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- Duşm anii mei, Popescule,
sunt printre prietenii mei.

economie / 7

Anul XXIV,  Nr. 7511sâmbătă, 2 august 2014   16 pagini    1 leu

actualitate / 5

eveniment / 4

social / 5

Stadionul „Ion Oblemenco” va fi
demolat în curând. Cu votul consilie-
rilor municipali, autorităţile au trecut
stadionul din domeniul public în cel
privat al municipiului, urmând ca
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RAADPFL Craiova să înceapă acum
dezmembrarea lui. Liber de orice
construcţii, stadionul va fi predat
CNI care va începe lucrările de re-
construcţie.

„Lovitură
de stat”
şi în… SUA?

Marginalizată în media
autohtonă ori ignorată cu
desăvârşire, o decizie a
preşedintelui Camerei Repre-
zentanţilor din SUA, John
Boechner, de a continua
acţiunea judiciară deja începu-
tă împotriva lui Barak Obama
n-a generat nici măcar o cât
de mică raportare ceea ce s-a
petrecut, cu doi ani în urmă,
în România. Tentaţia confrun-
tării celor două scenarii
merită, aşa cum nădăjduiesc
că se va convinge şi cititorul
nostru, atenţia cuvenită din
mai multe motive...

În evidenţa
AJOFM Dolj,
peste
25.000 de şomeri

“Crosul primilor
paşi ai lui
Andrei!”, în
parcul “Nicolae
Romanescu”

Fiecare poveste începe cu “A fost
odată” şi are un happy-end. În po-
vestea noastră  ne dorim să-l ajutăm
pe Andrei să scrie happy-end-ul. Un
copil minunat, cu chip de înger dar
cu suflet chinuit de durere deoarece
nu se poate bucura de viaţă pentru
că nu poate să meargă. Singura lui
dorinţă este să devină un copil nor-
mal, să păşească , să se se joace, să
alerge. S-a născut cu dipareză spas-
tică şi retard neuromotor sever, a
suferit o paralizie cervicală care a
dus la un retard psihic moderat.

Poliţiştii doljeni
au vegheat la
siguranţa elevilor
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$1 EURO ...........................4,4330 ............. 44330
1 lirã sterlinã................................5,5705....................55705

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnorat1 dolar SUA.......................3,3098........33098

1 g AUR (preþ în lei).......136,7028.....1367028
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Românii care vor vizã
pentru SUA, nevoiþi sã aºtepte
din cauza unor probleme
la sistemul informatic

Aproximativ 1.200 de români
au fost afectaþi de problemele
tehnice ale sistemului de
procesare a vizelor americane,
dar, în prezent, majoritatea
vizelor au fost imprimate, iar
paºapoartele au fost returnate
solicitanþilor, a precizat
Ambasada SUA la Bucureºti, la
solicitarea Mediafax. „Din data
de 19 iulie s-au înregistrat
probleme de funcþionare a
sistemului nostru de date
consulare (CCD). În jur de
1.200 de solicitanþi de vizã
români au fost afectaþi”, se
aratã în rãspunsul misiunii
diplomatice. „Ca întotdeauna,
recomandãm persoanelor care
urmeazã sã cãlãtoreascã în SUA
sã solicite viza cu mult timp
înaintea datei planificate pentru
cãlãtorie”, mai precizeazã
ambasada SUA. „Biroul pentru
Afaceri Consulare al Departa-
mentului de Stat întâmpinã
probleme tehnice ale sistemului
de procesare a vizelor, care
afecteazã operaþiunile la nivel
global. Aceste probleme tehnice
sunt întâmpinate în toatã lumea
ºi nu sunt specifice unei anume
þãri, paºaport sau categorii de
vizã. Conºtientizãm situaþia
dificilã ºi regretãm inconvenien-
tele pe care solicitanþii de vizã
le întâmpinã. Facem tot ceea ce
este posibil pentru a returna
paºapoartele cu vize, pe mãsurã
ce le putem procesa. Regretãm
faptul cã în acest moment nu
putem estima cât va dura
aceastã întârziere”, se aratã
într-un comunicat postat pe site-
ul ambasadei.
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Ordinul prin care Compania de Autostrãzi
ºi Drumuri Naþionale din România (CNADR)
suspendã taxa de pod de la Feteºti, de pe
A2, a fost publicat în Monitorul Oficial pe
31 iulie ºi a intrat în vigoare ieri, începând cu
ora 13,00, a anunþat premierul Victor Ponta,
aflat în vizitã la Teatrul Naþional Bucureºti.
Prin acest ordin al secretarului de stat care
conduce Departamentul pentru proiecte de
infrastructurã de interes naþional ºi investi-
þii strãine, Alexandru Nãstase, plata taxei de
pod de la Feteºti a fost suspendatã în wee-
kend, de vineri pânã luni, pânã pe data de 1
septembrie 2014. Conform documentului, în
intervalul cuprins între zilele de vineri, ora
13,00, ºi luni, ora 13,00, încasarea taxei de
pod se sisteazã, cu excepþia perioadei 14 august
— 18 august, când aceastã taxã nu se va percepe
între zilele de joi, ora 13,00, ºi luni, ora 13,00. Tarife-
le pentru o singurã trecere a postului peste Dunã-
re Feteºti — Cernavodã pornesc de la 13 lei pentru
vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult
8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducãtorul auto)
— autoturisme ºi ajung pânã la 91 lei în cazul vehi-
culelor rutiere cu masa totalã maximã autorizatã
mai mare sau egalã cu 12 tone ºi cu minimum patru
axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de trans-
port persoane. Premierul Victor Ponta a anunþat
încã de joi, în ºedinþa de Guvern, cã taxa de pod de

