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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Parcă văd, Popescule. că
mâine-poimâine o să avem ale-
geri cu rezultate anticipate.

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

 GRÂU DE PANIFICAŢIE

Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:

-Siloz Banu Mărăcine: 0251.547.393; 0372.731.499
-Siloz Leu: 0251.373.607; 0372.731.500
-Siloz Moţăţei: 0251.326.006; 0372.731.494
-Siloz Băileşti: 0251.311.038; 0372.731.493
-Siloz Segarcea: 0251.210.735; 0372.731.492
-Siloz Portăreşti: 0251.358.219; 0725.161.822
-Baza Bistreţ: 0372.752.922
-Baza Gângiova: 0372.752.921
-Baza Brabova: 0251.447.305
-Baza Predeşti: 0722.527.280
-Baza Mischii: 0722.544.239
-Baza Murgaşi: 0251.447.562
-Baza Dăbuleni: 0755.570.192
-Baza Rast: 0728.286.059

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dna. Rodica Avram – 0743.026.526
DJ - Dl. Tudoran Adrian – 0743.036.229
DJ - Dl. Predescu Mihai        – 0737.577.597
OT,AR - Dl. Rotaru Adrian – 0728.286.065
OT,DJ  - Dl. Mihai Ionuţ – 0737.577.598
MH,DJ - Dl. Crişan Alin        – 0736.202.112cultură / 9
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vor fi reabilitate

Primări a Craiova a semnat, ieri , con-
tractul pentru reabili tarea a trei bu-
levarde, i nvesti ţie pe fonduri  europe-
ne. Lucrăril e pe străzil e „Bari era Vâl-
ci i”, „Caracal” şi „Râul ui”, care î n-
cep cu o întârziere de câteva luni deoarece una di n-
tre firme a contestat licitaţia, ar trebui  să se ter-
mi ne într-un an şi jumătate. Cea mai grea lucrare
va fi  de pe bulevardul  „Râul ui”, unde va fi nevoie să
fi e casetată şi o porţi une din canalul colector.
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„Mozart Rocks”,
un spectacol de
sunet, lumini şi
efecte video –
mâine-seară, la
Sala Polivalentă
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„Anatomia unui
asasinat”, o carte
şoc asupra morţii
lui John Kennedy
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$1 EURO ...........................4,4304 ............. 44304
1 lirã sterlinã..........................5,1727.......................51727

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiejoi, 31 octombrie - max: 20°C - min: 10°C

METEO

ceaþã1 dolar SUA.......................3,2201........32201
1 g AUR (preþ în lei).......139,7076.....1397076

Cursul pieþei valutare din 31 octombrie 2013-anunþat de BNR
VALUTA
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Guvernul ia în calcul eliminarea excepþiilor de la
taxare a unor categorii de venituri, pentru a umple
golul care existã „în scenariul de bazã” pentru bu-
getul pe 2014 între venituri ºi cheltuieli, ºi o nouã
modalitate de calculare a accizelor, potrivit minis-
trului delegat pentru Buget, Liviu Voinea (foto).
„Scenariul de bazã nu cuprinde în acest moment o
creºtere de taxe care afecteazã salariul de bazã.
Dar în scenariul de bazã existã un gol între venituri
ºi cheltuieli care trebuie umplut. Trebuie luate mã-
suri, dar preferãm mãsuri de natura eliminãrii ex-
cepþiilor care sunt în Codul fiscal. Sunt mulþi care
sunt exceptaþi”, a declarat Voinea la Gândul Live.
El a evitat sã precizeze mãsurile concrete avute în
vedere, dar a anunþat cã Guvernul intenþioneazã
sã renunþe anul viitor la calcularea accizelor rapor-
tat la cursul de schimb valutar anunþat de Banca
Centralã Europeanã (BCE) în data de 1 octombrie a
fiecãrui an, fãrã a preciza însã care va fi noua mo-
dalitate de calcul. Întrebat dacã susþine introduce-
rea „taxei Fenechiu” (fostul ministru al Transpor-
turilor, Relu Fenechiu), care a propus suplimenta-
rea cu 10 eurocenþi la litru a accizei pentru com-
bustibil, pentru finanþarea construcþiei de auto-
strãzi, Voinea a rãspuns cã „rãmâne de vãzut. Ce
nu mi se pare mie în regulã la accize este altceva: ºi
anume aceastã determinare a nivelului la 1 octom-
brie. Nu este nici un motiv plauzibil pentru care

Voinea: Guvernul ia în calcul lãrgirea bazei de impozitare
ºi un nou mod de calcul pentru accize

accizele sunt legate de cursul de schimb de la 1
octombrie. Dumneavoastrã gãsiþi o motivaþie logi-
cã pentru care avem determinarea la 1 octombrie?
A existat o motivaþie câtã vreme era clar cã se de-
preciazã permanent cursul de schimb. ªi atunci
aveai cumva o certitudine cã prin raportarea unui
curs mai mare vei avea încasãri. Dar cursul e foarte
stabil, raportarea la cursul de schimb nu se justifi-
cã”. Ulterior, surse guverna-
mentale au declarat pentru Me-
diafax cã nivelul accizelor ar
putea fi stabilit, începând din
2014, prin indexarea valorilor
actuale cu rata inflaþiei, renun-
þându-se la calculul legat de
cursul de schimb anunþat de
BCE la 1 octombrie, care în
acest an a fost sub cel din 2012,
ceea ce ar fi afectat negativ în-
casãrile bugetare.

O altã modificare pe care gu-
vernul ar putea-o lua în calcul
pentru 2014 este aceea de a-i
impozita pe proprietarii con-
strucþiilor care nu fac parte din
categoria clãdirilor, precum
parcãrile ºi piscinele, extinde-
rea bazei de impunere fiind

convenitã deja cu Fondul Monetar Internaþional,
dupã cum au declarat pentru Mediafax surse ofi-
ciale. Impozitul va fi perceput atât persoanelor fizi-
ce, cât ºi celor juridice care deþin astfel de proprie-
tãþi. Noul impozit va fi aplicat doar acelor persoa-
ne sau firme care deþin în proprietate astfel de con-
strucþii, nu ºi persoanelor fizice care achitã anual o
taxã primãriei pentru folosirea unui loc de parcare.

Traficul auto pe
Transfãgãrãºan va fi închis
începând de mâine

Compania Naþionalã de Autostrãzi
ºi Drumuri Naþionale din România a
anunþat cã de vineri (n.r. - mâine) va
fi închisã circulaþia pe DN 7C – Trans-
fãgãrãºan, între Piscu Negru ºi Ca-
bana Bâlea Cascadã. Traficul pe tron-
sonul de 26,8 kilometri al DN 7C va
fi închis în perioada 1 noiembrie 2013
- 30 iunie 2014. Decizia a fost deter-
minatã de condiþiile meteorologice ne-
favorabile din aceastã perioadã, care
pot periclita siguranþa circulaþiei prin
cãderi de stânci, alunecãri de teren,
înzãpeziri ºi pericol de polei, aratã
CNADNR într-un comunicat.
Ministerul Muncii propune
majorarea ajutorului pentru
veterani ºi vãduve de rãzboi

Veteranii ºi vãduvele de rãzboi ar
putea primi în acest an 265 de lei ca
ajutor anual, faþã de 230 de lei în 2012,
Ministerul Muncii, Familiei, Protecþiei
Sociale ºi Persoanelor Vârstnice pro-
punând o creºtere cu 15% a cuantumu-
lui acestui drept. „Aceastã majorare este
motivatã de creºterile de preþuri la mãr-
furile nealimentare ºi la servicii în luna
iunie 2013 faþã de luna iunie 2012.
Astfel, potrivit datelor publicate de In-
stitutul Naþional de Statisticã în buleti-
nul de preþuri 6/2013, preþul la energie
electricã, gaze ºi încãlzire centralã a
crescut cu 15%. Pentru serviciile de
apã, canal, salubritate creºterea este de
11,3%, iar pentru chirii de 0,7%”, se
aratã în nota de fundamentare care în-
soþeºte un proiect de lege pus în dezba-
tere publicã pe site-ul MMFPSPV. Ini-
þiatorii proiectului menþioneazã cã aju-
torul anual are drept scop acoperirea
unei pãrþi din costul chiriei, energiei
electrice ºi energiei termice pentru ne-
voi casnice ºi de el ar urma sã benefi-
cieze 29.936 de persoane.

Guvernul a aprobat, ieri, în ºedin-
þa sãptãmânalã, a doua rectificare
bugetarã din acest an, care este una
negativã, întrucât încasãrile au fost
mai mici decât cele prognozate ini-
þial, a anunþat premierul Victor Pon-
ta. „Avem o rectificare bugetarã
negativã, pentru cã încasãrile pre-
vãzute sunt mai mici cu aproxima-
tiv 3,8 miliarde de lei. Asta înseam-
nã pentru fiecare dintre dumnea-
voastrã resurse mai puþine pânã la
sfârºitul anului ºi asta înseamnã cã
pentru 2014 ministrul de Finanþe, pe
baza estimãrilor, de data aceasta mai
realiste, ale ANAF, trebuie sã con-
struiascã, sã prezinte scenariile re-
aliste”, declara sãptãmâna trecutã

A doua rectificare bugetarã a
anului, aprobatã ieri de guvern

Mesajul Curþii Constituþiona-
le a României (CCR) cãtre firme
ºmechere, prin declararea
Codului insolvenþei drept
neconstituþional, a fost cã pot
continua evaziunea, deoarece
sunt protejate, ceea ce este o
loviturã importantã pentru toate
guvernele, a afirmat premierul
Victor Ponta ieri. „Legea pe care
am adoptat-o combãtea evaziu-
nea fiscalã la nivel naþional a
acelor firme din toate domeniile
care, pentru a nu plãti taxe ºi
impozite, intrau în mod voit în
insolvenþã. Decizia de ieri a
Curþii Constituþionale este un
sprijin pentru evazioniºtii fiscali
ºi o loviturã importantã nu doar
pentru guvernul actual, ci
pentru toate guvernele de acum
încolo care vor încerca sã aibã
venituri mai mari la buget ºi sã
prezinte companiilor corecte
faptul cã nu sunt dezavantajate.
Când vãd companii care au sute
de milioane datorii la bugetul de
stat ºi, iatã, prin decizia de ieri a
Curþii Constituþionale sunt în
continuare protejate sã nu
plãteascã taxe ºi impozite, nu

Ponta acuzã CCR cã spri j inã
evaziunea f iscalã

Premierul Victor Ponta a precizat ieri cã de-
cizia privind asumarea rãspunderii pe proiec-
tul descentralizãrii a fost luatã în USL, în pre-
zenþa tuturor liderilor. Afirmaþia premierului,
co-preºedinte al USL, a fost fãcutã în con-
textul în care prim-vicepreºedintele PNL,
Klaus Iohannis, a afirmat, marþi, cã sunt par-
lamentari care ºi-ar fi dorit mai degrabã o dez-
batere pe subiectul respectiv, decât asuma-
rea rãspunderii. „Cred cã aþi fost la conferin-
þa de presã când domnul Antonescu (n.r. –
Crin Antonescu, liderul PNL), cu mine, cu
domnul Daniel Constantin (n.r. – liderul PC),
ºi cu domnul Oprea (n.r. – Gabriel Oprea, li-

Ponta, despre asumarea rãspunderii pe descentralizare:
Asta s-a decis la USL, în prezenþa tuturor liderilor

pot decât sã constat o decizie
care afecteazã grav dezvoltarea
României în continuare. Împãrþi-
rea României între firme corecte,
care plãtesc taxe, ºi ºmecheri
care nu plãtesc taxe ºi sunt
protejaþi de Curtea Constituþio-
nalã cred cã este extrem de
nocivã pentru societatea
româneascã”, a atras atenþia
Ponta. Întrebat însã dacã, odatã
cu decizia CCR, se va reveni la
vechea lege a insolvenþei,
acesta a rãspuns: „Ca sã fiu
foarte sincer, nu ºtiu ce a decis
Curtea, pentru cã nimeni nu ºtie
ce a decis!”. El a apreciat însã
în continuare cã mesajul CCR
pentru firme a fost sã continue
evaziunea fiscalã, „pentru cã
noi vã protejãm”, ceea ce este
îngrozitor. CCR a decis, marþi,
cã unele prevederi din OUG
privind insolvenþa sunt necon-
stituþionale, admiþând astfel
sesizarea Avocatului Poporului,
care a contestat articolul 81
alineatul 3, ce reglementeazã
doar pentru domeniul audiovi-
zual, ºi articolul 348, privind
retroactivitatea legii.

Ponta. Premierul a dat însã asigu-
rãri cã rectificarea bugetarã va asi-
gura plata salariilor în toate insti-
tuþiile. Comparativ cu parametrii
aprobaþi în contextul primei rectifi-
cãri bugetare, ordonanþa de rectifi-
care prevede o reducere a venituri-
lor estimate ale bugetului general
consolidat cu 3,4 miliarde lei ºi a
cheltuielilor cu 2,2 miliarde lei, þin-
ta de deficit bugetar fiind revizuitã
ascendent la 15,9 miliarde de lei
(mai mare cu 1,2 miliarde lei sau 0,2
puncte procentuale din PIB), res-
pectiv 2,54% din PIB (evaluat la
625,6 miliarde lei). Cheltuielile de
investiþii, care cuprind cheltuielile
de capital, cheltuielile aferente pro-

gramelor cu finanþa-
re rambursabilã,
proiecte cu finanþa-
re din fonduri exter-
ne nerambursabile
postaderare ºi alte
transferuri de natu-
ra investiþiilor, scad
la aceastã rectificar
cu 1,2 miliarde de lei
faþã de nivelul afe-
rent rectificãrii buge-
tare anterioare.

derul UNPR), am anunþat decizia USL. Sincer
sã fiu, eu am totalã încredere cã dacã luãm o
decizie împreunã.... Dupã aceea, iar fuge ci-
neva din pozã ºi zice cã nu a fost acolo. ªi eu
îmi doresc întotdeauna cât mai multe dezba-
teri. Din acest motiv, domnul Dragnea (n.r. –
vicepremierul Liviu Dragnea, iniþiatorul pro-
iectului) a fost la toate grupurile parlamenta-
re ºi va merge în continuare. Asta s-a decis
la USL, în prezenþa tuturor liderilor USL”, a
spus Ponta, întrebat cu privire la existenþa
unor parlamentari liberali care vor, mai de-
grabã, o dezbatere pe proiectul descentrali-
zãrii, decât asumarea rãspunderii.
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„Anatomia unui asasinat”,
o carte ºoc asupra

morþii lui John Kennedy
MIRCEA CANÞÃR

Prilejuitã de împlinirea a 50 de ani de la
asasinarea celui de-al 35-lea preºedinte al
SUA, la 22 noiembrie 1962, în Dallas, cartea
jurnalistului de investigaþii Philip Shenon,
de la „New York Times”, „Anatomia unui
asasinat”, se bucurã de un interes particu-
lar. Timp de opt ani, autorul, deja celebru
pentru numeroasele anchete publicate, a
cãutat ultimii supravieþuitori ai comisiei ofi-
ciale de investigaþii, condusã de preºedin-
tele Curþii Supreme de Justiþie, Earl Warren
– poliþiºti, medici, avocaþi, judecãtori – care
au asistat în timpul celor zece luni de „cãu-
tãri” la cea mai înaltã tensiune mediaticã ºi
politicã. La o jumãtate de secol de la produ-
cerea asasinatului, nu este clar dacã asupra
lui JFK s-a tras de la fereastra depozitului
Texas School Book ºi dacã Lee Harvey Os-
wald a acþionat sub influenþa unei tulburãri
psihice sau dimpotrivã, la comanda Mafiei
sau a unei puteri strãine. Oricum, voiajul mis-
terios al lui Oswald în Mexico ºi gestul dez-
echilibrat de la Dallas rãmân... incompatibi-
le. La doi ani de la criza rachetelor din Cuba
s-a nãscut afacerea Golful Porcilor ºi situa-
þia internaþionalã era tensionatã la maximum
în plin rãzboi rece, încât ipoteza unui even-
tual complot al lui Fidel Castro pentru uci-
derea preºedintelui american, dacã ar fi fost
adevãratã, ar fi putut declanºa un adevãrat
rãzboi mondial. Autorul cãrþii vede în gestul
noului preºedinte, texanul Lyndon Johnson,
de a-l convinge pe judecãtorul Earl Warren
sã accepte preºedinþia comisiei de anchetã,
risipirea unui risc pentru pacea mondialã,
prin concluziile principale, extrem de ambi-
gue, cu privire la asasinarea lui Kennedy.
Casa Albã, Biroul Oval, Washington, vineri,
29 noiembrie 1963. Lyndon Johnson ºtia cã
mulþi îl vor bãnui de implicare ºi pe bunã
dreptate. Faptele sale erau îngrijorãtoare,
evidente ºi numeroase. Preºedintele fusese
împuºcat mortal pe strãzile unui oraº din
Texas, asasinul prezumat având aceeaºi soar-
tã, douã zile mai târziu, iar fostul vicepreºe-
dinte dorea sã ocupe Biroul Oval. Asta se
demonstreazã. Deja, Departamentul de Stat

S.C. PARC  INDUSTRIAL CRAIOVA  S.A.
ANUNÞ DE  INCHIRIERE/CONCESIUNE

 prin
LICITAÞIE publicÃ  CU  OFERTÃ  îN  PLIC

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A anunþã public lansarea ofertei de  închiriere/conce-
sionare prin licitaþie a unor noi parcele de teren pentru investiþii green field ºi/sau spaþii
pentru activitãþi de microproducþie/birouri/cercetare/proiectare/IT  denumite generic “Uni-
tãþi” din “Parc Industrial Craiova”, cu constituirea dreptului de superficie pentru terenul folosit
în vederea edificãrii unor construcþii, in condiþiile  contractului de închiriere/concesiune.

