (17), Jones (12), Varbanov. Au intrat: Chalmers

(13), Angelov (7), Georgiev (2), Ivanov. Antrenor: Konstantin Papazov.
Arbitri: Igor Mitrovski (Macedonia), Georgios Tanatzis, Georgios Poursanidis (ambii din

Grecia).

„Turbo” Dzambic a revenit la forma
obişnuită, marcând şi coşul decisiv

în ultimele 30 de secunde în faţa
unei echipe care a avut pe teren doi

foşti jucători în NBA
de perioada de cunoaştere recipro-
că şi punând pe tabelă o diferenţă
care pentru orice altă echipă ar fi
confortabilă, între 10 şi 16 punc-
te. Nu este şi cazul Craiovei, obiş-
nuită să trăiască periculos, fiindcă
bulgarii aveau să revină în forţă în
ultimele minute, în special pe mâna
celor doi americani cu experienţă
NBA, Jumaine Jones şi Lionel Chal-
mers, eficienţi din spatele liniei de

6,75 metri. Eroul serii a fost „Tur-
bo” Dzambic, decisiv prin coşul
marcat la 69 egal. Mai erau 30 de
secunde de atac, iar când mingea
a scuturat plasa coşului pentru
bulgari mai rămăsese un atac de 6
secunde. Jones a avut şi misiunea
de a întoarce scorul in extremis,
însă fostul finalist din NBA cu Phi-
ladelphia 76-years a ratat de la 3
puncte. În schimb, „Turbo”  şi-a
respectat renumele şi a fost ace-
laşi lider eficient, luptător şi spec-
taculos, reluând şi combinaţiile de
„alley-oop” de Bureau, marcă în-
registrată la Craiova. Seals a reve-
nit după accidentare şi a fost ace-
laşi metronom în ambele faze, dar

în special de la 3 puncte, Popescu
s-a bătut eficient sub panouri, ani-
hilându-l pe mai înaltul, dar mo-
destul adversar direct, iar Căpu-
şan a făcut cel mai bun meci al
său de la transferul în Bănie. Sokk
şi Maric au fost destul de discreţi,
în schimb Kovac a debutat pozitiv
pentru Ştiinţa, dovedindu-se un real
câştig. „Suntem mândri că am de-
butat cu dreptul în Liga Balcanică,
deşi a fost un nou meci de infarct.
Levski este un club de tradiţie, cu
mai multe titluri de campioană a
Bulgariei decât avem noi sezoane
în Liga Naţională”, a spus la final
team-managerul Marius  Toma.
„Am jucat cu inima şi ne-au ajutat

şi fanii împotriva unei echipe mai
bune, cu un buget mai mare, cu
jucători care au activat în NBA.
Dar la Craiova este greu să câş-
tigi”, a declarat şi pivotul Bogdan
Popescu (foto). Celelalte rezultate
ale primei runde din Liga Balcani-
că: Teodo Tivat – Balkan Botev-
grad 76-71, Kozuv Gevgeljia – Peja
84-79, Kumanovo – Priştina 78-
89. Campioana en titre, Galil Gil-
boa, a stat. Următorul joc al alb-
albaştrilor va fi duminică, de la ora
19.45, tot în Polivalentă, cu liderul
Ligii Naţionale, Municipal Oradea,
iar peste două zile vor susţine un
alt meci în Liga Balcanică, în Ma-
cedonia, la Kumanovo.