TTTTTaxa la podul Cernavodã, suspendatãaxa la podul Cernavodã, suspendatãaxa la podul Cernavodã, suspendatãaxa la podul Cernavodã, suspendatãaxa la podul Cernavodã, suspendatã
de vineri pânã luni sau permanent?de vineri pânã luni sau permanent?de vineri pânã luni sau permanent?de vineri pânã luni sau permanent?de vineri pânã luni sau permanent?

la Feteºti nu se va mai plãti în weekend, deranjat
de faptul cã CNADNR este „incompetent” în a iden-
tifica un sistem în care ºoferii sã achite taxa fãrã a
sta la coadã. „Am reuºit ca întotdeauna, când o
instituþie sau o companie nu e în stare sã rezolve o
problemã simplã, CNADNR a reuºit sã facã tot o
catastrofã la bariera de la Feteºti. Oamenii cred cã
nu se mai duc în vacanþã de groaza cã...nu ºtiu cum
s-au gândit orele alea (n.r. – în care nu se plãtea
taxã), poate gândesc eu mai bine ºi îi anunþaþi cã de
vineri pânã luni nu se plãteºte acolo, la Feteºti. Þi-
nem oamenii pentru 13 lei, ne batem joc de ei ºi
faptul cã CNADNR e atât de incompetent încât nu e

în stare sã facã un sistem sã poatã oamenii sã treacã
mai repede, sã plãteascã, nu e vina oamenilor”, a
spus premierul în ºedinþa de guvern. El i-a spus mi-
nistrului Transporturilor, Ioan Rus, cã ºtie cã mai mult
merge spre Transilvania decât spre litoral, dar poate
aratã cã existã o soluþie de rezolvare la „ce nu au fost
în stare ãºtia sã facã atâþia ani”, deoarece nu a fost
gãsit încã un om suficient de inteligent sã prezinte
un sistem în care ºoferul sã poatã achita taxa fãrã a
aºtepta la rând 2-3 ore. „Deocamdatã, rezolvãm ro-
mâneºte, adicã ridicãm bariera trei zile, dar eu am
speranþa cã dumneavoastrã, cu spiritul antrepre-
norial, reuºiþi sã gãsiþi o soluþie ca sã nu ne mai
batem joc de oameni”, i-a spus Ponta ministrului.

Ieri, la câtva timp de la declaraþiile premierului,
ºefului Departamentului pentru Proiecte de Infras-
tructurã, Alexandru Nãstase, a precizat însã, pentru
Mediafax, cã taxa la podul peste Dunãre de la Fe-
teºti-Cernavodã va fi eliminatã complet pânã la 1
septembrie, nu doar în zilele de week-end, deoarece
„avem aglomeraþie inclusiv în timpul sãptãmânii, în
zilele de marþi, miercuri sau joi. Mãsura de sistare a
taxei doar pe perioada week-endului nu este sufi-
cientã”. Date fiind aceste bâlbâieli ºi faptul cã ieri
dimineaþã circulaþia la staþiile de taxare a fost iar
blocatã, timp de aproximativ 45 de minute, ajungând
sã se cicule în zonã cu 40 - 50 km/h, plata taxei a fost
eliminatã încã de la ora 9.00, fãrã sã mai fie aºteptatã
ora 13.00, cum prevedea ordinul.