Locaþiile au acces la toate utilitãþile existente în amplasamentul Parcului Industrial Craiova
respectiv, energie electricã, apã, canalizare menajerã ºi pluvialã, gaze naturale, reþele de telecom-
unicaþii prin fibrã opticã, infrastructurã urbanã (parcãri auto, drumuri de acces modernizate).

Perioada de închiriere este cuprinsã între 3 – 26 ani.
Licitaþia publicã se va desfãºura în fiecare sãptãmânã în ziua de luni, ora 13.30, la sediul

Parc Industrial Craiova S.A.
OAMENI. AFACERI. PROFIT.

INTENÞIONAÞI SÃ ÎNCEPEÞI O AFACERE PROFITABILÃ ?
 ALEGEÞI PARC INDUSTRIAL CRAIOVA !

VIZITAÞI-NE !
www.parcindustrialcraiova.ro

Cei interesaþi pot procura Dosarul de Prezentare (Caietul de sarcini) ce cuprinde ºi condiþiile
de participare la licitaþie, de la sediul  PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. din str. Aviatorilor, nr
10, com. Gherceºti, jud. Dolj, zilnic între orele: 9 -15.

Preþul Dosarului de Prezentare al fiecãrei unitãþi este 1.200 Euro, la care se adaugã T.V.A.
Plata se face la cursul B.N.R. din ziua efectuãrii plãþii.

Documentele pe baza cãrora se elibereazã Dosarul de Prezentare sunt:
1) Împuternicire din partea potenþialului ofertant pentru ridicarea Dosarului de Prezentare

ºi semnarea Angajamentului de confidenþialitate;
2) Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerþului, în copie certificatã pe pro-

pria rãspundere de reprezentantul împuternicit al agentului economic;
3) Dovada depunerii Scrisorii de intenþie în original conform modelului generat din pagina

de internet    www.parcindustrialcraiova.ro /chestionar
4) Dovada achitãrii preþului Dosarului de prezentare.
Persoanele juridice române pot efectua plata Dosarului de Prezentare in lei, cu ordin de platã,

în contul Parc Industrial Craiova S.A. nr. RO97INGB0012000024368911, deschis la ING
BANK – Agenþia Bancarã Craiova, în echivalent lei.

Persoanele juridice strãine pot efectua plata Dosarului de Prezentare, în Euro - în contul Parc
Industrial Craiova S.A nr. RO46INGB0012000024360711 sau în dolari - în contul  Parc Industrial
Craiova S.A  nr. RO89INGB0012000024364011, deschise la ING BANK – Agenþia Bancarã Craio-
va, SWIFT: INGBROBU.

Pentru participarea la licitaþia publicã cu ofertã în plic este obligatorie cumpãrarea Dosarului
de Prezentare ºi depunerea de cãtre ofertanþi la sediul PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., in
plic sigilat a Documentelor de participare precizate in Dosarul de Prezentare – Secþiunea C, pânã
la ora 12.00 în ziua licitaþiei, acest termen fiind termen de decãdere.

Verificarea, analiza documentelor de participare la licitaþie, evaluarea ofertelor ºi selectarea
ofertantului câºtigãtor se va face de cãtre Comisia de licitaþie a PARC INDUSTRIAL CRAIOVA
S.A. în cel mult 24 de ore de la data licitaþiei.

Societatea administrator acordã  facilitãþi privind incubarea afacerii  pentru firmele care se
încadreazã într-una din urmãtoarele situaþii:

1. firme care se înfiinþeazã prin incubare cu sediul social în clãdirea Incubatorului de
Afaceri Parc Industrial Craiova;

2. firme constituite cu o vechime de cel mult un an înainte de data licitaþiei care nu au
desfãºurat activitate ºi doresc sã îºi stabileascã sediul social în clãdirea Incubatorului de Afa-
ceri Parc Industrial Craiova pentru a incuba o afacere;

3. firme care se înfiinþeazã/relocã în/din Incubatorul de Afaceri ºi realizeazã în Parcul
Industrial Craiova o investiþie green field de cel puþin 300 mp construiþi.

Detaliile  privind facilitãþile acordate se regãsesc în Dosarul de prezentare.
Informaþii suplimentare se pot obþine la tel. 0251/466.185 sau accesând www.parcindustrial-

craiova.ro

semnala cã în multe capitale strãine se vor-
bea cã Lyndon Johnson ar fi sponsorizat
moartea predecesorului sãu. Nu puþine ges-
turi de-ale sale, neinspirate, insinuau fie po-
sibilitatea unui asasinat sau un accident de
maºinã. Desemnarea judecãtorului Earl War-
ren ca preºedinte al comisiei îi conferea aces-
teia credibilitate, iar integritatea judecãto-
rului era un element de garanþie. ªi totuºi,
Earl Warren, repetãm preºedintele Curþii Su-
preme de Justiþie, a respins cererea iniþialã a
preºedintelui Lyndon Johnson, deplasându-
se personal la Casa Albã pentru a-i comuni-
ca acest lucru,finalmente lãsându-se con-
vins. Ancheta privind asasinatul trebuia
condusã de un bãrbat cu statura sa moralã.
Se spune cã Johnson ar fi fãcut apel la sen-
timentele patriotice ale lui Earl Warren: „Ai
luptat în primul rãzboi mondial, dar nimic
din ce ai putut face în uniformã nu este
comparabil cu ceea ce poþi face pentru þarã
în aceste ore dramatice”. Earl Warren s-a
arãtat surprins de faptul cã însuºi Russel,
cel mai important segregaþionist din Senat,
a insistat pentru preluarea preºedinþiei co-
misiei. Lista de membri propusã cuprindea
doi senatori – democratul Richard Russel
„Gigantul din Georgia”, ºi republicanul John
Sherman Cooper din Kentucky, un moderat
respectat, fost ambasador în India, doi
membri ai Camerei – democratul Halle Boggs,
din Louisiana, ºeful grupului democrat, un
apropiat al lui Kennedy, ºi republicanul Ge-
rald L. Ford, din Michigan. În fine, douã per-
sonalitãþi de prim plan, recomandate de Ro-
bert Kennedy: fostul director al CIA, Allen
Dulles, ºi fostul preºedinte al Bãncii Mon-
diale, John McCloy. Autorul cãrþii „Anato-
mia unui asasinat” construieºte propriul sãu
scenariu, sugerând cã de fapt s-a dorit evita-
rea celui de-al treilea rãzboi mondial. Dar, în
acelaºi timp, lasã sã pluteascã suspiciunea
asupra lui Lyndon Johnson, fãrã a demon-
stra, prin forþa argumentelor implacabile,
acest lucru. Nuanþarea unor mãrturisiri dupã
atâta vreme întreþine doar o ambiguitate de
care întreaga planetã avea cunoºtinþã.

Cert este cã ºi sezonul acesta cam-
pania de vaccinare se va derula prin
intermediul medicilor de familie ºi a
spitalelor, iar persoanele care se în-
cadreazã în grupele la risc vor primi
vaccinul gratuit urmând sã fie pro-
gramate pentru imunizare.

Campania de vaccinare a popu-
laþie vizeazã reducerea la maximum
a îmbolnãvirilor prin gripa de sezon.
Grupele considerate la risc ºi pen-
tru care se recomandã imunizarea
antigripalã sunt persoanele cu vâr-
sta cuprinsã între 6 luni ºi 64 ani cu
afecþiuni medicale cronice pulmona-
re, cardiovasculare, metabolice, re-
nale, hepatice, neurologice, diabet
zaharat, astm, infecþie HIV, medicii,
cadrele sanitare ºi personal auxiliar
din spitale, ambulatorii, inclusiv sa-
lariaþii din instituþiile de ocrotire a

Doljenii încã aºteaptã vaccinul antigripal
Medicii doljeni nu au intrat nici pânã acum în posesia

dozelor de vaccin antigripal care vor fi administrate gra-
tuit în aceastã iarnã. Deocamdatã, în ciuda faptului cã
numãrul de bolnavi cu pneumonii ºi viroze a crescut sem-

nificativ în ultimele sãptãmâni, Ministerul Sãnãtãþii nu a
demarat campania de imunizare specificã sezonului rece.
Anul trecut, rata de vaccinare antigripalã la nivel naþio-
nal a fost de doar 4%, gripa provocând 28 de decese.

copiilor ºi bãtrâ-
nilor, din unitã-
þile de bolnavi
cronici, care vin
în contact respi-
rator cu pacien-
þii sau asistaþii.
Tot în aceastã

categorie se încadreazã adulþii ºi co-
piii rezidenþi în instituþiile de ocroti-
re socialã, precum ºi persoanele care
acordã asistenþã medicalã, socialã
ºi îngrijiri la domiciliu celor cu risc
înalt, precum ºi toate persoanele
peste 65 ani.

Imunizarea nu este gratuitã
pentru toþi doljenii

Cei care nu sunt incluºi în cate-
goriile cu prioritate la vaccinare ºi
intenþioneazã totuºi sã se imunizeze
vor fi nevoiþi sã cumpere dozele ne-
cesare. Vaccinul antigripal poate fi
achiziþionat ºi din farmacii. Înainte de
toate însã trebuie ºtiut cã imunizarea
este contraindicatã persoanelor care
au febrã ridicatã sau sunt diagnosti-
cate în acel moment cu gripã. Nici

copiii pânã la ºase luni nu pot fi vac-
cinaþi deoarece nu au sistemul imu-
nitar dezvoltat ºi pot face bronºite
sau chiar encefalite, care pot duce la
deces. De asemenea, vaccinul anti-
gripal este contraindicat persoane-
lor care sunt alergice la ouã, pentru
cã acelaºi tip de proteine sunt inclu-
se în compoziþia dozelor.

Vaccinul antigripal rãmâne
cel mai eficient antidot

Chiar dacã vaccinul antigripal rã-
mâne cea mai eficientã modalitate
de protecþie împotriva îmbolnãviri-
lor de sezon, medicii recomandã
populaþiei sã þinã seama ºi de o serie
de mãsuri preventive. Este necesar
sã fie respectate normele generale
de igienã, precum spãlarea mâini-
lor ori de câte ori e nevoie ºi pãs-
trarea unei igiene corporale rigu-
roase. În aceastã perioadã este in-
dicat consumul de fructe ºi legu-
me, care asigurã un aport optim de
vitamine, pentru întãrirea sistemu-
lui imunitar. Este, de asemenea, im-
portant sã se respecte orele de

somn pentru a evita slãbirea siste-
mului imunitar.

Pentru persoanele vârstnice, în
special cele cu afecþiuni cronice car-
diace ºi respiratorii, recomandarea
este aceea de a se feri pe cât posibil
de deplasãrile care creeazã premi-
sele îmbolnãvirii sau a apariþiei com-
plicaþiilor afecþiunilor existente. În
cazul în care apar primele semne de
boalã – febrã, dureri de cap ºi de
gât sau tuse – trebuie anunþat tele-
fonic, în cel mai scurt timp posibil,

medicul de familie.
Totodatã, specialiºtii atrag aten-

þia cã persoanele afectate de viro-
ze respiratorii au tendinþa de a lua
medicamente fãrã a consulta în
prealabil un doctor. Medicii susþin
cã automedicaþia devine o mare
problemã, în aceastã perioadã a
anului, odatã cu creºterea numãru-
lui de persoane care au probleme
din cauza virozelor respiratorii ºi a
pneumoniilor.

RADU ILICEANU

 Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj
ºi întregul colectiv al instituþiei sunt

alãturi de doamna Marilena Bogheanu,
în momentele de grea încercare
pricinuite de pierderea mamei,

MAGDALENA EUGENIA RÃÞOI.
În aceste clipe de profundã întristare,
ne exprimãm întreaga compasiune

pentru familia îndoliatã.
Sincere condoleanþe!
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Scandalul s-a petrecut în noaptea
de 24 spre 25 noiembrie 2012, în jurul
orei 3.00. Din cercetãrile poliþiºtilor a
reieºit cã, în timp ce se afla într-un
local din Filiaºi, Costinel Cosmin
Tudoricã, de 28 de ani, din localitate,
deranjat de faptul cã un bãrbat de la
masa vecinã, Marin Popa, de 47 de
ani, din comuna Viºina Nouã, judeþul
Olt, vorbea foarte tare, s-a ridicat, s-
a dus la el ºi l-a lovit cu pumnul ca
sã-l facã sã tacã. Vãzând asta, un alt
tânãr, de la masa celui pocnit, Cãtãlin
Eduard Pîrvulescu de 26 de ani, din
Craiova, a scos pistolul cu bile de
cauciuc marca “Mauser – Werke”,
pe care îl avea la el ºi l-a împuºcat
pe Tudoricã în abdomen, dupã care a
pãrãsit fast-food-ul.

Magistraþii Judecãtoriei Filiaºi au pronunþat sentinþa
în cazul  scandalului cu împuºcãturi petrecut în noiem-
brie 2012 într-un fast-food din Filiaºi. Cãtãlin Eduard
Pîrvulescu, craioveanul care a tras cu pistolul, a fost
condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare de 2 ani ºi 8 luni, iar
victima sa, Costinel Cosmin Tudoricã, a primit un an de
închisoare cu suspendare pe durata unui termen de
încercare de 3 ani pentru ultraj contra bunelor mora-
vuri ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii publice. Sentinþa,
pronunþatã la jumãtatea acestei luni, nu este definitivã,
ambii tineri declarând deja recurs.

Pistolarul din fast-food de la Filiaºi,Pistolarul din fast-food de la Filiaºi,Pistolarul din fast-food de la Filiaºi,Pistolarul din fast-food de la Filiaºi,Pistolarul din fast-food de la Filiaºi,
8 luni de închisoare cu suspendare8 luni de închisoare cu suspendare8 luni de închisoare cu suspendare8 luni de închisoare cu suspendare8 luni de închisoare cu suspendare

Completul Curþii de Apel Cra-
iova care judecã recursurile de-
clarate în dosarul în care craiovea-
nul Florin Iulian Siclitaru a fost
condamnat la 4 ani de închisoare
cu executare pentru ucidere din
culpã, a amânat, marþi, luarea unei
decizii pe fondul cauzei, întrucât
avocaþii au cerut amânarea pen-
tru a observa înscrisurile depuse
recent. Magistraþii craioveni au
menþinut, însã, arestarea preven-
tivã a lui Siclitaru.

Reamintim cã, pe 17 iulie, ma-
gistraþii Judecãtoriei Craiova l-au
condamnat pe craioveanul Florin
Iulian Siclitaru la 4 ani de închisoa-
re cu executare pentru ucidere din
culpã ºi pãrãsirea locului acciden-
tului fãrã încuviinþarea organelor
judiciare. În plus, inculpatul a fost
obligat la plata a 3.000 de lei chel-
tuieli judiciare. Despãgubirile, în
valoare de aproximativ 300.000
euro ºi 30.000 lei, ar urma sã le plã-
teascã SC Carpatica SA, societa-
tea la care Siclitaru avea încheiatã
asigurarea obligatorie. În sarcina lui
Siclitaru s-a reþinut cã, „în noap-

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au amâ-
nat, marþi, judecarea recursurilor declarate în
dosarul în care Florin Iulian Siclitaru a fost con-
damnat la 4 ani de închisoare cu executare

Arest menþinut pentru Florin Iulian Siclitaru

Craiovenii sunt rugaþi sã sune de numãrul unic 112 doar
dacã au o urgenþã. „Nu apelaþi 112 pentru a vã informa
despre evenimente care se petrec în localitatea dumnea-
voastrã. În aceste cazuri îngreunaþi preluarea apelurilor de
urgenþã ºi puneþi în pericol viaþa unor persoane care chiar au
nevoie de ajutor”, se aratã într-un comunicat al Serviciului
de Telecomunicaþii Speciale. Potrivit statisticilor, aproximativ
70 la sutã din telefoanele date la 112 nu sunt urgenþe. O
apelare falsã sau abuzivã la numãrul unic 112 se pedepseºte
cu o amendã de la 500 la 1.000 de lei.

LAURA MOÞÎRLICHE

112 este doar pentru
urgenþe!

tea de 30/31 martie 2013, ora
0.50, în timp ce inculpatul (Flo-
rin Iulian Siclitaru) se deplasa,
la volanul autoturismului Mer-
cedes Benz pe Calea Bucureºti
din municipiu, dinspre centru
cãtre Aeroport, în zona clubului
Krypton, cu vitezã excesivã ºi
fãrã sã acorde prioritate de tre-
cere, a accidentat mortal doi ti-
neri, apoi a pãrãsit locul faptei.
În urma expertizei efectuate în
cauzã, s-a stabilit cã avea o vi-
tezã de deplasare de 125 km/h”.

În plus, testul preliminar efectuat
de Institutul Naþional de Medicinã
Legalã „Mina Minovici” pentru de-
pistarea substanþelor cu efecte psi-
hoactive a ieºit pozitiv la THC. Te-
trahidrocanabinolul (THC) este
derivat benzo-piranic, substanþa
activã principalã din canabis, întâl-
nit ºi în haºiº ºi marihuana.

Decizia care va fi luatã de jude-
cãtorii Curþii de Apel Craiova în
acest caz va fi definitivã.

CARMEN ZUICAN

pentru uciderea din culpã a lui Andrei Drago-
mir ºi Cosmin Bãbãlãu. Instanþa a menþinut însã
arestarea preventivã a inculpatului, urmãtorul
termen fiind stabilit pentru 18 noiembrie a.c.

„La aproximativ 15 minute dupã
incident, tânãrul care a tras cu
pistolul s-a prezentat singur la sediul
Poliþiei din Filiaºi, unde a predat ºi
arma, pe care s-a stabilit cã o deþinea
legal. Victima a ajuns la spital cu
plagã abdominalã prin împuºcare, iar
autorul a fost reþinut, pe bazã de
ordonanþã, pentru 24 de ore, fiind
introdus în arest”, declarau la mo-
mentul respectiv reprezentanþii IPJ
Dolj.  N-a scãpat nici Tudoricã.
Poliþiºtii au reþinut în sarcina sa cã el
a pornit tot incidentul, pe numele sãu
fiind întocmit dosar penal pentru
ultraj contra bunelor moravuri ºi
tulburarea ordinii ºi liniºtii publice ºi
lovire ºi alte violenþe.