Premierul Victor Ponta a anunþat ieri, în jurul prân-
zului, cã a transmis la Preºedinþie propunerile pentru
numirea Rozaliei Biro în funcþia de ministru al Culturii
ºi a liderului PSD Dolj ºi vicepreºedinte al comisiei
de buget-finanþe, deputatul Claudiu Manda, în postul
de ministru delegat pentru Buget, adãugând cã nu
ºtie dacã preºedintele Traian Bãsescu este de acord
cu aceste propuneri. ªi nu este, dupã cum a declarat
acesta ieri dupã-amiazã, într-un breefing la Palatul
Cotroceni, când a explicat cã el considerã „nepotrivi-
te” cele douã nominalizãri - „ceea ce nu înseamnã cã
azi le-am ºi respins” - ºi l-a rugat pe premier „ca pânã
marþi-miercuri poate se gândeºte la alte soluþii, care
sã fie reprezentative pentru Guvern”. Referitor la li-
derul pesediºtilor doljeni, Traian Bãsescu a þinut sã
remarce cã „cea mai complexã experienþã a domnului
Iulian Claudiu Manda este legatã de funcþia de di-
rector la Casa Studenþilor din Craiova. Oameni buni,
singurul calcul economic care se face acolo e even-
tual valoarea biletelor rupte într-o zi de sâmbãtã. Mi-
nistrul Bugetului înseamnã mult mai mult”. Conform
preºedintelui, nici argumentul cã Manda este mem-
bru al Comisiei de buget-finanþe a Camerei nu este
suficient, deoarece „acolo nu se discutã filosofia
bugetarã, nu se discutã prioritãþile, acolo se mutã cel
mult bani de-o bisericã, de un podeþ, bani de zugrãvit
o ºcoalã de la un minister la o comunã”. În legãturã
cu Rozalia Biro, propunerea UDMR, ºeful statului a
reamintit cã „de la dânsa am aflat cã nu are nici un
biped în familie ºi cã în România se nasc tot mai

Legea privind amnistia va fi apli-
catã pentru acele persoane care au
beneficiat de diverse forme de sprijin,
pensii sau indemnizaþii pentru mame,
ºi sunt obligate acum, din cauza unor
erori administrative, sã restituie bani,
a declarat premierul Victor Ponta ieri,
precizând cã este o amnistie fiscalã,
nu penalã. „În proiectul de lege se va
spune foarte clar: ce nereguli s-au fã-
cut pânã la ziua adoptãrii legii intrã
sub amnistie, cine greºeºte de acum
încolo plãteºte. Sub incidenþa legii vor
intra toate acele persoane care au be-
neficiat de diverse forme de sprijin -
fie pensii, fie cum au fost indemniza-
þiile pentru mame - în care, din erori -
vorbesc de partea administrativã, par-

Amnistie fiscalã pentru mame ºi pensionari
tea penalã nu intrã la Guvern - trebuie
sã dea niºte bani înapoi”, a explicat
Ponta. Întrebat de presã dacã pensio-
narii vor beneficia de amnistie indife-
rent dacã au dat mitã sau nu pentru a
primi pensii, premierul a rãspuns cã
nu trebuie fãcutã o confuzie între am-
nistia fiscalã ºi cea penalã. Joi, pre-
mierul Ponta a anunþat cã Guvernul
va aproba un proiect de lege pentru
amnistia pensionarilor care trebuie sã
returneze statului o parte din banii în-
casaþi anterior, acesta cerând minis-
trului Muncii sã elaboreze un astfel
de act pentru a nu se mai ajunge în
situaþia în care aceºtia sã se sinucidã
ºi spunând cã aceºti pensionari „pro-
babil au greºit”, dar nu au fãcut-o „pen-

tru a se îmbogãþi”. În ultimele zile au
fost relatate cazuri de pensionari care
s-au sinucis de teamã cã vor fi obli-
gaþi sã dea înapoi banii pe care îi pri-
miserã ilegal, în baza unor documente
falsificate, timp de câþiva ani.

Dupã-amiazã, ministrul Muncii, Ro-
vana Plumb, a completat cele declara-
te de Ponta anunþând cã mamele afla-
te în concediu de creºtere a copilului
vor putea obþine, pe lângã indemni-
zaþie, venituri de pânã la 1.500 de lei
anual, muncind de acasã, iar peste
12.000 de femei care au fãcut acest
lucru ºi ar trebui sã restituie indemni-
zaþia vor fi aministiate fiscal. Minis-
trul Muncii a explicat cã, în urma unei
decizii a Curþii de Conturi, de verifica-

re a dosarelor pentru acordarea indem-
nizaþiei de creºtere a copilului, s-a sta-
bilit cã 12.460 de mame, în perioada 1
ianuarie - 30 iunie 2014, au încasat ve-
nituri suplimentare, pe lângã indem-
nizaþia de creºtere a copilului, Curtea
de Conturi stabilind cã acestea trebu-
ie sã returneze indemnizaþiile încasa-
te, respectiv 15 milioane de lei, pentru
care s-a constituit debit. Acum, cele
12.460 de persoane vor fi amnistiate
fiscal, potrivit unei propuneri de act
normativ, iniþiatã de Ministerul Mun-
cii, ce va fi supusã aprobãrii în ºedin-
þa de Guvern din 20 august. Plumb a
mai spus cã aceastã mãsurã nu afec-
teazã bugetul de stat aprobat pentru
2014.