În decembrie 2012 cei doi tineri

au fost trimiºi în judecatã pentru
ultraj contra bunelor moravuri ºi
tulburarea ordinii ºi liniºtii publice ºi
uz de armã neletalã fãrã drept,
Pîrvulescu fiind eliberat din arest pe
20 decembrie 2012.

Dupã aproape un an de proces, pe
16 octombrie a.c., Judecãtoria Filiaºi
a pronunþat sentinþa în cauzã. Astfel,
Cãtãlin Eduard Pîrvulescu a fost
condamnat la 8 luni închisoare pentru
sãvârºirea infracþiunii de ultraj contra
bunelor moravuri ºi tulburarea ordinii
ºi liniºtii publice, o lunã închisoare
pentru sãvârºirea infracþiunii de
lovire sau alte violenþe ºi 6 luni
închisoare pentru sãvârºirea infracþi-
unii de uz de armã neletalã din
categoria celor supuse autorizãrii,
fãrã drept, pedepsele fiind contopite
în cea mai grea, de 8 luni închisoare.
Instanþa i-a scãzut din pedeapsã
durata arestãrii preventive de pe
25.11.2012 pânã pe 20.12.2012
inclusiv ºi a dispus suspendarea
executãrii pedepsei pe durata terme-

nului de încercare de 2 ani ºi 8 luni.
Costinel Cosmin Tudoricã, zis

“Bananã cel Mic”, a primit un an de
închisoare pentru ultraj contra bune-
lor moravuri ºi tulburarea ordinii ºi
liniºtii publice ºi 6 luni închisoare
pentru vãtãmare corporalã, urmând
sã execute pedeapsa cea mai grea,
aceea de un an închisoare, care a
fost suspendatã condiþionat pe durata
termenului de încercare de 3 ani.

În plus, Tudoricã trebuie sã achite
15.000 lei cu titlu de daune morale lui
Marin Popa ºi 1.714,83 lei, Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova,
iar Pîrvulescu trebuie sã-i plãteascã
5.000 lei, cu titlu de daune morale lui
Tudoricã, instanþa dispunând ºi
confiscarea pistolului lui Pîrvulescu.
Dat fiind faptul cã hotãrârea Judecã-
toriei Filiaºi nu este definitivã, ambii
tineri au declarat, la începutul acestei
sãptãmâni, recurs, care se va judeca
la Curtea de Apel Craiova.

CARMEN ZUICAN
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Lucrările ar fi trebuit să încea-
pă încă din luna august, când a
fost adjudecată licitaţia, dar con-
tractul de execuţie nu a putut fi
semnat atunci deoarece una dintre
firmele pierzătoare a contestat ime-
diat rezultatul. Contestaţia firmei
Erpia din Craiova a fost respinsă
în instanţă, iar autorităţile au atri-
buit, ieri, contractul de lucrări unei
asociaţii de mai multe firme, an-
treprenorul general fiind societa-
tea Tel Drum SA. „Preţul cu care

s-a licitat a fost destul de mic şi
asta înseamnă că nu prea ai o marjă
de manevră ca să poţi să plăteşti
mulţi subcontractori. Dar e strict
problema lor. Astăzi, când am sem-
nat contractul, i-am întrebat dacă
sunt în stare să facă această lu-
crare şi dacă sunt în stare să o ter-
mine la timp. Am discutat cu di-
rectorul şi a spus că încearcă să
mai facă c eva şi până la finalul
anului, pentru că este păcat să se
piardă timp”, a dec larat Olguţa
Vasilescu.

Termenele de execuţie
nu ar trebui să fie depăşite
Durata maximă a lucrărilor este

de 18 luni, iar autorităţile sunt in-
teresate să se respecte termenele
sau cel puţin să nu se depăşească
prea mult întrucât există o limită
impusă de UE pentru consumarea
fondurilor europene, toate execu-
ţiile fiind făcute cu finanţare euro-
peană. „Noi avem o presiune foarte

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE

Primăria Craiova a semnat, ieri, contractul pentru rea-
bilitarea a trei bulevarde, investiţie pe fonduri europe-
ne. Lucrările pe străzile „Bariera Vâlcii”, „Caracal” şi
„Râului”, care încep cu o întârziere de câteva luni deoa-
rece una dintre firme a contestat licitaţia, ar trebui să se
termine într-un an şi jumătate. Cea mai grea lucrare va
fi de pe bulevardul „Râului”, unde va fi nevoie să fie ca-
setată şi o porţiune din canalul colector.

mare pe tot ceea ce înseamnă fon-
duri europene care au fost con-
trac tate pentru perioada 2007-
2013. Trebuie să avem recepţia
semnată şi toţi banii plătiţi până la
data de 15 iunie 2015. Dacă am
depăşit acest termen, atunci va tre-
bui să suportăm din buzunarul
municipalităţii toate aceste proiec-
te. Eu sper din toată inima să nu
ajungem acolo, pentru că realmen-
te nu ne permitem să plătim aces-
te proiecte”, a precizat primarul

Craiovei. Bulevardul „Caracal” ar
trebui să fie terminat în 5 luni, stra-
da „Bariera Vâlcii” – în 9 luni, iar
bulevardul „Râului” – în 18 luni.
Edilul a explicat că ultimul bule-
vard presupune cea mai dific ilă
lucrare deoarece implică şi case-
tarea canalului colector de acolo.

Cu cine lucrează „Tel Drum”
Potrivit primarului, firma Tel

Drum SA va lucra, în principal, cu
salariaţii săi, dar va angaja şi mun-
citori din Craiova pentru unele din-
tre lucrări. „Ei au spus că vor lu-
cra şi cu angajaţii lor, în orice caz
cei care vor supraveghea lucrările
sunt din partea firmei. Şi este foarte
bine să fie aşa, pentru că am avut
unele probleme la masterplanul de
apă, derulat deja în patru cartiere
ale Craiovei. Acolo există două fir-
me câştigătoare, TMUCB şi Mitliv,
şi mai multe firme subcontractoa-
re. Şi pentru că nu au urmărit fir-
mele subcontractoare, am avut o

grămadă de probleme în această
perioadă, în special nu atât cu par-
tea de introducere a reţelelor, cât
cu partea de reabilitare a drumuri-
lor după aceste lucrări. Ei m-au asi-
gurat că vor lucra cu firma dum-

nealor, dar vor avea şi foarte mulţi
subc ontractori din Craiova”,  a
menţionat primarul Craiovei.

Şi Calea Bucureşti
va intra în reabilitare

Pentru a nu fi afectat traficul,
se va lucra pe câte o bandă de cir-
culaţie. „Sigur că se va circula mai
greu, dar este important ca aceste
străzi să fie reabilitate, să arate bine
şi peste doi ani să avem nişte bule-
varde la cheie”, a spus Olguţa Va-
silescu. Potrivit autorităţilor, aceas-
tă reabilitare reprezintă o provoca-
re şi pentru faptul că sunt prevă-
zute şi piste de biciclete pe bule-
vardele „Caracal” şi „Râului”. „E
o provocare pentru că va trebui ca
şi pistelor de biciclişti să le găsim
o utilitate, în sensul că nu poţi să
laşi bicicliştii să se plimbe doar pe
strada „Caracal” şi pe „Râului”,
trebuie să facem un traseu al bici-
cletelor în Craiova. Asta înseamnă
că va trebui să gândim în perioada
următoare o planificare pe unde pot
să mai aibă loc astfel de piste”.
Municipalitatea intenţionează să
amenajeze piste pentru biciclete şi
pe Calea Bucureş ti, începând de
anul viitor, când va intra şi acest

bulevard în reabilitare completă.
Primii 11 kilometri de piste

pentru biciclişti
Valoarea lucrărilor se ridică la

suma de 39,89 milioane de lei, bani
europeni. Strada „Caracal” va fi
reabilitată pe o lungime de 3,1 ki-
lometri, cu tot cu trotuare. Aici se
vor crea piste de biciclete, şase
staţii pentru autobuze, trei staţii de
taxi şi locuri de parcare. Pe strada
„Bariera Vâlcii” se intervine pe
tronsonul cuprins între intersecţia
cu strada „Toamnei” şi intersecţia
cu centura de Nord. Vor fi reabili-
tate carosabilul, pe o lungime de
2,48 kilometri, şi trotuarele. Aici
se va introduce o reţea de canali-
zare pluvială nouă, cu tot cu rigole
pentru scurgerea apelor. În ceea
ce priveşte bulevardul „Râului”,
lucrările vor fi mai complexe din
cauza canalului colector Craiovi-
ţa, care se află între cele două benzi
de mers. Acest canal va fi casetat
pe o porţiune de 310 metri, apoi
va fi reabilitat carosabilul pe o lun-
gime de 5,13 kilometri, vor fi rea-
bilitate trotuarele şi se vor amena-
ja piste pentru biciclete pe o lungi-
me de 7,65 kilometri.
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ªi aceastã dezbatere s-a bucu-
rat de prezenþa unor invitaþi spe-
ciali, care cunosc problemele cu
care se confruntã comunitatea
românilor din Timoc ºi încearcã
sã o sprijine atât cât pot. La masa

discuþiilor s-au aflat Cristinel
Iovan – vicepreºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj, pãrintele
Marcel Rãduþ-Seliºte – în cali-
tate de reprezentant al Mitropo-
liei Olteniei, inimosul profesor
Tudor Nedelcea, Aleksander
Najdanovic – preºedintele Aso-
ciaþiei Studenþilor Timoceni, Ion
Cobisenco – preºedintele Aso-
ciaþiei Studenþilor din Basarabia
din Craiova, Alla Cebotari, ac-
triþã a Teatrului „Colibri” din Cra-
iova, Dan Lupescu – directorul
Direcþiei pentru Culturã, Culte ºi
Patrimoniu Dolj ºi profesorul
Valentin Bãluþoiu de la Colegiul

„Bisericile româneºti din V„Bisericile româneºti din V„Bisericile româneºti din V„Bisericile româneºti din V„Bisericile româneºti din Valea Talea Talea Talea Talea Timocului”imocului”imocului”imocului”imocului”
– – – – – o incursiune în viaþa spiritualã a românilor de dincolo de Dunãreo incursiune în viaþa spiritualã a românilor de dincolo de Dunãreo incursiune în viaþa spiritualã a românilor de dincolo de Dunãreo incursiune în viaþa spiritualã a românilor de dincolo de Dunãreo incursiune în viaþa spiritualã a românilor de dincolo de Dunãre

La Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” (Sala „Nicolae
Romanescu”) a avut loc, marþi, o nouã dezbatere în cadrul campa-
niei de cunoaºtere a românilor de peste Dunãre „Învaþã despre
românii din Serbia”. Proiectul se deruleazã pe parcursul unui an ºi
prevede o serie de cursuri, dezbateri, mese rotunde ºi seminarii
despre istoria, geografia, cultura, tradiþia, spiritualitatea ºi obiceiu-
rile românilor din Valea Timocului, fiind implementat de Asociaþia
Studenþilor Timoceni, în parteneriat cu Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”, Consiliul Judeþean Dolj ºi cotidianul regional
„Cuvântul Libertãþii” din Craiova. Tema supusã dezbaterii a fost
„Bisericile româneºti din Valea Timocului – Bisericile româneºti din
Banatul Sârbesc”, asta dupã ce lunile trecute s-a discutat despre
istoria românilor din Valea Timocului, localizarea acestora în Serbia,
despre þinuta tradiþionalã ºi, nu în ultimul rând, despre obiceiurile ºi
tradiþiile românilor din aceastã zonã.

Naþional „Carol I”. Diaconul
Cristian Angel Stãiculescu,
profesor la Seminarul Teologic
din Craiova, ºi-a adus elevii pen-
tru aceastã adevãratã lecþie de
supravieþuire prin credinþã.

Biblioteca
Judeþeanã
„Alexandru ºi
Aristia Aman”,
o gazdã deosebitã

„Incursiunea în lumea credin-
þei ºi, implicit, în viaþa români-
lor din Timoc, a pornit, ºi de
aceastã datã, dintr-o salã a Bi-
bliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman”, care a fost, ca
întotdeauna, o gazdã primitoare
pentru proiectele culturale. Ge-
nica Vîþã, reprezentantul acestei
instituþii, ºi-a manifestat deschis

bucuria cã bibliote-
ca publicã din Cra-
iova, una din cele
mai mari din þarã,
poate sã organizeze un astfel de
eveniment. „Avem o bibliotecã
foarte bogatã, cu un fond de
carte generos, mai ales mai pe
carte veche, pe tradiþii, pe ro-
mânii din Valea Timocului. Sun-
tem implicaþi ºi în alt proiect cu
românii de la Vidin ºi sperãm cã
acest proiect, care se terminã în
decembrie, sã continue”. A ur-
mat apoi o frumoasã prezentare
a bisericilor din Timoc, cu isto-
ria lor zbuciumatã, prezentare
care a fost fãcutã de tânãrul stu-
dent la Teologie, Isidor Costici,
originar din Valea Timocului.

Cristinel Iovan:
”Graniþele artificiale
care îi separã
pe români
vor fi depãºite”

„Cristinel Iovan, vicepreºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj,
i-a felicitat pe cei doi lideri ai stu-
denþilor din Timoc ºi Basarabia,
care, alãturi de ceilalþi organiza-
tori, au convins tinerii – prezenþi
în numãr mare în salã – sã par-
ticipe la o astfel de dezbatere.
„Nu am crezut cã, în secolul
XXI, sã mai fie români care pot
sã fie împãrþiþi în douã: într-o
regiune dintr-o þarã de peste
Dunãre sã se numeascã români,
iar cei din Valea Timocului sã se
numeascã vlahi. La un moment
dat, statul român a solicitat ca
drepturile minoritãþilor sã fie res-
pectate dupã modelul românesc,
aºa cum sunt respectate drep-
turile altor minoritãþi care trãiesc
în România, aºa cum respectãm
ºi noi drepturile sârbilor din Ro-
mânia. Aceastã separare, care
duce la diminuarea numãrului de
români, nu este un model euro-
pean pe care sã-l promovezi la
nivelul unei construcþii politice,
aºa cum este Uniunea Europea-
nã. Iar un stat care doreºte sã
devinã membru al UE trebuie sã-
ºi însuºeascã pachetul legislativ,
drepturile ºi obligaþiile pe care le
au ºi celelalte þãri ale Uniunii Eu-
ropene. De aceea, cred cã nu va

mai trece mult timp pânã când
aceste graniþe artificiale care-i
separã pe românii de-o parte ºi
de alta a Dunãrii vor fi depãºi-
te”. Vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Dolj le-a spus apoi stu-
denþilor din Timoc, Voievodina
ºi Basarabia cã vor fi întotdeau-
na primi cu braþele deschise la
Craiova pentru a studia. „M-aº
bucura ºi mai mult sã nu urcaþi
în avionul de Londra ºi sã rã-
mâneþi acolo, ci sã rãmâneþi aici
la Craiova sau sã vã întoarceþi
la locul natal ºi sã puneþi în
practicã ce aþi studiat aici”, i-a
îndemnat, cu sinceritate, Cristi-
nel Iovan, referindu-se la prima
cursã care a decolat spre Lon-
dra chiar în seara dezbaterii.

Marcel Rãduþ-Seliºte:
„BOR a pãstrat
permanent contactul
cu comunitãþile
româneºti
din jurul þãrii”

„Pãrintele Marcel Rãduþ-Se-
liºte a accentuat faptul cã, pe
plan religios, nu existã nici o di-
ferenþã între românii din Timoc
ºi cei din România, lucru de-
monstrat de gestul Bisericii Or-
todoxe Române care a luat în
jurisdicþie pe credincioºii ro-
mâni din Timoc. „Existã o lo-
gicã a fiinþei umane: credinþa în

Dumnezeu - ºi pe noi ne-a bi-
necuvântat Dumnezeu sã fim
creºtini ortodocºi.  Apoi credin-
þa în neamul care þi-a dãruit tru-
pul, dar ºi cultura, tradiþiile, lo-
cul – ºi aici noi vorbim de nea-
mul nostru românesc. Patriar-
hia Românã, Biserica Ortodoxã
a pãstrat permanent contactul,
mai ales dupã 1990, cu comu-
nitãþile româneºti din jurul þãrii.
Sã nu uitãm cã mai avem un te-
ritoriu românesc, încã nealipit
la þara mamã, Basarabia, sã nu
uitãm ºi de nordul Bucovinei,
care este, deocamdatã, în teri-
toriul altui stat, sã nu uitãm nici
de Cadrilater, un alt teritoriu în
care avem români. Pãrintele
Boian, unul dintre românii noºtri
curajoºi din teritoriale locuite de
românii din afara þãrii, a primit
ajutorul acordat de la Patriarhie,
în momentul în care Biserica
Ortodoxã Sârbã, bisericã sorã
cu noi în credinþã, a gãsit de
cuviinþã sã-l îndepãrteze din
structura administrativã. Bise-

rica Ortodoxã Românã l-a pri-
mit cu braþele deschise pe pã-
rintele Boian ºi el este acum par-
te a clerului ortodox al BOR”.
Preotul Marcel Rãduþ-Seliºte i-
a îndemnat apoi pe tinerii din Ti-
moc ºi Basarabia sã vorbeascã
acasã, în familiile lor, limba ro-
mânã, lucru care îi ajutã sã pãs-
treze identitatea.
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Cu acest prilej, Ion
Prioteasa a declarat cã
evoluþia numãrului de
pasageri ºi deschiderea
noii rute marcheazã reu-
ºita proiectului de mo-
dernizare a aeroportului.
«Din cercetãrile noastre,
a reieºit cã foarte multe
persoane sunt interesa-
te de aceastã destinaþie,
cã mulþi lucreazã sau stu-
diazã acolo, cã mulþi ar
vrea sã cãlãtoreascã
acolo ºi iatã cã am înce-
put zborurile cãtre Lon-
dra, una dintre capitale-
le importante ale lumii. În
felul acesta, probabil cã vom înregis-
tra peste 35.000 de pasageri în acest
an ºi, mai mult ca sigur, în 2014 vom
dubla acest numãr. Aeroportul Cra-
iova este un proiect de succes al
Consiliului Judeþean Dolj, un proiect
de suflet în care ne-am aruncat cu
toatã vitejia noastrã olteneascã ºi în
acest moment putem spune: „Da, am
reuºit!”», a spus preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

„Nu ne vom opri aici...”
Vicepreºedintele CJ Dolj, Cristi-

nel Iovan, a afirmat, la rândul sãu,

„Vã primim ca pe niºte vechi
prieteni ai Doljului, pentru cã, de-
a lungul timpului, am avut o rela-
þie foarte fructuoasã cu toþi cei
care au venit la Craiova din Nor-
vegia ºi vã mãrturisesc cã nu au
fost puþini. Mã bucur cã sunteþi
prezenþi la Craiova ºi poate cã unii
dintre dumneavoastrã cunosc
pentru prima datã realitãþile din
România”, a subliniat ºeful admi-
nistraþiei doljene

În cadrul întâlnirii a fost abor-
dat ºi subiectul imigraþiei persoa-
nelor de naþionalitate românã, în
special a celor de etnie romã, pe
teritoriul statului norvegian. „Îm-
preunã cu reprezentanþii Inspec-
toratului de Poliþie din Dolj ºi cu
oaspeþii sosiþi din Norvegia, am
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„Ceea ce am promis de-a lungul timpului s-a ma-
terializat: lansarea zborurilor cãtre Londra...”. Aºa ºi-
a început discursul preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, marþi seara, când admi-
nistraþia judeþeanã a mai bifat o realizare, am pu-
tea spune un angajament luat în faþa doljenilor. Nici
nu puneam la îndoialã seriozitatea echipei de la
Consiliul Judeþean Dolj ºi asta pentru cã tot ceea ce
a promis a ºi fãcut de-a lungul celor opt ani de ad-
ministraþie. Reþeta este una singurã: seriozitate,
vorbã puþinã ºi multã muncã. Cu modestia care-l

caracterizeazã, preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a vrut sã împartã bucuria atât
cu reprezentanþii Aeroportului, cât ºi cu cei ai Con-
siliului Judeþean, dar ºi cu reprezentanþii instituþii-
lor partenere: SRI – Brigada Antitero, Poliþia de
Frontierã, Vama ºi, nu în ultimul rând, media loca-
lã ºi centralã. Alãturi de ºeful administraþiei jude-
þene, Ion Prioteasa, la acest eveniment au mai luat
parte vicepreºedintele CJ Dolj, Cristinel Iovan, ad-
ministratorul public al judeþului, Florin Stancu, ºi
directorul Aeroportului Craiova, Mircea Dumitru.

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prio-
teasa, s-a întâlnit, ieri, cu o delegaþie formatã din
reprezentanþi ai Inspectoratului de Poliþie al Jude-
þului (IPJ) Dolj ºi ai Poliþiei judeþene din Rogaland-

Stavanger ºi Hordaland-Bergen, din Norvegia. Cu
acest prilej, Ion Prioteasa a fãcut o scurtã prezenta-
re a judeþului ºi a obiectivelor strategice de dezvol-
tare în perspectiva urmãtorilor ani.

trecut în revistã ºi situaþia comu-
nitãþii rome din Craiova ºi restul
judeþului. Apreciez în mod deo-
sebit implicarea comandantului
IPJ Dolj, domnul comisar-ºef
Constantin Nicolescu, care, alã-
turi de colegii dumnealui, i-a însoþit pe de-
legaþii norvegieni într-o serie de vizite în
cartiere din Craiova ºi localitãþi din judeþ,
unde trãiesc numeroºi etnici romi”, a adã-
ugat preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa.

La întâlnirea gãzduitã în sala de ºedin-
þe a Consiliului Judeþean Dolj au mai parti-
cipat Gheorghe Barbãrasã – secretar al ju-
deþului Dolj, Ileana Mãjinã – director al
Direcþiei de Afaceri Europene din cadrul
CJ Dolj, comisarul-ºef dr. Constantin Ni-
colescu – ºeful IPJ Dolj, comisarul-ºef
Adrian Cãpraru – ºeful Secþiei 5 a IPJ Dolj,

Karen Mork – procuror responsabil pe li-
nie de trafic de persoane din cadrul Secþiei
Crimã Organizatã Poliþia Judeþeanã Roga-
land-Stavanger, Bjorn Vidar Bollestad –
ºeful Secþiei de Crimã Organizatã, Narve
Toppe – ofiþer responsabil trafic de per-
soane Secþia Crimã Organizatã Poliþia Ju-
deþeanã Rogaland-Stavanger, Linda Ervik
– ofiþer responsabil trafic de persoane Sec-
þia Crimã Organizatã Poliþia Judeþeanã
Hordaland-Bergen ºi Sylvia Myklebust –
procuror responsabil pe linie de trafic de
persoane din cadrul Secþiei Crimã Organi-
zatã Poliþia Judeþeanã Hordaland-Bergen.

cã în continuare sunt întreprinse de-
mersuri pentru diversificarea desti-
naþiilor, subliniind ideea cã o primã
cursã cu un grad de încãrcare a ae-
ronavei de peste 70 la sutã dã spe-
ranþe cã ºi acest zbor spre Londra
va avea succes, precum cursa cãtre
Milano. „Nu ne vom opri aici. ªtim
cã foarte mulþi olteni solicitã ºi alte
destinaþii ºi suntem în discuþii cu mai
multe companii pentru a le diversi-
fica. Pânã la urmã, aceste zboruri
leagã Oltenia de Uniunea Europea-
nã ºi cred cã aceasta este direcþia
pe care noi trebuie s-o imprimãm în
viitor: cât mai multe destinaþii de pe

acest aeroport, cât mai
mulþi oameni care pot sã
ajungã la locul de muncã
mai rapid, care pot sã-ºi vi-
ziteze rudele, sã meargã la
cumpãrãturi sau sã facã
turism”, a spus vicepreºe-
dintele CJ Dolj, Cristinel
Iovan.

„Suntem încântaþi de
popularitatea primei
rute lansate de la
Craiova”

Andreea Lascu, repre-
zentanta companiei Wizz
Air, care opereazã cursele

aeriene pe ruta Craiova - Londra, a
declarat cã Londra este unul dintre
cele mai mari oraºe ºi cel mai impor-
tant centru financiar ºi
administrativ din Euro-
pa. Pentru Wizz Air,
aceastã lansare repre-
zentând încã un pas
important pentru con-
solidarea poziþiei
noastre în Oltenia, de-
monstrând în acelaºi
timp angajamentul
companiei pentru Ro-
mânia. „Suntem încân-
taþi de popularitatea
primei rute lansate de
la Craiova, spre Mila-
no, ºi suntem siguri cã
ºi aceastã cursã va deveni popularã
în rândul pasagerilor din Craiova ºi
din întreaga regiune a Olteniei. (…)
Zborurile Wizz Air cãtre Londra vor
fi operate de douã ori pe sãptãmâ-

nã, marþea ºi sâmbãta, cu tarife por-
nind de la 129 de lei – un singur zbor,
cu toate taxele incluse”, a subliniat
Andreea Lascu.

„În situaþii de vizibilitate redusã
la Otopeni, se poate opera pe
Craiova”

Directorul Aeroportului Craiova,
Mircea Dumitru, a anunþat, marþi sea-
ra, cã frecvenþa zborurilor pe ruta
Craiova - Londra va creºte din vara
anului viitor, iar odatã cu noile in-

vestiþii care se vor face la Aeropor-
tul Craiova acesta poate deveni de
rezervã pentru Otopeni. „Sunt bucu-
ros de aceastã nouã rutã, care va
funcþiona timp de ºase ani. Din pro-
gramul de varã, ea va trece la trei zbo-
ruri pe sãptãmânã. Sunt mândru sã
fiu parte din aceastã echipã, care a
fãcut posibil tot ce s-a întâmplat în
ultimii trei ani la aeroportul din Cra-
iova. Sper ca pânã la sfârºitul anului
sã avem ºi alte veºti bune, chiar sã
semnãm contractul de finanþare din

fonduri europene. Reabilita-
rea infrastructurii de miºca-
re ºi mai ales extinderea plat-
formei de îmbarcare-debar-
care ºi acel sistem de balizaj
de categoria a II-a vor face
din Aeroportul Craiova ae-
roport-rezervã pentru Oto-
peni. În situaþii de vizibilita-
te redusã la Otopeni, se poa-
te opera pe Craiova, având
în vedere faptul cã aeropor-
turile vor avea sisteme de
balizaj identice”, a declarat
Mircea Dumitru, directorul
Aeroportului Craiova.

Cristinel Iovan, vicepreºedintele CJ Dolj: „Investiþiile nu se opresc aici.
Acest obiectiv solicitã în continuare fonduri din partea proprietarului, Consi-
liul Judeþean Dolj, ºi bineînþeles cã vom încerca sã le asigurãm, pentru cã ne
intereseazã foarte mult siguranþa ºi modul în care pasagerii sunt trataþi pe
Aeroportul Craiova”.

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj: „Mulþi dintre dum-
neavoastrã au aflat sãptãmâna trecutã cã un proiect al Consiliului Judeþean
Dolj pentru care am muncit foarte mult, privind realizarea ºi reabilitarea infras-
tructurii de miºcare pe acest aeroport, în valoare de peste 24 de milioane de
euro, a fost aprobat, ceea ce ne-a produs o imensã bucurie. Ne face o bucurie
imensã sã vedem oamenii zâmbind, atunci când pleacã sau sosesc pe aero-
port, oameni care ne spun cã i-am scutit de un drum de 200 de kilometri dus,
alþi 200 de kilometri întors ºi o zi pierdutã la Bucureºti”.

Mircea Dumitru, directorul Aeroportului Internaþional Craiova: „Licita-
þia pentru alte trei rute externe se aflã în derulare, noile destinaþii europene la
care va fi conectatã Craiova fiind Barcelona ºi Bologna, cu câte douã zboruri
pe sãptãmânã, ºi Dortmund, cu o frecvenþã de trei curse sãptãmânal”.
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La numai doi ani de la prima edi-
þie, care s-a desfãºurat în ºapte ju-
deþe, Patrula de Reciclare a cres-
cut într-un ritm impresionant, ajun-
gând astãzi în toate colþurile þãrii.
Astfel, Patrula de Reciclare devi-

Peste 1.000 de unitãþi de învãþãmânt din în-
treaga þarã s-au înscris la ediþia 2013-2014 a
programului naþional de educaþie pentru me-
diu Patrula de Reciclare, desfãºurat de Aso-
ciaþia Românã pentru Reciclare RoRec, în
parteneriat cu Agenþia Naþionalã pentru Pro-

tecþia Mediului ºi cu sprijinul Inspectoratelor
ªcolare Judeþene ºi din municipiul Bucureºti.
Doljul se numãrã printre judeþele cu cele mai
multe unitãþi ºcolare înscrise – 29 de grãdini-
þe, ºcoli ºi licee! Partenerul local al progra-
mului este Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj.

ne, la ora actualã, cel mai amplu
program de educaþie ecologicã din
România care ajutã tinerii sã con-
ºtientizeze importanþa colectãrii se-
lective a Deºeurilor de Echipamen-
te Electrice ºi Electronice (DEEE).

“Numãrul mare de participanþi
este dovada cã programul repre-
zintã o experienþã frumoasã de în-
vãþare ºi implicare în comunita-
te, atât pentru elevi, cât ºi pentru
profesori, ºi ne aratã cã acesta
ºi-a câºtigat o bunã reputaþie în
toatã þara. Înseamnã cã tânãra
generaþie devine din ce în ce mai
receptivã ºi mai atentã la impac-
tul pe care gesturile noastre îl au
asupra naturii ºi cã îºi asumã un
rol activ în schimbarea atitudi-
nii ºi comportamentului celor din
jur. Sã le oferim toatã susþinerea
noastrã, colectând responsabil
deºeurile electrice. Este un gest
de respect faþã de lege ºi faþã de

noi înºine, dar ºi un impuls încu-
rajator pentru copiii noºtri”, spu-
ne Alexandra Arnãutu, managerul
de proiect.

Prin programul Patrula de Reci-
clare, Asociaþia Românã pentru Re-
ciclare RoRec sprijinã ºcoala în mi-
siunea de a forma o generaþie de ti-
neri responsabili, preocupaþi de gri-
ja faþã de mediul înconjurãtor, impli-
caþi în comunitate ºi încrezãtori în
propria putere de a aduce schimbãri

benefice în societate. Sub îndruma-
rea Profesorilor Coordonatori ºi cu
sprijinul materialelor puse la dispo-
ziþia lor de Asociaþia RoRec, preºco-
larii, elevii ºi liceeni vor concepe ºi
pune în practicã, pe parcursul anu-
lui ºcolar, diverse activitãþi prin care
sã  stimuleze obiceiul colectãrii res-
ponsabile a DEEE ºi comportamen-
tul responsabil faþã de mediu în co-
munitãþile lor. 

ALINA DRÃGHICI

Coordonat de Rodica Codoban – profesor
metodist CCD, Ani Drãghici – inspector pro-
iecte ºi programe europene, Pãtru Silvi – pro-
fesor metodist ºi Maria Dinu – director al Grã-
diniþei cu program prelungit “Tudor Vladimi-
rescu”, simpozionul s-a desfãºurat pe mai mul-

La Grãdiniþa cu Program prelungit “Tudor Vladimirescu” din Craiova s-a desfãºurat marþi, 29 octom-
brie a.c., simpozionul internaþional “Dezvoltare profesionalã pentru experþii în educaþie”.

La Secþia de ªtiinþele
Naturii a Muzeului
Olteniei are loc astãzi, ora
11.00, deschiderea unei
noi serii de module din
cadrul atelierelor de
educaþie animalierã
plasticã „Bios Art”.
Programul este structurat
pe mai multe module care
se vor derula pânã în
iunie 2014 ºi în cadrul
cãrora se vor parcurge
mai multe teme.

Aºa sunt „Bugs and
plants Fest” / Sãrbãtoa-
rea Toamnei (sã desco-
perim ºi sã înþelegem
natura – dobândirea tehnicilor de
conservare a materialului biologic
colectat) „Crãciunul biosartiºti-
lor” / Sãrbãtoarea Iernii (cum sã
valorificãm darurile naturii –
realizarea de obiecte de ornament
din materiale refolosibile, ca pet-
uri, seminþe ºi fructe de plante
etc., precum ºi a unui brad
ecologic), „Clinchet de ghiocel” /
Sãrbãtoarea Primãverii (obser-
vaþii în mediul înconjurãtor ale

Muzeul Olteniei reia atelierele educaþionale
„Bios Art”. Prima temã: Sãrbãtoarea Toamnei

transformãrilor pe care le manifes-
tã plantele ºi animalele în acest
anotimp ºi realizarea de desene,
colaje, mãrþiºoare ºi felicitãri etc.
cu plante ºi animale favorite pe
suport de hârtie reciclatã în casã),
„Micul observator” / Sãrbãtoa-
rea Verii (ieºiri pe teren împreunã
cu specialiºtii secþiei ºi realizarea
de tablouri folosind ca ºi limbaj
artistic – qiullingul). La modulul
final vor avea loc premierea ºi

recompensarea celor mai
inedite lucrãri executate de
participanþi.

La primul modul „Bugs
and plants Fest” / Sãrbã-
toarea Toamnei vor fi
prezenþi elevii clasei a II-a C
de la ªcoala Gimnazialã
„Mircea Eliade” din Craiova,
îndrumaþi de profesor pentru
învãþãmântul primar Elena
Gavrilã, precum ºi pãrinþi ºi
bunici ai copiilor. „Flora ºi
fauna Olteniei sunt intere-
sante indiferent de anotimp.
Þinând cont de faptul cã
suntem în plinã toamnã,
dupã ce elevii vor observa ºi

afla detalii despre manifestãrile
naturii în acest ciclu de transfor-
mãri importante pentru plante ºi
animale, vor avea ocazia sa afle
cum se realizeazã un ierbar ºi un
insectar. Detaliile ºtiinþifice vor fi
furnizate de Aneta Viºan –
conservator ºi drd. Lila Gima –
coordonatorul acestui program”,
au precizat reprezentanþii Muzeului
Olteniei.

MAGDA BRATU

La Universitatea din Craiova va
avea loc mâine, 1 noiembrie, eveni-
mentul intitulat “Welcome Day”,
prilej cu care li se va ura, în mod
oficial, bun venit studenþilor strãini.
“Welcome Day” este un eveniment
organizat de Departamentul de Re-
laþii Internaþionale al Universitãþii
din Craiova ºi are ca obiectiv prin-
cipal facilitarea integrãrii în viaþa
socialã, academicã ºi culturalã lo-

“Welcome Day” pentru studenþii strãini,
la Universitatea din Craiova

calã a studenþilor
internaþionali care
au ales sã studie-
ze la Universita-
tea din Craiova.
Alãturi de repre-
zentanþi oficiali ai
mediului universi-
tar craiovean ºi
membri ai Depar-
tamentului de Re-
laþii Internaþiona-
le, la “Welcome
Day” vor lua parte
studenþii strãini
veniþi din þãri pre-
cum Spania, Fran-
þa, Turcia ºi Ka-
zahstan, coordo-

natorii departamentali care le vor
îndruma parcursul academic timp de
un semestru sau un întreg an aca-
demic, dar ºi câþiva studenþi români
care au trãit deja experienþa unei
mobilitãþi în strãinãtate ºi care s-au
oferit sã sprijine voluntar activitã-
þile internaþionale ºi interculturale
desfãºurate la Universitatea din
Craiova.