Numirea lui Manda ºi Biro ca miniºtri, amânatã de preºedinte pânã marþi-miercuri
puþini bipezi”, concluzionând cã „avem o pro-
blemã complicatã de întelegere perfectã a lim-
bii române pentru un membru al guvernului”.
În final, Traian Bãsescu a explicat cã motivul
pentru care nu a respins cele douã candida-
turi este acela cã, ºtiindu-l pe premier, „cunos-
când marfa”, „existã riscul sã facã douã nomi-
nalizãri mai proaste”.

Imediat dupã declaraþiile preºedintelui, pre-
mierul Victor Ponta a spus, la posturile Reali-
tatea TV ºi Antena 3, cã îºi menþine propune-
rile ca Rozalia Biro ºi Claudiu Manda sã fie
miniºtri ºi cã va înainta alte nume doar dacã
Bãsescu le respinge pe cele actuale, argumen-
tând cã spusele acestuia nu au nici o valoare ºi nu
vrea sã comenteze afirmaþii „de cârciumã”. În opinia
ºefului Executivului, specialiºtii lucreazã în ministere
ca funcþionari, iar miniºtrii sunt oameni politici care
îºi asumã decizii ºi au sprijin pentru aceste decizii,
rãspunzând politic pentru mãsurile adoptate. „Nu
preºedintele pune miniºtri”, a argumentat Ponta, arã-
tând în acelaºi timp cã, potrivit unei decizii anterioare
a Curþii Constituþionale, ºeful statului poate respin-
ge o singurã datã propunerea de ministru fãrã nici un
argument legal.

Ponta a anunþat încã de joi seara, într-o emisiune
la Digi24, ca vineri îl va propune pentru funcþia de
ministru delegat pentru Buget pe Claudiu Manda,
precizând cã dupã „episodul cu Ioana Petrescu”,
ministrul Finanþelor, care a fost „umilitã în toate felu-

rile” dupã întâlnirea cu Traian Bãsescu de la Palatul
Cotroceni, a decis cã trebuie sã aducã „ºi mai mulþi
tineri în Guvern”. „Mâine dimineaþã voi face douã
propuneri: Claudiu Manda la Buget ºi Rozalia Biro la
Culturã. Voi promova în continuare oameni tineri, cred
cã pot acum sã aduc cât mai mulþi oameni tineri. La
Transporturi am adus un om foarte experimentat,
domnul Rus, la Finanþe ºi Buget e o echipã foarte
tânãrã, acolo e una din zonele cele mai nereformate
din România...”, a declarat Ponta la Digi24.

Portofoliul de la Culturã a devenit vacant de ieri,
ca urmare a demisiei liderului UDMR, Kelemen Hu-
nor. Postul de ministru deleget pentru Buget, ocupat
în prezent de Liviu Voinea, va fi vacantat deoarece
Voinea urmeazã sã ocupe un post de viceguvernator
la BNR.
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Partidul Liberal Reformator
(PLR), mai pe înţelesul tuturor „par-
tidul lui Tăriceanu”, se află la pri-
mul său congres, găzduit de Pala-
tul Parlamentului, pentru a-şi alege
conducerea. Nucleul dur al noului
partid îl formează demisionarii din
PNL şi se vorbeşte deja de peste 30
de parlamentari, care susţin PSD
în Parlament, în dorinţa refacerii
USL „într-o formulă mai suplă”,
cum s-a exprimat liderul său, Călin
Popescu Tăriceanu. Preşedinte al
Senatului, politician hârşit, acesta nu
se află la un „prim început”, fiind-
că a mai construit în tinereţe un
partid din temelii (PNL-AT), a par-
ticipat ulterior la coagularea libera-

MIRCEA CANŢĂR

S-a legitimat partidul
lui Călin Popescu Tăriceanu

lilor într-o singură albie, a fost
prim-ministru rezonabil, un mandat
întreg (2004-2008), pare echilibrat
şi copt în orice împrejurare. Sigur
că eclozarea PLR nu limpezeşte
scena politică, după anunţata unifi-
care a PNL şi PDL, în marele par-
tid al dreptei româneşti, dar demer-
sul acesta, fie el şi îndreptăţit din
multe puncte de vedere, nu putea
să nu genereze fracturi dureroase.
Procesul de desfiinţare a PNL a în-
ceput pe 25 februarie a.c., când par-
tidul condus pe atunci de Crin An-
tonescu a ieşit de la guvernare, şi a
devenit ireversibil pe 26 mai, când
PNL a abandonat ALDE, alăturân-
du-se popularilor europeni (PPE).