ALINA DRÃGHICI

te secþiuni, precum:
Dezvoltare profesi-
onalã ºi probleme
de management al
carierei: aspecte te-
oretice, selecþii din
cursuri de formare

apreciate de participanþi; Aplicaþii practice ale
evenimentelor de formare: programe de opþio-
nale, activitãþi extracurriculare, activitãþi la cla-
sã care valorificã informaþii ºi formare realiza-
tã de specialiºtii în educaþie; Cercetarea în edu-
caþie ºi legãtura cu comunitatea: extracte din

lucrãri de cercetare realizate pentru grade di-
dactice, studii, studii de caz, parteneriate ºi
rolul acestora în activitatea didacticã; Activi-
tãþi de formare la nivel internaþional.

Numeroºi participanþi, atât din judeþul Dolj,
cât ºi din întreaga þarã au luat parte la simpo-
zion, prezentând referate pe teme privind
educaþia ºi schimburile de experienþã la care
au participat, în strãinãtate, prin intermediul
a diferite proiecte. De asemenea, numeroºi
parteneri strãini veniþi din þãri precum Bulga-
ria, Cipru, Italia, Norvegia, Grecia, Croaþia ºi
Lituania au prezentat lucrãri în cadrul ultimei

secþiuni a simpozionului. Din partea unitãþii
de învãþãmânt preºcolar care a fost gazdã au
prezentat materiale Florea Simona, Puiu Geor-
geta, Pãtru Slivia, Nicolae Oana ºi Cãluºaru
Nicoleta.

Simpozionul internaþional “Dezvoltare
profesionalã pentru experþii în educaþie” a
fost organizat în parteneriat cu Casa Corpu-
lui Didactic Dolj, Asociaþia “Mereu pentru
Europa”, Asociaþia “Edufor Craiova”, Cen-
trul Zonal de Educaþia Adulþilor Craiova ºi
Clubul Soroptimist Internaþional Craiova.

ALINA DRÃGHICI
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Despre Virgil Ierunca,
în seria de conferinţe
„Mari necunoscuţi ai
culturii române”

O nouă prezentare din se-
ria de conferinţe „Mari necu-
noscuţi ai culturii române”,
realizate de prof. univ. Miha-
ela Albu, are loc astăzi, ora
17.30, la Biblioteca Judeţea-
nă „Alexandru ş i Aris tia
Aman”. De această dată va fi
prezentat Virgil Ierunca  (n.
16 august 1920 – d. 28 sep-
tembrie 2006),  iar invitatul
evenimentului este scriitorul
Dan Anghelescu (Bucureşti).
„Virgil Ierunca este o figură
exemplară multiplă: jurnalist,
editor şi fondator de reviste,
luptător anticomunist, dar şi
un valoros scriitor. De aceea,

ne propunem o privire pe cât posibil completă asupra
acestei importante figuri a exilului românesc”, spune prof.
univ. dr. Mihaela Albu – scriitor şi jurnalist, membră a
Uniunii Scriitorilor, a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din
România, membru corespondent al Academiei Româno-
Americane de Ştiinţe şi Arte, redactor-şef al revistelor
„Lumină lină” (New York) şi „Carmina Balcanica” (Ro-
mânia). De altfel, cu acest prilej va fi lansat nr. 10 al re-
vistei „Carmina Balcanica”.

Ziua Internaţională
a Mării Negre

Casa de Cultu-
ră „Traian Deme-
trescu” organizea-
ză as tăzi,  ora
10.00, în Salonul
Medieval, o suită
de manifestări de-
dicate Zilei Inter-
naţionale a Mării
Negre. Evenimen-
tul va debuta cu o

prezentare în Power Point despre Marea Neagră realiza-
tă de elevi de la Şcoala nr. 18 „Sfântul Dumitru” şi va fi
urmată de o sesiune de referate ale elevilor de la Liceul
Tehnologic Transporturi Auto şi o expoziţie de desene
ale copiilor şi tinerilor de la Liceul „Matei Basarab”, Şcoala
„Gheorghe Ţiţeica” şi Grădiniţa nr. 43 „Căsuţa lui Peti-
cel”. Data de 31 octombrie a fost desemnată Ziua Inter-
naţională a Mării Negre în anul 1996, când toate cele
şase ţări riverane – Bulgaria, Georgia, România, Federa-
ţia Rusă, Turcia şi Ucraina – au semnat Planul Strategic
de Acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre
împotriva Poluării. Marea Neagră atinge adâncimi de până
la 2.212 metri şi are un bazin hidrografic de 420.000
kmp, suprafaţă ce corespunde unei treimi din zona con-
tinentală a Europei.

De Halloween,
atelier de lucru
la Biblioteca Judeţeană

Biblioteca Judeţea-
nă „Alexandru şi Aris-
tia Aman” – Secţia
Audio-Video şi Ame-
rican Corner Craiova
– vă invită astăzi, ora
10.30, la atelierul de
lucru organizat c u
oc azia sărbătorii de
Halloween. La eveni-
ment vor participa ele-

vii clasei a IV-a de la Şcoala Gimnazială nr. 22 „Mircea
Eliade”, însoţiţi de învăţător Aida Simanschi. Cu această
ocazie, copiii vor asista la o prezentare Power Point şi
vor lua parte la un atelier de lucru „Spooky Halloween”.
Veche sărbătoare celtică a recoltei, cunoscută şi ca Sam-
hain, care coincidea şi cu serbarea de An Nou, Hallowe-
en-ul se sărbătoreşte astăzi în Australia, Canada, Anglia,
Statele Unite ş.a. Multe instituţii din întreaga lume orga-
nizează cu acest prilej petreceri şi parada costumelor,
acordând premii celor mai reuşite costumaţii. De ase-
menea, la şcoli au loc şi concursuri de sculptat în do-
vleci, de desene sau alte jocuri asociate Halloween-ului.

Un regal de muzică clasică
şi muzică rock

„Este un proiect dedicat tinerilor.
Dorim foarte tare să le arătăm acesto-
ra ce înseamnă muzica clasică şi pen-
tru a o face într-un mod cât mai plă-
cut pentru ei ne-am gândit la această
întâlnire între muzica clasică şi muzi-
ca rock”, spune Vlad Drăgulescu,
subliniind faptul că este pentru prima
dată când în Craiova are loc un con-
cert de o asemenea amploare şi când
un astfel de eveniment este găzduit de
Sala Polivalentă. Potrivit managerului
Filarmonicii „Oltenia”, „reuşita lui va
duce la cel puţin două concerte pe an
ale instituţiei pe arena sportivă a Bă-
niei”. „Craiovenii vor avea
parte de 90 de minute de
spectacol, foarte antrenan-
te şi care cu siguranţă vor
rămâne multă vreme în ini-
mile lor. Ne vom strădui să
le oferim un regal de muzi-
că clasică şi muzică rock”,
a adăugat Vlad Drăgulescu.

„Unii dintre cei mai buni
instrumentişti de rock din
România, fie ei c hitariş ti
sau percuţionişti” au fost
invitaţi de organizatori.
Es te vorba despre Horea
Crişovan (Blazzaj), Florin
Demea (RIFF), Călin Gri-
goriu (Steve Vai tour), Remus Car-
teleanu (Metrock),  Radu Dumitr iu
(chitară electrică) , Ana-Maria şi Emi-
lia Teodoresc u (c lape) ş i Andrei Ilie
(ASHA) – percuţie. Alături de aceş-
tia – două nume… de renume: Paula
Seling, c are în ultima vreme a con-
certat anual la Craiova, şi Dan Hel-
ciug, nimeni altul decât solistul tru-
pei „Spitalul de Urgenţă”.

„Mozart Rocks”, un spectacol de sunet, lumini
şi efecte video – mâine-seară, la Sala Polivalentă

Filarmonica „Oltenia” îl anunţă ca fiind eveni-
me ntul anului la Craiova,  un extraordinar specta-
col de  sunet,  lumini şi efe cte  video,  susţinut într-o
formulă artis tică inedită pentru public,  dar şi cu un
volum de tehnică de sce nă impresionant. Titluri con-

sacrate ale muzicii clasice vor răsuna alături de
piese cele bre  din repertoriul unor formaţii foar-
te  cunoscute,  ca Beatles , Queen,  De ep Purple,
Nightwish,  Pink Floyd şi Led Ze ppelin,  în inte r-
pretarea Orchestrei Simfonice, condusă de  diri-
jorul Constantin Grigore , a une i trupe  rock şi a
solişt ilor Paula Seling şi Dan He lciug.

Este vorba despre „Mozart Rocks”, care  va
ave a loc mâine -seară,  înce pând cu ora 20.30,
la Sala Polivalentă. Nu mai puţin de 4.000 de
bilete au fost  puse  în vânzare ,  iar 75%  din ele
– spun organizatorii – au fost  deja cumpărate .
„Înse amnă că în Craiova e xis tă cere re  pentru
astfe l de evenime nte,  e xis tă consumatori cul-
turali,  ce ea ce  ne obligă să pregătim şi alte
manifes tări cel puţin pe  măsura ace stuia”,
concluzionează manage rul Filarmonicii,  Vlad
Drăgulescu.

Concertul este organizat sub e gida „Craiova
– Capitală Culturală Europeană 2021”, cu susţine-
re a Primăriei municipiului, iar cei care nu vor să-l
rateze  pot să-şi cumpere bilete f ie de la Agenţia Fi-
larmonicii „Olte nia”, f ie prin reţeaua Eventim.ro:
costă 30 de lei în sală şi 22 de le i la tribune.

Ric ha rd  S trau ss :  „ Ei n le i tu ng ”
(„Răsărit ul”) din Poemul simf onic
„Also spracht Zarathustra”,  op.  30

Pink Floyd:  „One of  these Days”;
„The great Gig in the Sky”;  „Com-
f ortably Numb”

Wolfgang Am adeus Mozart:  Uv er-
tura operei „Nunta lui Figaro”

Led Zeppelin:  „Stairway to Hea-
v en” ; „Kashmir”

Georges Bizet:  Farandola din „Ar-
leziana” (Suita a II-a)

Nightwish:  „Sleeping Sun”

Repetiţiile se mută azi
de la Filarmonică la Polivalentă
Orchestra Simfonică a Filarmonicii

„Oltenia” va fi condusă de tânărul Con-
stantin Grigore, de scurt timp dirijor
permanent al instituţiei, muzician cu
studii în ţară, la Universitatea Naţională
de Muzică din Bucureşti, unde a bene-
ficiat de îndrumarea unor maeştri ca
Horia Andreescu şi I. Ionescu-Galaţi,
dar şi în Polonia, la Academia de Muzi-
că „Karol Lipinski”. Cu un repertoriu
foarte divers, Constantin Grigore a sus-
ţinut concerte la pupitrul unor mari for-
maţii. În 2009, spre exemplu, cu oca-
zia sărbătorilor pascale, a condus Bu-
charest Symphonic Pops în concertul

extraordinar susţinut de Al Bano şi
Montserrat Caballe în Piaţa Constitu-
ţiei din Bucureşti.

«Este o adevărată producţie! E un
concert amplu, nu aşa cum suntem
obişnuiţi, de tipul clasic. O să-l punem
în scenă la cel mai înalt nivel. În pro-
gram sunt şi piese de factură clasică,
dar combinate cu rock-ul prin prisma
soliştilor, chitariştilor îndeosebi, care

vor cânta „peste” ceea ce a scris, de
exemplu, Beethoven în Simfonia a V-a
sau Bizet în Suita „Arleziana”. Or-
chestra răspunde foarte bine cerinţelor
şi lucrul acesta mă bucură”, a afirmat
Constantin Grigore. Acesta aşteaptă ca
trupa de chitarişti şi percuţionişti să so-
sească astăzi la Craiova şi să mute re-
petiţiile de pe scena Filarmonicii „Olte-
nia” în Sala Polivalentă, unde vor avea
loc şi primele probe de sunet.

Iniţiat în 2006, proiectul
s-a bucurat de un succes răsunător

Proiectul „Mozart Rocks” a debu-
tat la nivel naţional în anul 2006, aceas-
tă formulă de concert fiind experimen-
tată de Orchestra Simfonică a Teatru-

lui Muzical „Nae Leonard” din
Galaţi şi transformată, mai apoi,
în „Beethoven Rocks” (2007) şi
„Bizet Rocks” (2008). Încura-
jaţi de succesul obţinut de cole-
gii lor, artişti din Brăila, Alba Iu-
lia, de la Filarmonica „Banatul”
din Timişoara, Orchestra Naţi-
onală Radio ori Filarmonic a
„George Enescu” au adoptat şi
adaptat imediat proiectul. În de-
cembrie 2001 „Mozart Rocks”
a răsunat, spre exemplu, la Cer-
năuţi, iar în septembrie 2012, la
Sankt Petersburg.

„Concertele de acest tip au ti-
tluri consacrate ale muzicii clasi-

ce, dar şi titluri celebre din repertoriul
unor formaţii foarte cunoscute. Dar fie-
care concert are elemente inedite, prac-
tic nu este o reiterare. Doar conceptul,
genericul s-a păstrat şi a rezistat în timp.
Aşadar, ceea ce vom audia la Sala Po-
livalentă din Craiova reprezintă o pre-
mieră acustică naţională”, a subliniat
Iulia Negrea, şef Birou Imagine – Fi-
larmonica „Oltenia”.

Călin Grigoriu:  „Les crinolines”
Queen:  „Last Horizon”
Ludwig van Beethoven:  Simf onia

a V-a „a Destinului” (partea I);  „So-
nata Lunii” (partea I)

Beatles:  „While my Guitar gently
weeps”

Carl Orff:  „Carmina Burana” („O
Fortuna”)

Franz von Suppé:  Uv ertura „Leic-
hte Kav allerie” („Cav aleria uşoară”)

Deep Purple:  „Perf ect Strangers”

În program:
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GEORGE POPESCU

Se împlinesc, iatã, curând, zece ani
de când, prin jocul misterios al desti-
nului, am organizat, în foaierul Tea-
trului Naþional „Marin Sorescu” din
Craiova, o amplã ºi somptuoasã ex-
poziþie de picturã a patru prestigioºi
artiºti italieni, mai exact din regiunea
Abbruzzo. Iniþiativa a pornit de la o
cinã, în cadrul unui Congres interna-
þional dedicat personalitãþii lui Clau-
dio Magris, autorul celebrului roman
„Danubius”, prilej cu care am aveam
sã-mi sedimentez prietenia mai veche
cu unul dintre artiºti, Fernando Di Ni-
cola, între timp plecat ºi el dintre noi.
Am fost, atunci, oaspetele, în casa-ate-
lier a altei excepþionale artiste, sculp-
toriþã ºi plasticianã, Massimina Pes-
ce, ea însãºi mutatã, recent, într-o altã
lume.

Am scris atunci, pentru catalogul bi-
lingv ce-a însoþit expoziþia craiovea-
nã, textul de mai jos pe care mã grã-
besc sã-l propun, în chip de omagiu ºi
de memento, cititorilor noºtri.

Undeva la periferia oraºului L’Aquila,
sub munte, nu departe de Sulmona, de
unde rãzbat, stinse prin milenii, ecouri
ºterse ale scandãrilor ovidiene, într-un
somptuos atelier artistic, vizitatorul puþin
avertizat, ca mine, într-o dupã-amiazã de
decembrie 2003, cu greu îºi poate decli-
na stupoarea în faþa unei descoperiri in-

citante. Adicã, provocatoare: în curtea
lãsatã în starea ei “naturalã”, vreo zece
sculpturi monumentale, diferite ca teh-
nici, maniere, gusturi, orientãri, sunt pro-
be ale unei iniþiative asumate, din ferici-
re, ºi la noi: contribuþii ale unor sculptori,
italieni ºi strãini, invitaþi aici periodic, în
tabere de creaþii. Iniþiativa e a gazdei,
Massimina Pesce, ea însãºi o artistã
de prestigiu, cunoscutã ºi apreciatã în þara
ei ºi pe multe meridiane ale lumii.

Înãuntru, spaþiul, uimitor ºi generos dis-
tribuit de un simþ arhitectural el însuºi in-
discutabil artistic, e populat de lucrãri-
opere de o diversitate (ca formã materi-
alã) nu mai puþin ºocantã: sculpturi de
mari dimensiuni, sculpturi mici, în piatrã,
în lemn, în ceramicã, în granit, distribuite
peste tot, potrivit unei ordini care scapã.
Ceea ce nu scapã vizitatorului, oricât de
nepregãtit, sunt douã lucruri revelatorii:
dimensiunea unui imens travaliu, fruct al
unui angajament – fizic ºi spiritual – îm-
povãrãtor, ºi orizontul ideatic/ tematic al
acestei expoziþii permanente  în lucru
care, sumar, s-ar putea conota în trino-
mul fosile-zbor-tensiune.

Rãtãcit prin acest muzeu de ocazie, mã
întrebam cum va fi arãtat celebrul Atelier
al lui Brâncuºi din Passe Ronsin? ªi mi-
am amintit de vizita pe care i-a fãcut-o
genialului þãran român, pe la jumãtatea
anilor ’50, deci puþin înaintea morþii sale,
Eugenio Montale care, într-un articol pen-

tru Corriere della Sera, îl asemuia unui
satir shakespearean avar cu propriile ope-
re precum personajul cu femeile sale. Dar
ce anume mi-a alimentat aceastã relaþie?
Sculptura ca atare? Zborul ca topos, la
Brâncuºi ºi la gazda mea, ea însãºi o fi-
gurã sculpturalã, vivace ºi sideralã?

Zborul e, aici, idee, dar este ºi pasãre.
Ori doar amintirea de pasãre: pasãrea idee,
pasãrea-Memorie; zboruri pierdute, frân-
te, pietrificate, sclerozate, “mumificate”,
încrustate – pe pânzã ori în piatrã, în gra-
nit ori în lemn – , dar încã zboruri. Cu aripi,
demne încã urme ale zborului icaric de pe
care, odatã ºters scrumul incendiului auto-
profanator, aventura, ca vis, a revenit in-
tactã. Însã cum, alãturi de har, Massimi-
na Pesce posedã ºi o mare dozã de inteli-
genþã artisticã, ea îºi gestioneazã lumea
ideaticã, patrimoniul ei de neînstrãinat,
aducând în orizontul lucrãrilor ºi toposul
fosilei: metaforã a degradãrii, în timp, a
fãpturii – pasãre ori fluture / pasãre-flu-
ture – ca semn-referinþã al trecerii omu-
lui prin cosmosul ce pare sã-ºi fi pierdut
aura sa primordialã.

Iar dacã sculpturile sale, cu policromia
lor captivantã ºi incitantã, lasã puternica
impresie a unei nãzuinþe hieratice spre un
cer destituit din funcþiile sale oraculare,
picturile, scãldate aºijderea în ocruri re-
dundante, dublate de alburi sidefate, ca
încã stau pe prunduri istovite de mãri; o
simbologie pe cât de bogatã, pe atât de

provocatoare: avertizând, mi se pare, cã
semnul nu-i doar fundamentul unui lim-
baj, ci punct de plecare ºi reper pentru o
hermeneuticã universalã. Non-figurativã;
ºi totuºi, arta Massiminei Pesce se des-
chide actului comunicativ cu aceeaºi uºu-
rinþã, simplitate ºi bucurie cu care, etno-
genetic, universul se oferã rezervei noas-
tre de comprehensiune. Câtã mai avem,
pierduþi, cum suntem, în vântul unei ruini
cosumistice ce ameninþã, odatã cu virtu-
þile strãvechi ale Artei, Omul însuºi. ªi
când cineva, contemplând, cu sagacitate,
peste creasta pleºuvã ºi tremurând de al-
bul zãpezii a apenninianei Gran Sasso,
prundul adriatic gândind sã refacã, din
fosile ºi larve, zborul lui Icar, din colþul
acestui somptuos atelier se iveºte speran-
þa cã sfârºitul mai poate fi suspendat.

Ori, mãcar, amânat. Amfitrioana noas-
trã e un sculptor cu viziuni ºi tehnici pic-
turale, o artistã exemplarã ce pare a tãia,
în duritatea materiei, direct cu sufletul.
Cu lucrãrile sale atât de singulare ºi de
diverse, cu figura unei preotese bizanti-
ne chinuitã de suferinþa de a pãtrunde,
cu instrumentele dotelor sale intelectua-
le, dincolo de sticla tainei unei lumi din
care a plecat ºi în care ar dori sã se în-
toarcã, Massimina Pesce îmi pare o ar-
tistã pe deplin maturã, mândrã de origi-
nile pe care ºi le poartã ca pe niºte stig-
mate franciscane.

L’Aquila, nov. 2004

Reinventându-l pe IcarReinventându-l pe IcarReinventându-l pe IcarReinventându-l pe IcarReinventându-l pe Icar

Tânãra studentã a vrut  sã se
alãture colegilor ei care susþin in-
tegrarea Republicii Moldova în
Uniunea Europeanã ºi ne-a trimis

câteva rânduri interesante, scrise
din suflet, acum, înainte de mo-
mentul Vilnius. Ana se aratã în-
grijoratã de situaþia economicã ºi

politicã din þara sa, dar spune cã
prin perseverenþã ºi curaj liderii
politici din Republica Moldova nu
au cedat ºi au spus un DA, hotã-
rât continuãrii parcursului euro-
pean. „În ultima perioadã Repu-
blica Moldova traverseazã printr-
o perioadã destul de tensionatã din
punct de vedere politic ºi econo-
mic din cauza presiunilor venite din
exterior, dar ºi a problemelor de
ordin intern. Cu toate acestea, po-
liticienii noºtri nu au cedat presiu-
nilor ºi au rãspuns ferm cã vor sã
continue traseul pro-european pe
care l-au început în 2009. ªi dupã
cum ºtim, în luna noiembrie a aces-
tui an, Republica Moldova ºi
Ucraina vor semna tratatul de ade-
rare la U.E. în cadrul Conferinþei
de la Vilnius. Prin urmare, au rã-
mas zile numãrate pânã atunci...

”, a spus Ana Ganþã.

„Lipsã de fonduri”
ºi instabilitate politicã

Tânãra din Republica Moldo-
va îºi pune întrebãri ºi îºi dã rãs-
punsuri, extrem de pertinente. Ea
ºtie cã la masa tratativelor trebu-
ie sã dai ca sã primeºti. Trage ºi
un semnal de alarmã vizavi de in-
stabilitatea politicã din Republica
Moldova. „Ca sã aderi la o orga-
nizaþie internaþionalã atât de mare
precum este Uniunea Europeanã
trebuie sã ai resurse economice
ºi naturale atât încât sã ai ce pune
pe ”masa” U.E., sã spunem aºa...
Sã cunoºti oportunitãþile dar sã-þi
asumi riscurile în cazul unei situaþii
imprevizibile. Noi ce avem de ofe-
rit în afarã de renumitele beciuri
de la Cricova unde mult stimabilii
noºtri politicieni duc toate dele-
gaþiile strãine care vin la noi?
Atât? Poate terenurile arabile
care sunt foarte roditoare dar
care cu regret din ”lipsã de fon-
duri” nu pot fi prelucrate ºi mii de
hectare rãmân paraginã? Nu cred
cã cineva ar risca sã-ºi lanseze o
piaþã de desfacere acolo unde
culorile politice se schimbã în fie-

care zi iar legea peste noapte,
unde încã mai existã o economie
de tranzit, de industrie ºi infras-
tructurã nici numai vorbesc.

„Avem terenuri arabile fertile
ºi am putea dezvolta

o agriculturã de invidiat”
Ana dã idei oamenilor politici

ºi indicã domenii care ar putea fi
atractive, vorbeºte ºa superlativ
de þara sa ºi asta înseamnã foar-
te mult. „Avem locuri pitoreºti pe
care le-am putea transforma în
prestigioase atracþii turistice dacã
am dezvolta turismul. Avem te-
renuri arabile fertile ºi am putea
dezvolta o agriculturã de invidiat,
dar din ”lipsã de fonduri”... (am
obosit sã aud aceste cuvinte) to-
tul stã pe loc. Mã tot întreb: unde
sunt acele milioane de euro, cre-
dite, granturi unele rambursabile
altele nu, pe care FMI-ul, U.E. ºi
B.M n-i le oferã? Unde ºi cât din
aceºti bani sunt investiþi corect?
Încã mai avem de lucrat la capi-
tolul corupþie, învãþãmânt, justiþie,
sãnãtate ºi... Mentalitate. Dar nu
îmi pierd speranþa cã vom fi în
UE!”, a  conchis Ana Ganþã.

MARGA BULUGEAN

Este evenimentul care poate schimba cur-
sul istoriei pentru Moldova, este cel mai aº-
teptat moment al anului, este SUMMITUL DE
LA VILNIUS, care va avea loc pe 28 ºi 29
noiembrie. Cotidianul regional „Cuvântul Li-
bertãþii” va explica cititorilor ce înseamnã
aderarea Republicii Moldova la Uniunea Eu-
ropeanã, care sunt avantajele integrãrii Mol-
dovei în UE ºi ce efecte au documentele care
se vor parafa la Vilnius. Aºa cã, dragã citito-
rului, nu rata articolele, interviurile ºi materi-
alele speciale publicate pânã la momentul is-
toric de la Vilnius, despre calea europeanã a
Moldovei. Astãzi vã vom prezenta cum se

Gânduri de la studenþii basarabeni …

„Cuvântul Libertãþii” susþine
„Moldova pe calea europeanã” (IV)

vede acest moment de o mare importanþã
majorã prin ochii unui tânãr, venit din Repu-
blica Moldova sã studieze la Craiova. Ana
Ganþã este o tânãrã studentã inimoasã veni-
tã din Republica Moldova, care studiazã la
Facultatea de ªtiinþe Sociale, din cadrul Uni-
versitãþii Craiova, în anul al III-lea, ºi secre-
tara Asociaþiei Studenþilor Basarabeni din
Craiova.  Este foarte încântatã de posibilita-
tea de a studia în România ºi spune cã este
mândrã de politicienii din Republica Moldo-
va care „nu au cedat presiunilor ºi au rãspuns
ferm cã vor sã continue traseul pro-european
pe care l-au început în 2009”.
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La o sãptãmânã dupã manifes-
tãrile de indignare exprimate de
autoritãþile politice franceze, în
urma dezvãluirilor cotidianului
„Le Monde” privind amploarea
interceptãrilor telefonice realiza-
te în Franþa de Agenþia Naþionalã
de Securitate (NSA) a SUA, noi
dovezi aratã cã aceastã emoþie ar
putea fi, în parte, simulatã. Ata-
catã din toate pãrþile, NSA arun-
cã mingea în terenul europenilor.
Audiat de Comisia de Informaþii
a Camerei Reprezentanþilor din
Congres, ºeful NSA, generalul
Alexander Keith (foto), a respins
categoric, marþi, acuzaþiile în cas-
cadã privind interceptarea con-
vorbirilor în Europa de cãtre ser-
viciile sale de spionaj. Dezvãlui-
rile publicaþiilor „Le Monde”, „El
Mundo” ºi „L’Expresso”  sunt
„complet false” a afirmat genera-
lul, adãugând: „Pentru a fi clar,
noi n-am cules aceste informaþii
privind cetãþenii europeni”, ele
„ne-au fost furnizate la NSA” de
parteneri europeni. O declaraþie
care riscã sã otrãveascã ºi mai
mult relaþiile dintre Washington
ºi þãrile implicate în aceste tipuri
de ascultãri. Generalul Keith Ale-
xander nu este singurul care a
sugerat cã serviciile de informaþii
europene au partea lor de respon-
sabilitate în acest scandal. Într-
un articol publicat de cotidianul
„The Wall Street Journal”, care

NSA asigurã cã Parisul i-a furnizat informaþiileNSA asigurã cã Parisul i-a furnizat informaþiileNSA asigurã cã Parisul i-a furnizat informaþiileNSA asigurã cã Parisul i-a furnizat informaþiileNSA asigurã cã Parisul i-a furnizat informaþiile
citeazã un oficial american, se
menþioneazã cã interceptãrile te-
lefonice practicate în Franþa ºi
Spania au fost realizate de servi-
ciile secrete ale acestor þãri ºi apoi
împãrþite cu NSA. Potrivit cotidia-
nului economic, „oficiali ameri-
cani afirmã cã documentele fur-
nizate de Snowden au fost prost
interpretate ºi evocã de fapt cã
interceptãrile telefonice realiza-
te de serviciile de informaþii fran-
cez ºi spaniol au fost apoi oferi-
te NSA”. Informaþie confirmatã ºi
de directorul NSA. Cu toate aces-
tea, oficialii americani citaþi de
„The Wall Street Journal” aratã cã
interceptãrile au fost fãcute nu de
pe teritoriul francez, ci din strãi-
nãtate. „Datele ne aratã cã fran-
cezii ºi-au spionat cetãþenii lor
în Franþa”, aratã cotidianul. In-
formaþie care, coroboratã cu cea
a lui Keith Alexander, potrivit cã-
ruia interceptãrile au fãcut parte
din operaþiunile în state ºi þãri
NATO. „Aceasta corespunde in-
formaþ i i lor  cã noi  º i  a l ia þ i i
noºtri NATO am adunat date
pentru apãrarea þãrii noastre ºi
susþinerea operaþiunilor noastre
militare” a precizat el. Oricum,
aceste declaraþii se adaugã la con-
fuzia generalã. Sãptãmâna trecu-
tã, cotidianul german „Suddeut-
sche Zeitung” evoca rolul ambi-
guu al Franþei în cadrul activitãþi-
lor de supraveghere, afirmând cã,

sub numele de cod „Luciu”, ser-
viciul de informaþii francez a avut
un acord secret cu cel numit
„Cinci Ochi”, adicã SUA, Marea
Britanie, Canada, Australia ºi
Noua Zeelandã, actori ai unui pro-
gram de spionaj planetar botezat
„Eºalon”. Potrivit cotidianului,
serviciul francez a transferat re-
gulat informaþii acestor þãri. De
mai multe zile, dezvãluirile fãcute
iau proporþii în continuu. „Le
Monde” în Franþa ºi „El Mundo”
în Spania, în baza documentelor
furnizate de fostul consultant al
NSA Edward Snowden, menþio-
neazã cã agenþia americanã a
spionat peste 70 de milioane de
comunicaþii în Franþa ºi 60 de mi-

lioane în Spania, în numai o lunã.
Acest torent de revelaþii este dãu-
nãtor pentru NSA ºi serviciile sale.
Se mai spune cã încã de la sfârºi-
tul anului 2011, Direcþia de Servi-
cii Externe Franceze (DGSE) are un
protocol de schimb de informaþii
cu Statele Unite. Franþa beneficia-
zã de o poziþie strategicã în mate-
rie de transport de date electroni-
ce. Cablurile submarine prin care
tranziteazã cea mai mare parte a da-
telor provenind din Africa ºi Af-
ganistan ajung în Marsilia ºi Pen-
mark’h, în Bretania. Aceste zone
strategice sunt la îndemâna DGSE,
care intercepteazã ºi înmagazinea-
zã stocuri esenþiale de informaþii
din strãinãtate ºi Franþa.

Susþinerea pentru pedeapsa cu moartea
este la cel mai scãzut nivel din ultimii 40 de
ani în Statele Unite, deºi rãmâne majoritarã,
cu trei din cinci americani favorabili, aratã
un sondaj Gallup. ªaizeci la sutã dintre ame-
ricani se declarã în favoarea pedeapsei cu
moartea pentru criminalii gãsiþi vinovaþi, re-
prezentând cel mai scãzut nivel dupã sep-
tembrie 1972, când pedeapsa capitalã era
susþinutã de 57% dintre cei chestionaþi. Opt
americani din 10 o susþineau în 1994, valoa-
rea cea mai ridicatã, care s-a aflat în scãdere
continuã de atunci. Aproximativ un ameri-
can din patru (44%) apreciazã cã aceasta nu
este aplicatã destul de des, o cifrã de aseme-

SUA: Susþinerea pentru pedeapsa capitalã, la cel mai
scãzut nivel din ultimii 40 de ani

Dupã trei luni de la sentinþa
Curþii de Casaþie de la Roma
(emisã la 1 august), care l-a
condamnat definitiv pe fostul
premier italian Silvio Berlusconi
la un an de închisoare pentru
fraudã fiscalã, în dosarul
Mediaset, Senatul de la Roma
nu a decis încã data desfãºurãrii
votului în vederea excluderii lui
Berlusconi din parlament,
informa ieri presa din Peninsulã,
potrivit Agerpres. „Italia, þara în
care toate deciziile se amânã”,
scria cotidianul „La Repubbli-
ca”, care preciza cã fostul
premier Silvio Berlusconi, lider
al dreptei italiene, continuã sã
declare cã este nevinovat ºi
ameninþã cu o nouã crizã de
guvern, dacã Senatul de la
Roma va decide excluderea sa
din parlament, în virtutea legii
Severino, aprobatã în 2012 de
guvernul tehnocrat condus de
Mario Monti. Într-un interviu
acordat, marþi, jurnalistului
Bruno Vespa, de la postul public
de televiziune Rai Uno, Il
Cavaliere (în vârstã de 77 de

ani) a afirmat cã votul asupra
excluderii sale din Senat „ar fi o
patã asupra democraþiei italiene,
destinatã sã rãmânã în cãrþile de
istorie”. Liderul dreptei italiene
„nu poate fi exclus din parlament
printr-o sentinþã judiciarã, care
este de fapt una politicã, o
sentinþã care nu are nici o
legãturã cu realitatea, numai
pentru faptul cã stânga italianã
nu reuºeºte sã câºtige alegerile
legislative”, a adãugat Berlus-
coni, potrivit publicaþiei aminti-
te. Cotidianul „Corriere della
Sera” releva faptul cã aceste
declaraþii ale lui Berlusconi au
fost difuzate în timp ce Comisia
specialã pentru alegeri ºi
imunitate din cadrul Senatului
de la Roma dezbãtea încã asupra
modului în care se va vota
excluderea liderului partidului de
dreapta Poporul Libertãþii (PdL),
care a obþinut funcþia de senator
în urma alegerilor parlamentare
de la sfârºitul lunii februarie. Nu
s-a decis încã dacã acest vot va
fi secret sau deschis ºi nici data
la care se va reuni Senatul de la

Roma, în ºedinþã plenarã. În
cursul interviului menþionat,
Berlusconi a mai afirmat cã
executivul de mare coaliþie între
stânga ºi dreapta condus de
premierul Enrico Letta este „în
pericol” dacã nu va fi modifica-
tã, în parlament, recenta lege a

Silvio Berlusconi ameninþã cu o nouã crizã de guvern, dacã va fi exclus din Senat

Turcia: O primã panã
în tunelul pe sub Bosfor
inaugurat marþi

Traficul în tunelul feroviar
Marmaray, pe sub Bosfor, inaugurat
marþi la Istanbul, a fost perturbat ieri
dimineaþã de o primã panã de curent,
care i-a obligat pe pasageri sã
parcurgã pe jos o parte din traseu, a
relatat presa turcã, citatã de AFP.
Pana de curent a fost înregistratã la o
orã de vârf ºi a durat câteva minute,
forþându-i pe pasageri sã coboare din
tren ºi sã meargã pe jos printre ºine, a
transmis agenþia de presã Dogan.
Autoritãþile au remediat imediat
defecþiunea, iar ulterior traficul a
revenit la normal. Turcia a inaugurat
marþi, de Ziua Naþionalã a þãrii, acest
prim tunel ce leagã partea asiaticã ºi
cea europeanã a Istanbulului, un
mega-proiect urban contestat al
regimului lui Recep Tayyip Erdogan,
al cãrui cost este estimat la 3 miliarde
de euro. Este vorba despre un tunel
care mãsoarã aproape 14 km, din
care 1,4 kilometri sunt parcurºi pe
sub strâmtoarea Bosfor, la 55 de metri
adâncime, ºi care leagã douã
continente – Europa ºi Asia.