Fără lămuririle de rigoare, delibera-
rea n-a mai fost nici cel puţin mi-
mată. Când Klaus Iohannis, prima-
rul Sibiului, a fost adus în fruntea
partidului, printr-un scenariu bizar,
era clar că PNL nu mai aparţinea
celor care crezuseră în suveranita-
tea conştiinţei individuale şi în pri-
matul libertăţii de gândire, exprimare
şi alegere. Dacă masa frustraţilor e
largă sau îngustă, rămâne de vă-
zut. Deocamdată, deşi lipsit de
structuri organizatorice în teritoriu,
nefiind exclus ca acestea să apară
cât de curând, PLR are legitimita-
te. S-ar putea să devină, la concu-
renţă cu UNPR, un absorbant al
multor nemulţumiţi din „marele par-

tid de dreapta”,  PNL, respec tiv
PSD. Spunea universitarul Daniel
Barbu, fost ministru liberal al Cul-
turii, autor al unor cărţi bune, prin-
tre care „Republica absentă” şi „Po-
litica pentru barbari” (ambele apă-
rute la editura Nemira) că „statul
de drept liberal, aşa cum a fost
definit de Kant, ca un stat ce-şi
restrânge funcţiile coercitive şi
nu limitează domeniul drepturi-
lor individuale, inalienabile, tre-
buie opus cu vigoare unui aşa zis
stat de drept, în care au întâie-
tate absolută drepturile institu-
ţiilor represive”. Congresul PLR
a fost salutat de premierul Victor
Ponta, din partea PSD, apoi de

Daniel Constantin, din partea PC,
cu destulă inspiraţie politică. De
fapt, PLR va fi ajutat în geneza sa,
după toate aparenţele, şi pentru un
motiv elementar: acela că Victor
Ponta ştie cât de apăsător şi de ris-
cant este ca un partid sau o alianţă
să deţină toate pârghiile puterii. Deo-
camdată, deşi nu foarte clar, tan-
demul Victor Ponta-Călin Popescu
Tăriceanu pare că se consolidează.
Fireşte, o aparenţă nu este tot una
cu o certitudine. Dar în Parlamen-
tul României, „oastea” lui Călin Po-
pescu Tăriceanu constituie o cen-
tură de siguranţă pentru majorita-
tea guvernamentală, menită să ate-
nueze orice spaimă imediată.

Autorităţile locale au supus spre
aprobarea consilierilor municipali,
în şedinţa de joi, proiectul de hotă-
râre prin care stadionul „Ion Oble-
menco” a fost trecut din domeniul
public în domeniul privat al muni-
cipiului. Propunerea municipalită-
ţii a fost votată cu majoritate de
voturi şi fără comentarii de către
aleşii locali dat fiind faptul că si-
tuaţia stadionului este arhicunos-
cută. La începutul acestui an, tot
printr-o hotărâre de consiliu, sta-
dionul fusese preluat din domeniul
public al statului în domeniul pu-
blic al municipiului. Acum însă era
nevoie de încă un vot, pentru tre-
cerea lui în domeniul privat, astfel
ca autorităţile să se poată ocupa
apoi de demolarea lui.

Verde pentru
demolarea stadionului

„Ion Oblemenco”
Stadionul „Ion Oblemenco” va fi demolat în curând. Cu votul consilieri-

lor municipali, autorităţile au trecut stadionul din domeniul public în cel
privat al municipiului, urmând ca RAADPFL Craiova să înceapă acum

dezmembrarea lui. Liber de orice construcţii, stadionul va fi predat CNI
care va începe lucrările de reconstrucţie.

Din actual
stadion nu se mai
păstrează nimic

RAADPFL Craiova este regia
care va intra pe stadion şi va de-
mola toate c orpurile de c lădiri
care exis tă acolo. Potrivit proiec-
tului de hotărâre, pe suprafaţa de
76.972 de metri pătraţi există mai
multe clădiri care sunt înregis-
trate în inventarul domeniului
public  al municipiului ş i care vor
fi casate şi demolate. Pe listă
sunt menţionate 25 de obiective
pe care regia din subordinea Pri-
măriei Craiova urmează să le de-
moleze.  De pe s tadionul „Ion

Oblemenc o” trebuie să
dispară totul,  înc epând
cu gardul metalic şi c el
din plasă de sârmă ş i ter-
minând cu cele trei gru-
puri sanitare c are sunt
plasate din interior  şi al
patrulea c are se găseş te
în exteriorul arenei.