Accident de autobuz
în India: Cel puþin 44
de persoane au murit

Un incendiu violent, declanºat la
bordul unui autobuz de explozia unui
rezervor, a provocat moartea a 44 de
persoane, între care mai mulþi copii,
ieri dimineaþã, în sudul Indiei, a
anunþat poliþia. Incendiul a izbucnit
dupã ce autobuzul a lovit o denivelare
pe o autostradã între Bangalore ºi
Hyderabad, dimineaþa devreme, a
declarat un purtãtor de cuvânt al
poliþiei, Venkateshwarlu. Cinci dintre
cei 49 de pasageri, între care ºoferul ºi
responsabilul de curãþenia autobuzu-
lui, au spart geamurile ºi au reuºit sã
iasã înainte ca autobuzul sã fie distrus
de flãcãri, a precizat el. „ªoferul ºi
bãrbatul care se ocupa de curãþenie
au încercat sã scape, dar poliþia i-a
prins ºi în prezent sunt deþinuþi pentru
a fi interogaþi”, a adãugat Venkates-
hwarlu, precizând cã ceilalþi trei
supravieþuitori sunt la spital.

Patru francezi luaþi ostatici
de Al-Qaeda în Niger au
fost eliberaþi dupã trei ani

Ultimii patru ostatici francezi
angajaþi ai Areva ºi ai unei filiale a
Vinci, rãpiþi în Niger de Al-Qaeda
Maghrebului islamic (Aqmi), au fost
eliberaþi dupã trei ani de detenþie ºi au
ajuns marþi pe aeroportul din Niamey.
Cei patru bãrbaþi pãreau slãbiþi, însã
în state bunã, conform corespondentu-
lui AFP. Thierry Dol, Daniel Larribe,
Pierre Legrand ºi Marc Feret s-au
întors ieri în Franþa, a declarat
anturajul ministrului francez al
Afacerilor Externe, Laurent Fabius.
Anunþul eliberãrii lor a fost fãcut
anterior de preºedintele francez,
Francois Hollande, aflat în Slovacia.
„Vreau sã vã transmis o veste bunã.
Am aflat de la preºedintele Nigerului
cã cei patru ostatici din Sahel,
ostaticii din Arlit, au fost eliberaþi”, a
declarat Hollande. La 16 septembrie
2010, ºapte persoane - cinci francezi,
printre care o femeie, un togolez ºi un
malgaº - au fost rãpiþi la Arlit, locaþie
de extracþie a uraniului din nordul
Nigerului. La 24 februarie 2011,
cetãþeana francezã, Francoise Larribe,
soþia lui Daniel, precum ºi togolezul ºi
malgaºul au fost eliberaþi „pe
teritoriul nigerian”. La 21 martie în
acelaºi an, Aqmi a cerut „cel puþin 90
de milioane de euro” pentru elibera-
rea celor patru francezi þinuþi încã
ostatici, cerere respinsã de Franþa.

nea printre cele mai scãzute. Primul sondaj
Gallup despre pedeapsa capitalã a fost reali-
zat în 1936, iar susþinãtorii acesteia au fost
mereu majoritari, cu ecepþia unui sondaj rea-
lizat în mai 1966, în mijlocul epocii dezbateri-
lor privind aceastã problemã, remarcã Gal-
lup. Cincizeci ºi doi la sutã dintre persoanele
interogate apreciazã cã pedeapsa cu moar-
tea este aplicatã în mod corect, faþã de 40%
care apreciazã contrariul. Din cele 50 de sta-
te americane, 18 state ºi capitala Washing-
ton au abolit pedeapsa capitalã. Sondajul
Gallup a fost realizat pe un eºantion de 1.028
adulþi, între 3 ºi 6 octombrie, cu o marjã de
eroare de 4 procente.

bugetului, aprobatã de guvern.
„Legea bugetului statului italian
va trebui sã fie modificatã ºi
îmbunãtãþitã, deoarece, pentru
dreapta italianã, este inaccepta-
bilã ideea de a introduce noi
impozite pentru cetãþenii
italieni”, a susþinut Il Cavaliere.
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Anunþul tãu!
SC. AMG AGREGATE SRL.
anunta public interest asupra
luarii deciziei etapei de inca-
drare de catre APM DOLJ
FARA ACORD DE MEDIU pen-
tru proiectul ,,Construire bi-
rouri parter, statie betoane,
depozit agregate si platforma
betonata, amplasare Wc eco-
logic, put forat si imprejmuire
teren” propus a fi amplasat in
com. Podari, T17, P 6/2, lot 1/
A, jud. Dolj. Proiectul deciziei
de incadrare si motivile care o
fundamenteaza pot fi consul-
tate la sediu APM dolj, strada
Petru Rares, nr. 1, in zilele de
L-V, intre orele 9-14, precum
si la urmatoarea adresa de in-
terent www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interest poate inainta
comebservatii la proiectul de-
ciziei de incadrare pana la data
de 8.11.2013.

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM pregã-
titor-vopsitor (bãr-
bat/femeie) pentru
service Germania.
Telefon: 0769/
978.216, 0049/
152.1700.8281.
ANGAJÃM MAªI-
NISTE MAROCHI-
NÃRIE. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.

MEDITAÞII
Studentã Facultatea
de Litere, meditez
elevi de gimnaziu
(cls. I-VIII) 15 Ron/
orã. Telefon: 0737/
283.028.

Pregãtesc la domici-
liu elevi de clasele I–
IV. Telefon: 0720/
536.468.
Pregãtesc contabili-
tate – studenþi,
ºomeri etc. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Profesoarã meditez
matematicã. Telefon.
0761/329.958.

PRESTÃRI SERVICII
Evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0758/063.773;
0744/390.775.
Execut lucrãri gresie
ºi faianþã, tencuieli,
zugrãveli, finisaje. Te-
lefon: 0736/003.526.

Fac menaj sau bonã.
Telefon: 0762/047.095.
Reparaþii termopane.
Telefon: 0761/136.407.
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691;
0785/103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Particular vând (în-
chiriez) locuinþã bloc
nefamiliºti (2 came-
re) parchet, izolaþie,
geam termopan,
zona Liceul de Chi-
mie. Telefon: 0743/
120.446.
Particular vând apar-
tament 2 camere, etj
2/4, zona Lãpuº, în
spatele Hotelului
Helin. Preþ 46.000 E
negociabil. Telefon:
0720/556.607.
Vând apartament 2
camere 6/10 Brazdã,
lângã Big Family. Preþ
negociabil. Telefon:
0752/963.770.
Vând apartament 2
camere transformat
în 3, ultramodern cu
centralã, mobilier ºi
garaj, (în spate la
Billa). Preþ 65.000
Euro negociabil. Te-
lefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Tele-
fon: 0770/334.956.

Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament 2
camere central. Te-
lefon: 0770/682.554.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0721/218.871.

CASE
Vând vilã la roºu
Gherceºti posibilita-
te preluare credit
Prima Casã. Telefon:
0752/142.493.
Vând casã cu teren
Lãdeºti – Vâlcea. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând casã 5 came-
re, comuna Carau-
la. Telefon: 0746/
260.588.
Vând casã la 15 km
de Craiova, mobilã,
aragaz. Telefon:
0752/ 410.378.
Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp
zona I, sau schimb
cu garsonierã Craio-
va, + diferenþa. Tele-
fon: 0742/097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.

Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere,
anexe, pomi fructi-
feri, vie, fântânã, lo-
calitatea Ciutura,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna
Valea Stanciului. Tele-
fon: 0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucãtã-
rie, încãlzire centralã,
anvelopatã termic,
eventual schimb 2
apartamente, 2 came-
re sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren extravi-
lan ºi pãdure. Tele-
fon: 0766/582.831.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea
asfaltatã , apã , po-
sibilitate energie+
alte avantaje. Tele-
fon: 0785/336.241.

Vând teren Calea
Bucureºti km 11, ide-
al benzinãrie, halã,
depozit, showro-
om, 2000 m, deschi-
dere 36 m. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren 1850
m.p. Bariera Vâlcii,
str. Corneºului. Tele-
fon: 0761/431.806.
Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru,
cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie la 11 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0744/
220.492.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
sau garsonierã direct
de la proprietar. Te-
lefon: 0745/589.825.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, culoa-
re gri metalic, 6 trep-
te, turbo-diesel, mo-
tor 1.9, 262.000 Km,
consum 5,3%, preþ
2500 Euro negocia-
bil. Telefon: 0753/
948.440.

Vând  Peugeot 806,
benzinã, an 1995 neîn-
matriculatã. Bariera
Vâlcii nr. 63. Craiova.
Telefon: 0766/466.171.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând în Iºalniþa 2 mc
lemne foc cu 125 lei mc.
Telefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã  tip Cora-
lex, stare foarte bunã,
450 lei. Telefon: 0755/
010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Te-
lefon. 0731/989.215
Vãnd 80 baniþe de
grâu vechi. Telefon:
0765/291.628.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/ 291.628.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane, chiu-
vetã picior (ciupercã),
butoi pentru varzã. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând vioarã nouã, un
sfert arcuº, cutie. Te-
lefon: 0727/804.400.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
PRESÃ ULEI, origi-
nalã fabricã, preþ
5000 RON. Telefon:
0764/834.799.
Vând cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, ara-
gaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
(flex) D125/850W
nou, canistrã 20 litri
aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând ieftin un injec-
tor pentru cazan
pentru încãlzire. Te-
lefon: 0729/092.211.
Vând pãlãrie fetru nr.
55, nouã, 50 lei, ma-
ºini de spãlat rufe,
pompã defectã. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând nicovalã fierã-
rie maºini de cusut
nemþeºti, româneºti,
cãruþã. Telefon:
0761/155.549.

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 2 gropi, Cimiti-
rul Romaneºti, cu
lucrare fãcutã. Tele-
fon: 0771/758.019.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc, fra-
sin, salcâm ºi diverºi
puieþi pomi fructiferi ºi
sãlbatici pentru a înfiin-
þa o plantaþie. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880; 0253/
285.145.
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi
hormonii ºi antibioti-
cele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã
40 ml, robineþi, venti-
le fontã noi diverse
mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de
bere, tub CO2, apa-
rat fax, aspirator,
balanþã Berkel, cuier
panou, maºinã de
cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.

Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2,
dozator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electro-
nic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei
negociabil. Telefon:
0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon:
0748/057.590.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2
damigene 10-15 litri,
15 lei / buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzi-
re. Cadou nuntã de-
osebit! Telefon:
0251/415.863;
0765/ 027.337.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.

Vând convenabil
sau schimb cu calo-
rifer fontã folosit, un
calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin fo-
losit. 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 aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – in-
dex, aragaz + bute-
lie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante,
covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bucã-
tãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de
cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
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Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe
o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi matri-
þã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.

Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã co-
pil, covor persan.
Telefon: 0251/
416.455.
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.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr þuicã. Tele-
fon: 0766/304.708.
Cumpãr moarã fãrã
Electromotor de po-
rumb ºtiuleþi (uroa-
ie ºi mãlai). Telefon:
0766/304.708.
Cumpãr presã
pentru struguri
(teasc). Telefon:
0745/589.825.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL, Cen-
tru vânzare maºini
sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.
S.C. închiriazã
spaþii de producþie,
birouri ºi depozita-
re. Telefon. 0770/
887.454.

SALON coafurã, fri-
zerie, 1 Mai. Telefon:
0770/175.717.
Închiriez spatiu co-
mercial în municipiul
Craiova, str. Lipscani,
300 mp, dispus pe trei
niveluri. Telefon:
0745/130.705.
Închiriez garsonierã
complet mobilatã
zona Lãpuº, ºcoala
M. Eminescu. Tele-
fon: 0762/ 299.913.
Închiriez teren pe ter-
men lung pentru am-
plasare de magazine
sau piaþã Lãpuº. Vad
foarte bun. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Proprietar închiriez
pe termen lung apar-
tament 3 camere
mobilat parter Dez-
robirii, 300 euro. Te-
lefon: 0744/396.354.
Închiriez teren pen-
tru amplasare chioº-
curi sau magazine
pe perioadã nede-
terminatã, zonã cu
vad. Telefon: 0761/
665.763.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
MATRIMONIALE
Drãguþã, mic handi-
cap, 35/1,68/75, pen-
tru cãsãtorie, fãrã vi-
cii, cu mic handicap.
Rog seriozitate. Tele-
fon: 0351/409.381.

Domn serios, fãrã
obligaþii 50 ani, do-
resc cunoºtiinþã cu
doamnã vârstã
apropiatã. Telefon:
0740/895.691;
0785/103.411.

DIVERSE
SOCIETATE CO-
MERCIALÃ LAN-
SEAZÃ COMPETI-
ÞIE PENTRU UN
PROGRAM DE
CERCETARE A
STÃRII DE SÃNÃ-
TATE A PERSO-
NALULUI ANGA-
JAT. RELAÞII LA
TELEFON: 0351/
172.944.
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 auto-
rizatã ptr. cadastru în
Craiova. Telefon:
0770/333.559; 0351/
401.251.
Confecþionez ºi mon-
tez curea canelatã
pentru maºinã de cu-
sut. Telefon: 0251/
531.294.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.

DECESE
Familia îndureratã
anunþã trecerea în
nefiinþã a celei
care a fost mamã
ºi bunicã iubitoare,
Magdalena Rãþoi.
Cei care doresc sã
îi aducã un ultim
omagiu, o pot face
la Biserica Sfânta
Maria, Cimitirul Si-
neasca. Înmormân-
tarea va avea loc vi-
neri, 1 noiembrie, ora
11, la Cimitirul Si-
neasca din Craiova.

CONDOLEANÞE
Colectivul ADR
SV OLTENIA este
alãturi de doam-
na Director Mari-
lena Bogheanu
în aceste mo-
mente de grea
încercare prici-
nuite de trece-
rea în nefiinã a
mamei sale. Sin-
cere condolea-
ne! Dumnezeu
sã o odihneascã
în pace!
COMEMORÃRI

Familiile Berca ºi
Pilea comemo-
reazã 10 ani de la
decesul celei ce a
fost nepreþuita
E C AT E R I N A
OPRAN, sorã,
cumnatã, mãtu-
ºã ºi bunicã. În
veci nu o vom
uita!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Adversara Stelei din grupa E a
Ligii Campionilor, Chelsea Londra, a
avansat, marþi searã, în sferturile de
finalã ale Cupei Ligii Angliei, dupã

CUPA LIGII ANGLIEI – OPTIMI DE FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ

Chelsea a câºtigat derby-ulChelsea a câºtigat derby-ulChelsea a câºtigat derby-ulChelsea a câºtigat derby-ulChelsea a câºtigat derby-ul
londonez cu Arsenallondonez cu Arsenallondonez cu Arsenallondonez cu Arsenallondonez cu Arsenal

Rezultate consemnate marþi: Leicester (II) – Fulham 4-3 (Morgan
40, Wood 45, Miquel 53, Dyer 88 / Rodallega 17, 54, Karagounis 87),
Birmingham (II) – Stoke 4-4, 2-4 l.d. (Adeyemi 28, Lovenkrands 85,
90+3, Lee 118 / Assaidi 10, Crouch 55, Arnautovici 71, Jones 94),
Man. United – Norwich 4-0 (Hernadez 20 pen., 54, Jones 87, Fabio
90+5), Burnley (II) – West Ham 0-2 (Taylor 76 pen., Collison 90+4
pen.; Rãzvan Raþ nu s-a regãsit în lotul formaþiei oaspete), Arsenal –
Chelsea 0-2 (Azpilicueta 25, Mata 66);

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Tottenham – Hull, Newcastle – Man.
City;

Partida Sunderland – Southampton se va disputa în 6 noiembrie.

ce s-a impus cu 2-0, în jocul vedetã
al acestei faze a competiþiei, pe tere-
nul rivalei locale, Arsenal. Golurile al-
baºtrilor au venit simetric, câte unul

pe reprizã, ºi au fost opera spanioli-
lor Azpilicueta ºi Mata, în minutele
25, respectiv 66.

Jose Mourinho a menajat la parti-

da de pe “Emirates” mai bine de ju-
mãtate dintre titularii de drept, în lot
sau în primul 11 neregãsindu-se
Cech, Terry, Ivanovici, Shurrle, Ha-
zard ºi Torres. Nici omologul sãu, Ar-
sene Wenger, nu a utilizat formula
tip. Walcott ºi Mertesacker n-au fost
convocaþi, Sagna a rãmas pe banca
de rezerve, iar Ozil ºi Giroud au intrat
doar în ultima jumãtate de orã.

Spectatorii de pe „Emirates”,
martorii unui moment

emoþionant, la finele meciului
Dupã ultimul fluier al partidei, în

timp ce jucãtorii celor douã echipe
se îndreptau spre vestiare, s-a pe-
trecut un eveniment, din pãcate,
din ce în ce mai rar întâlnit pe are-
nele sportive.

Mesut Ozil s-a dus þintã spre Jose
Mourinho, antrenor cu care a lucrat
la Real Madrid, ºi a þinut neapãrat
sã-i ofere acestuia tricolul sãu de joc,
dupã care cei doi s-au îmbrãþiºat la
marginea terenului.

Internaþionalul german ºi-a expli-

Federaþia Spaniolã de Fotbal a anunþat, marþi,
printr-un comunicat oficial, cã Diego Costa (25
de ani), golgeterul brazilian din La Liga, va
juca pentru naþionala ibericã. Conform site-ului

Dinamo Moscova ocupã în prezent doar lo-
cul ºapte în campionatul din Rusia, iar condu-
cãtorii trupei alb-albastre nu sunt deloc mulþu-
miþi de evoluþia echipei ºi mai ales de modul în
care Dan Petrescu îºi face treaba.

Dan Petrescu ar urma sã fie înlocuit
la Dinamo Moscova cu Edoardo Reja

Chiar dacã echipa românului se aflã la doar
un punct distanþã de locurile ce permit acce-
sul în cupele europene, oamenii cu putere de
decizie de la Dinamo se gândesc sã-l înlocuias-
cã pe Petrescu. Potrivit championat.com, care
citeazã surse din Italia, Dinamo Moscova l-a
contactat deja pe Edoardo Reja (momentan fãrã
angajament) pentru a-i oferi postul de antre-
nor.

Edoardo Reja are 68 de ani, iar cele mai
importante cluburi din cariera sa de antrenor
sunt Napoli ºi Lazio. La formaþia romanã a
activat în perioada 2010-2012, dar nu a reuºit

sã câºtige nici un trofeu.
Dan Petrescu a venit la Dinamo Moscova în

2012, dupã trei sezoane petrecute la Kuban Kras-
nodar, iar anul trecut a terminat campionatul pe
poziþia pe care Dinamo se aflã ºi acum – 7.

Scolari, dupã ce Diego Costa a decis sã reprezente Spania
în detrimentul Braziliei:  „A distrus visurile a milioane de fani”

oficial al campioanei mondiale ºi europene en-
titre, atacantul celor de la Atletico Madrid a
semnat deja actele prin care ºi-a exprimat do-
rinþa sã îmbrace tricoul ”La Roja”.

Vestea venitã dinspre Spania nu i-a picat
deloc bine selecþionerului brazilian Luiz Feli-
pe Scolari, mai ales cã acesta anunþase re-
cent cã îl va convoca pe Diego Costa la me-
ciurile amicale pe care reprezentativa „Sele-
cao” le are programate în luna noiembrie, cu
S.U.A., Chile ºi Honduras.

“Acum e destul de clar cã Diego Costa a
refuzat sã joace pentru Brazilia ºi va partici-
pa la o competiþie gãzduitã de þara sa (n.r.
CM 2014), dar va reprezenta o altã naþiona-
lã. A distrus visurile a milioane de fani. A în-
tors spatele unei naþiuni întregi, care a câºti-
gat 5 titluri mondiale” a declarat Scolari.

CUPA LIGII FRANÞEI – RUNDA A III-A – O SINGURÃ MANªÃ
Marþi: Bastia – Ajaccio 1-0 (Ilan 7; La gazde, Claudiu Keºeru a evoluat pânã la pauzã, pãrãsind terenul acciden-

tat. În tabãra cealaltã, ªtefan Popescu a rãmas pe banca de rezerve, iar Adrian Mutu nu a fãcut parte din lot),
Valenciennes – Troyes (II) 1-3 (Dossevi 47 / Court 4, Gimbert 31, 57; La învinºi, Aurelian Chiþu a fost rezervã), Rennes
– Nancy (II) 2-1 prel. (Hunou 41, Hountondji 102 / Walter 90+2), Tours (II) – Amiens (III) 3-1 (Adnane 13, Bergoug-
noux 67, Chavelerin 89 / Seguin 81 pen.), Creteil (II) – Toulouse 1-3 (Belvito 32 / Aguilar 51, Trejo 79, Ben Yedder
90+1; La oaspeþi, Mihai Roman nu s-a aflat în lot, fiind în continuare indisponibil), Lille – Auxerre (II) 0-1 prel. (Haller
113), Nantes – Lorient 2-0 (Bedoya 73, N’Koudou 90; La gazde, Bãnel Nicoliþã a jucat pânã în minutul 76);

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Guingamp – Evian TG, Sochaux – Montpellier, Reims – Monaco.
În turul urmãtor, în faza optimilor de finalã, vor intra în luptã ºi formaþiile calificate din oficiu, este vorba despre Paris

SG, Marseille, Lyon, Nice, St. Etienne ºi Bordeaux.

Digi Sport 1
16:30 – FOTBAL – Cupa

României, optimi de finalã: Oþelul
Galaþi – Corona Braºov / 21:45 –
FOTBAL – Campionatul Italiei: AS
Roma – Chievo.

Digi Sport 2
11:30 – TENIS (M) – Turneul de

la Paris: ziua a patra / 20:00 –
BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
BCM „U” Piteºti – CSM Oradea /
21:45 – BASCHET (M) – Euroliga:
Fenerbahce Istanbul – ÞSKA
Moscova.

Digi Sport 3
17:30 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: „U” Neptun Constanþa –
„U” Jolidon Cluj / 21:00, 23:00 –
FOTBAL – Campionatul Spaniei:
Villarreal – Getafe, Granada – Atl.
Madrid (alternativ), Bilbao – Elche.

cat gestul în faþa jurnaliºtilor, preci-
zând cã a vrut sã-i ofere tricoul sãu
lui Mourinho în semn de respect.
“Mourinho e cel mai bun antrenor
din lume ºi îl iubesc ca pe un tatã”, a
declarat Ozil.

SERIE A – ETAPA A 10-A
Marþi: Atalanta – Inter 1-1 (Denis 25 / Alvarez 16; La gaz-

de, Constantin Nica a fost suspendat. De cealaltã parte, Cristi
Chivu nu s-a aflat în lot, din cauza unei accidentãri mai vechi);

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Cagliari – Bologna, Fio-
rentina – Napoli, Genoa – Parma, Verona – Sampdoria, Juven-
tus – Catania, Livorno – Torino, Milan – Lazio, Sassuolo –
Udinese;

Astãzi: Roma – Chievo (21:45).
1. Roma 27 11. Udinese 10
2. Napoli 22 12. Torino 10
3. Juventus 22 13. Cagliari 10
4. Inter 19 14. Sampdoria 9
5. Fiorentina 18 15. Livorno 8
6. Verona 16 16. Genoa 8
7. Lazio 14 17. Catania 6
8. Atalanta 13 18. Bologna 6
9. Parma 12 19. Sassuolo 6
10. Milan 11 20. Chievo 4

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 11-A
Marþi: Espanyol – Malaga 0-0 (La gazde, Gabriel Torje nu

a fost convocat pentru aceastã partidã), Celta – Barcelona 0-3

(A. Sanchez 9, Yoel 48 aut., Fabregas 54);
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Valladolid – Sociedad, Va-

lencia – Almeria, Real – Sevilla, Osasuna – Rayo;
Astãzi: Villarreal – Getafe, Granada – Atl. Madrid (ambele

21:00), Bilbao – Elche, Betis – Levante (ambele 23:00).
1. Barcelona 31 11. Valencia 13
2. Atletico 27 12. Elche 12
3. Real 22 13. Granada 11
4. Villarreal 20 14. Valladolid 10
5. Bilbao 19 15. Malaga 10
6. Getafe 16 16. Celta 9
7. Levante 16 17. Rayo 9
8. Espanyol 15 18. Betis 8
9. Sociedad 13 19. Osasuna 7
10. Sevilla 13 20. Almeria 3

Dolce Sport 2
21:45 – FOTBAL – Campionatul

Italiei: AS Roma – Chievo.

Sport.ro
18:30 – FOTBAL – Cupa

României, optimi de finalã: Dinamo
– Chindia Târgoviºte.

PRO TV
20:30 – FOTBAL – Cupa

României, optimi de finalã: Rapid –
Petrolul.

Eurosport
9:30, 11:30, 13:30, 16:30 –

SNOOKER – Campionatul Interna-
þional Chengdu (China): sferturi de
finalã..

Eurosport 2
8:30, 13:30 – SNOOKER –

Campionatul Internaþional Chen-
gdu (China): sferturi de finalã.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Conform FRF, CS Universitatea
are drept de promovare

SCM Universitatea Craiova – KK Teodo Tivat
87-76 (18-19, 19-16, 21-20, 29-21)

Craiova, Sala Polivalentă, spectatori: 2.000.
SCM „U”: Sokk (8 p), Maric (7p), Kovac (12p), Căpuşan (8p), Top-

chov (10p). Au mai jucat: Dzambic (22p), Popescu (8p), Seals (2p),
Bureau (8p), Mocanu (2p). Antrenor: Andelko Mandic.

KK Tivat: Korac (7p), Vucurovic (15p), Subotic (9p), Johnson (11p),
Dijkanovic (18p). Au mai jucat: Kunjic (3p), Lamptey (9p), Boskovic
(4p), Armon, Pekic. Antrenor: Slobodan Savovic.

Arbitri: Ademir Zurapovic, Damir Kunosic (ambii din Bosnia), Ventis-
lav Velikov (Bulgaria).Universitatea Craiova a obţinut

prima victorie din acest sezon fără
emoţii pe final în Sala Polivalentă.
S-a întâmplat marţi seara, contra
echipei muntenegrene Teodo Ti-
vat, cel de-al treilea meci al „legio-
narilor” în Liga Balcanică. Scorul
a fost strâns până în ultimul sfert,
în condiţiile în care Mandic a folo-
sit o rotaţie largă, iar desprinderea
a venit pe final, în special datorită
formei bune a lui Rade Dzambic,
cel mai eficient jucător de pe te-
ren. A fost însă o victorie a tutu-
ror, fiecare baschetbalist trimis pe
teren de Mandic punctând măcar
o dată. Dacă Seals nu a mai fost în
forma obişnuită, a ieşit la rampă
Mirko Kovac, destul de exact de
la distanţă. Pivoţii Popescu şi Top-

Succes mai relaxat
în Liga Balcanică
Baschetbaliştii craioveni s-au desprins

în ultimul sfert al meciului cu Teodo Tivat
chov au reuşit împreună să mar-
cheze cât adversarul direct, Dijka-
novic, care s-a impus în multe rân-
duri sub coş. Pentru Popescu nu a
fos t o seară prea bună şângă
panou, unde a întâmpinat proble-
me, însă a marcat două coşuri de
3 puncte, ceea ce nu i se întâmplă
prea des. N-a fost un meci prea
spectaculos, fiind salvat oarecum
de ultimul parţial, care a început
practic cu un concurs de aruncări
de 3 puncte de ambele părţi, cu
alb-albaştrii mai precişi în duetul
cu muntenegreanul Vucurovic.
Nici publicul nu a mai venit în nu-
măr foarte mare, Polivalenta  fiind
pe jumătate ocupată. „A fost un
meci greu, cu o echipă puternică,
dar am controlat disputa şi am

meritat victoria. Atacul a funcţio-
nat mai bine decât la celelalte me-
ciuri şi în apărare am stat bine.
Sperăm să continuăm în acest fel
şi să nu ajungem mai repetăm gre-
şelile din partidele cu Rovinari şi
Kumanovo”, a declarat antrenorul
Andelko Mandic . „Am avut un
sfert patru bun, am stat bine şi la
capitolul trei puncte, unde am su-
ferit în acest sezon. Am folosit o
rotaie mai largă, care a funcţionat”,
a spus şi Andrei Căpuşan. Urmă-
torul joc în Liga Balcanică va fi în
deplasare, pe 13 noiembrie, cu
echipa Gevgelija din Macedonia,
dar până atunci urmează partida din
etapa a şasea a Ligii Naţionale, cu
Mobitelco Cluj, duminică, de la ora
20, în Sala Polivalentă.

Câteva zeci de suporteri ai echipei lui Adrian Mititelu s-au adunat ieri la
prânz, în faţa arenei „Ion Oblemenco”, pentru un miting de protest care
s-a mutat însă rapid în preajma Primăriei şi a magazinului oficial al celor
de la CS Universitatea. După câteva scandări obscene la adresa primaru-
lui Olguţa Vasilescu, pe care fanii o consideră vinovată că echipa lui
Mititelu nu are acces pe „Ion Oblemenco”, jandarmii i-au legitimat pe
manifestanţi, iar cei care nu aveau asupra lor acte de identitate au fost
urcaţi în dube şi duşi la secţie. „Le-am pus în vedere celor prezenţi că
demonstraţia este ilegală, procedându-se la legitimarea şi identificarea
acestora. O parte dintre ei au fost ridicaţi şi duşi la sediul secţiei 1 pentru
stabilirea identităţii. Urmează să fie analizate imaginile de la faţa locului în
funcţie de implicarea fiecăruia, să fie aplicate măsurile legale” a declarat
căpitanul Ion Ţapu, ofiţer de presă al Inspectoratului de Jandarmi Jude-
ţean Dolj. Primarul Olguţa Vasilescu s-a referit scurt la mitingul de ieri:
„Până la urmă, a ieşit tot ca municipalitatea. Asta-i viaţa. Unii cu înjură-
turile, alţii cu stadionul!”

Mitingul suporterilor FC U,
înăbuşit în centrul Craiovei

Cel care este considerat
descoperitorul lui Gică Po-
pescu, profesorul Nicolae
Zamfir,  este o prezenţă
constantă la meciurile şi
antrenamentele echipei CS
Universitatea Craiova, ne-
ezitând să ofere şi câte un
sfat atunci când este soli-
citat. Pentru site-ul oficial
al clubului, reputatul antre-
norul şi-a exprimat opinia
despre proiectul demarat în
vara aceasta, cât şi în pri-
vinţa evoluţiei de până acum
a alb-albaştrilor. „Am văzut
toate meciurile. Erau pe locul întâi acum dacă ar fi
fost selecţia bună. Cu noua conducere au făcut câte-
va transferuri inspirate. Izvoranu şi Pleşan sunt câşti-
guri, la fel şi cei doi de la Sportul. Îmi place puştiul
Sin, sârbul care s-a accidentat, Dragicevic. Sunt câţiva
jucători buni, dar nu au fost pregătiţi pentru atmosfe-
ra din Bănie. Trebuia să vină la antrenament cu case-
tofonul, cu 15 boxe, în care să urle 10.000 – asta era
pregătirea psihologică. De-asta la început nu au fost
rezultate. Au fost aduşi şi oameni cu experienţă: Stân-
gă, Papură, Lung au jucat în naţională, cum să nu
faci treabă cu ăştia. În 4 ani de zile, această echipă se

Profesorul are mare încredere în proiectul CS Universitatea

Ţâcă Zamfir: „În 4 ani,
ne batem la titlu”

Cupa României –
optimi de finală

Ripensia – Pandurii 0-3
Au marcat: Da Silva 9, Adrovic

30, Ciobai 63 – autogol.
SC Vaslui – FC Botoşani 4-1
Au marcat: Temwanjera 18, 57,

Madson 23, Antal 82 / Vraciu 7.
Gaz Metan – Astra 0-1
A marcat: Junior Morais 86
Meciurile FC Braşov – Viitorul

şi Steaua – ACS Poli s-au jucat
aseară.

Astăzi
Oţelul – Corona – ora 16.30
Dinamo – Chindia – ora 18.30
Rapid – Petrolul – ora 20.30.

va bate la locul 1. La Craiova
nu se vrea decât locul 1. Eu
vin aici pentru că sunt ai mei,
sufletul meu”.

Profesorul Nicolae Zamfir
a oferit un exemplu elocvent
despre forţa centrului de co-
pii şi juniori al Craiovei de
acum câteva decenii. „Echi-
pa mare, cu Halagian antre-
nor, pregătea meciul cu Stea-
ua, finala Cupei României, şi
în ultima etapă ne-am dus la
Hunedoara cu echipa de tine-
ret. Ne-au înjurat, ziceau că
ne dau 5. Se aşteptau să vină

Balaci, Cămătaru, iar în teren erau numai puşti. Aveam
1-0 la pauză. La vestiare, au început ăştia de la Corvi-
nul să zică că pierd prima. Şi, am lăsat-o şi noi mai
moale, că nu jucau copiii pe prime mari, ne-au bătut
cu 2-1. Când am plecat tot stadionul s-a ridicat în
picioare şi ne-a aplaudat. Asta era Craiova, aveam
centru de copii fantastic”. Ţâcă Zamfir are încredere
însă că în viitor vor apărea talente pentru prima echi-
pă a Craiovei: „Sunt doi ani fără fotbal, în care toţi
juniorii nu au avut perspectivă, echipă unde să ajun-
gă. Dar, la cum văd eu că se mişcă lucrurile, în doi
ani centrul Craiovei va fi cel mai bun din judeţ”.

CS Universitatea Craiova poate
promova dacă la sfârşitul sezonu-
lui îşi va câştiga acest drept pe te-
ren, a declarat ieri Viorel Duru,
preşedintele Comisiei de Licenţie-
re din cadrul FRF.  “Am modificat
definiţia solicitantului de licenţă din
regulament. Cluburile nu trebuie să
facă dovada că sunt membri afi-
liaţi timp de 3 ani de zile consecu-
tivi. Prin urmare, CS Universita-
tea Craiova, dacă va termina cam-
pionatul pe loc promovabil, ar pu-
tea solicita licenţa. Nu înseamnă
că o va şi obţine” a spus Duru,

citat de stiridesport.ro.  Regula-
mentul s-a este acum mai permi-
sibil şi cu echipele care au datorii
la stat provenite din neplata impo-
zitelor şi taxelor sociale în cazul
angajaţilor clubului, acestea putând
primi licenţa. În schimb, o echipă
în insolvenţă poate primi licenţa
doar dacă până la 31 martie 2014
are aprobat planul de reorganizare
de către judecătorul sindic. Echi-
pa lui Mititelu, FC U Craiova SA,
este o societate în insolvenţă care
încă  aşteaptă aprobarea planului
de reorganizare.