Nocturna
este cea
mai scumpă
dotare

Cea mai complexă in-
tervenţie o vor necesita,
totuşi, tribunele. Care nu
au însă o valoare de inven-
tar mare. De exemplu, tri-
buna oficială a stadionului
„Ion Oblemenco”, care are o su-
prafaţă de 860 de metri pătraţi, este
înregistrată cu o valoare de inven-
tar de 28,50 de lei. Celelalte trei
tribune, fiecare cu câte 3.000 de
locuri pentru suporteri, sunt in-
ventariate la sume de 318,41 lei
(tribuna I) , 239,25 lei ( tribuna II)
şi 7,42 ( tribuna III). Va fi dez-
membrată şi tabeta electronic ă de
marc aj, care figurează cu o va-
loare de inventar de 497,47 de lei.
Cel mai scump obiec tiv este in-
stalaţia de nocturnă (cu o valoare
de inventar de 4,13 milioane de lei)
care va trebuie şi ea să fie degaja-
tă de pe teren.

Reconstrucţia
necesită 100
milioane de euro

RAADPFL Craiova va casa toa-
te aceste obiective şi se va ocupa
de valorificarea c elor c are mai pot
fi folosite. Aşa cum se precizează
în proiect,  sumele obţinute din va-
lorificarea bunurilor vor fi vărsate
la bugetul local al municipiului.
După ce se va termina demolarea,
stadionul „Ion Oblemenco” va fi dat
în folosinţă gratuită Companiei Na-

ţionale de Investiţii (CNI) care se
va ocupa de recons truc ţia lui.
Până la sfârşitul aces tui an, lucră-
rile de execuţie a noi arene – care
va avea 40.000 de locuri - ar tre-
bui să înceapă, autorităţile locale
susţinând că au primit asigurări
din partea vicepremierului Liviu
Dragnea că lucrarea de recon-
strucţie a arenei „Ion  Oblemen-
co” fi bugetată în această toam-
nă. Investiţia de la Craiova este
estimată la suma de aproape 100
milioane de euro ş i ar trebui să fie
gata în trei ani.

LAURA MOŢÎRLICHE
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În vederea creºterii gradului de
siguranþã a elevilor ºi a personalu-
lui didactic, în incinta ºi zonele
adiacente unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar, la nivelul judeþului
Dolj au fost întocmite “Planul te-
ritorial comun de acþiune pentru
anul ºcolar 2013 – 2014” ºi „Sis-
temul cadru de asigurare a protec-
þiei unitãþilor de învãþãmânt”, apro-
bate de Prefectul judeþului Dolj,
care asigurã aplicarea unitarã a
activitãþilor ce se desfãºoarã de
reprezentanþii instituþiilor implica-
te, I.P.J. Dolj – coordonator, I.J.J
Dolj, Gruparea de Jandarmi Mo-
bilã Craiova, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj, fiind creat, totoda-
tã, cadrul optim de identificare ºi
rezolvare, în comun, a deficienþe-
lor înregistrate în acest domeniu
ºi cuprinde mãsuri concrete pen-
tru realizarea acestui obiectiv. “De
asemenea, au fost puse in aplicare
Planurile Locale Comune de Acþi-
une pentru creºterea gradului de
siguranþã a elevilor ºi cadrelor di-
dactice ºi prevenirea delincvenþei
juvenile în incinta ºi zonele adia-

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Activitãþile au debutat cu ridicarea
Drapelului pe catarg ºi intonarea Im-
nului Naþional, în prezenþa întregului
personal, iar dupã primirea onorului
ºi a raportului,  inspectorul ºef al IJJ
Dolj a dat citire ordinelor de înaintare
în grad a cadrelor militare. Astfel, au
fost înaintaþi în gradul urmãtor 5 ofi-
þeri ºi 33 de subofiþeri din cadrul In-
spectoratului de Jandarmi Judeþean

Avansãri în grad la Jandarmi

Poliþiºtii doljeni au vegheat la siguranþa elevilorPoliþiºtii doljeni au vegheat la siguranþa elevilorPoliþiºtii doljeni au vegheat la siguranþa elevilorPoliþiºtii doljeni au vegheat la siguranþa elevilorPoliþiºtii doljeni au vegheat la siguranþa elevilor
Siguranþa în unitãþile de învãþãmânt,

prevenirea victimizãrii minorilor, a de-
lincvenþei juvenile, menþinerea ordinii
publice ºi îmbunãtãþirea climatului de

siguranþã în incinta ºi zona adiacentã
unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar
reprezintã preocupãri primordiale ale
poliþiei, în fiecare an ºcolar.

cente unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar din zona de compe-
tenþã a poliþiilor municipale ºi orã-
ºeneºti ºi secþiilor de poliþie urba-
nã/ruralã, cu unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar. Pentru creºterea
climatului de siguranþã civicã în
zona unitãþilor de învãþãmânt,
structurile cu atribuþii în apãrarea
ordinii ºi liniºtii publice au stabilit
responsabilitãþile ºi intervalul orar
de acþiune pentru patrulele mixte
poliþist – jandarm ºi poliþie localã”
a declarat comandantul Inspecto-
ratului de Poliþie al Judeþului (IPJ)
Dolj, comisar-ºef Constantin Ni-
colescu, în cadrul ºedinþei de co-
legiu prefectural.
Patrule mixte la toate
ºcolile din Craiova

Zilnic, în municipiul Craiova în
intervalul orar 12.00- 20.00, au
acþionat 15 patrule mixte formate
dintr-un poliþist ºi un jandarm la
21 unitãþi de învãþãmânt ºi 8 pa-
trule de poliþiºti locali în zona a 11
unitãþi ºcolare. În trimestrul II
2014, la cele 601 unitãþi de învãþã-

mânt (170 în mediul
urban ºi 431 în mediul
rural), au fost organiza-
te ºi s-au executat în
sistem integrat 160 ac-
þiuni ºi controale pentru
prevenirea ºi combate-
rea delincvenþei juveni-
le, dintre acestea 61
pentru prevenirea ºi
combaterea absenteis-
mului, 46 pentru res-
pectarea regimului cir-

culaþiei rutiere, 53 alte acþiuni. Cu
ocazia activitãþilor organizate au
fost aplicate 76 sancþiuni contra-
venþionale pentru încãlcarea pre-
vederilor Legii nr. 61/1991 ºi ne-
respectarea de cãtre agenþii eco-
nomici cu magazine amplasate în
zona unitãþilor ºcolare, a prevede-
rilor HG nr. 128/2004. În ceea ce
priveºte infracþionalitatea ºcolarã
au fost sesizate 6 infracþiuni, (o
scãdere cu 5 fapte faþã de trimes-
trul II 2013) din care 5 comise în
incinta unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar ºi o infracþiune co-
misã în zona adiacentã, toate în
mediul urban, cele mai multe fap-
te de naturã penalã comise în ºcoli
fiind infracþiuni de furt. În trimes-
trul II 2014, în unitãþile de învãþã-
mânt preuniversitar ºi zona adia-
centã acestora nu au fost înregis-
trate evenimente deosebite, cu im-
pact media. “De asemenea, în urma
unei evaluãri  realizate la nivelul
judeþului s-a constatat o creºtere a
numãrului de unitãþi de învãþãmânt
asigurate cu o formã de pazã pre-
vãzutã de legislaþia în vigoare. Din
totalul unitãþilor de învãþãmânt care
funcþioneazã în judeþul Dolj, nu-
mai 128 au fost asigurate cu pazã.
În mediul rural, din cele 431 uni-
tãþi de învãþãmânt preuniversitar,
sunt asigurate cu pazã doar 51. La
234 unitãþi de învãþãmânt sunt asi-
gurate sisteme de alarmã contra
efracþiei ºi de supraveghere video,
respectiv 39%, în mediul rural pro-
centul fiind de doar 30%”, mai
precizat comisar-ºef Constantin
Nicolescu.

Campania naþionalã
“Alege Viaþa!”,
promovatã în ºcoli

Poliþiºtii rutieri au desfãºurat ac-
tivitãþi specifice de supraveghere ºi
dirijare a traficului rutier în zona
intrãrilor în unitãþile de învãþãmânt
pentru asigurarea fluenþei circula-
þiei, fiind constituite în acest sens
14 patrule ºcolare de circulaþie la
nivelul judeþului Dolj. “Având în
vedere atribuþiile în domeniul sigu-
ranþei rutiere, au fost puse in apli-
care protocoalele de colaborare în-
tocmite la începutul anului cu Au-
toritatea Rutierã Românã - Agenþia
Dolj, Registrul Auto Român - Filia-
la Dolj, Secþia Drumuri Naþionale
Craiova ºi, împreunã cu acestea, au
fost desfãºurate activitãþi în cadrul
Campaniei naþionale “Alege Viaþa!”,
în scopul prevenirii accidentelor în
care ar putea fi implicaþi elevi. Ofi-
þerii de poliþie rutierã au participat
la 17 emisiuni pentru mediatizarea
activitãþilor de educaþie rutierã, des-
fãºurând astfel de activitãþi ºi cu
ocazia activitãþilor specifice desfã-
ºurate în zona unitãþilor de învãþã-

mânt preuniversitar. “A fost întoc-
mit ºi pus în aplicare, începând cu
data de 6 iunie a.c., Planul de mã-
suri comun IPJ DOLJ – coordo-
natorul acþiunii, ISJ Dolj, IJJ Dolj,
GJMB Craiova ºi Poliþia Localã
Craiova pentru desfãºurarea opti-
mã a activitãþilor specifice de ordi-
ne ºi siguranþã publicã pe timpul
Examenului de Bacalaureat ºi Eva-
luãrii Naþionale. În conformitate cu
prevederile planului, în cadrul ºedin-
þei Grupului de Coordonare ºi Tra-
sare a Sarcinilor din 04.06.2014,
constituit în conformitate cu pre-
vederile OMAI nr.60/2010, la care
a fost invitat ºi reprezentantul ISJ
Dolj, a fost stabilit modul de repar-
tizare a efectivelor angrenate pe
centre de examinare ºi corectare a
lucrãrilor/centrele de soluþionare a
contestaþiilor la Bacalaureat si Eva-
luare Naþionalã, a gradului de risc
al acestor locaþii, precum ºi a sar-
cinilor specifice fiecãrei structuri în
parte, în scopul menþinerii unui cli-
mat optim de siguranþã civicã, ne-
fiind înregistrate evenimente nega-
tive”, a spus comisar-ºef Consta-
tin Nicolescu, comandatul IPJ Dolj.

Ieri, la sediul Inspectoratului de Jan-
darmi Judeþean (IJJ) Dolj s-a desfãºu-
rat ceremonialul militar ºi religios or-

ganizat cu ocazia înaintãrii în gradul ur-
mãtor, la termen, a ofiþerilor ºi subofi-
þerilor din cadrul unitãþii.

Dolj. La sfârºitul festivitãþii a fost þi-
nutã slujba religioasã de avansare în
grad de cãtre preotul militar din ca-
drul IJJ Dolj, iar generalul de brigadã
dr. Constantin Florea, inspector ºef
al Inspectoratului de Jandarmi Jude-
þean Dolj, le-a adresat felicitãri cadre-
lor avansate în grad, cât ºi colegilor
prezenþi pe platoul unitãþii, sã dove-
deascã ataºament faþã de valorile pro-

fesiei, sã manifeste un înalt grad de
profesionalism  ºi integritate în apã-
rarea drepturilor ºi libertãþilor mem-
brilor comunitãþii din care ei înºiºi fac
parte, sã aibã cât mai multe realizãri
profesionale în activitatea pe care o
desfãºoarã. O acþiune similarã s-a des-
fãºurat ºi la Gruparea Mobilã de Jan-
darmi Craiova, unde au fost avansaþi
în grad un ofiþer ºi 57 de subofiþeri.
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GEORGE POPESCU „Lovitură de stat” şi în… SUA?
Marginalizată în media autohtonă ori igno-

rată cu desăvârşire, o decizie a preşedintelui
Camerei Reprezentanţilor  din SUA, John
Boechner, de a continua acţiunea judiciară
deja începută împotriva lui Barak Obama n-
a generat nici măcar o cât de mică raportare
ceea ce s-a petrecut, cu doi ani în urmă, în
România. Tentaţia confruntării celor două
scenarii merită, aşa cum nădăjduiesc că se
va convinge şi cititorul nostru, atenţia cu-
venită din mai multe motive: primul ar fi că,
acolo unde regulile democratice devin ade-
vărate principii prin exerciţiu, iar legitimita-
tea legilor nu e obiect de discuţii şi contro-
verse şi, deci, nicio acţiune, oricât de inso-
lită, neconcludentă şi insolită în aparenţa ei
se bucură de un tratament egal cu oricare
alta; în al doilea rând, intervenţiile guvernu-
lui SUA în cadrul referendumului din iulie
2012 privind demiterea lui Traian Băsescu
apare, în perspectiva acestei raportări la ini-
ţiativa opoziţiei din propria sa ţară nu doar
nepotrivit, ci şi cu totul derobat de orice jus-
tificare. Cu excepţia celei, nu de puţini evo-
cate, de la noi dar şi din alte părţi ale lumii şi
chiar de c ătre c ritici marcanţi ai politicii
americane, ce acuză SUA de o politică de

forţă în relaţiile cu alte state disimulând-o
sub pălăria apărării şi promovării statului de
drept şi a democraţiei.

Succint, povestea – căci a aproape sigur
că va sfârşi într-o poveste (se aminteşte fap-
tul că ar fi a treia tentativă de acest fel din
întreaga istorie a SUA, după ce împotriva
lui Andrew Johnson, din 1868, şi a lui Bill
Clinton, din 1998-1999, ambele eşuate) – a
început de ceva vreme, susţinută şi de alţi
lideri importanţi ai opoziţiei republicane, prin-
tre care fosta candidată la funcţia de vice-
preşedinte Sarah Palin sau Michael Steel,
purtătorul de cuvânt al lui Boehner. Acesta
din urmă a introdus o acţiune judiciară îm-
potriva lui Obama în exerciţiu pentru presu-
pusa utilizare abuzivă a prerogativelor pre-
zidenţiale: „Din punctul meu de vedere –
declarase Boehner – preşedintele nu a apli-
cat cu rigurozitate legile. În ultimii cinci ani,
am observat cu claritate un efort de erodare
a puterii legislative”. S-a mai adăugat şi de
către alţi republicani că Obama a adoptat o
serie de ordonanţe prezidenţiale care ar de-
păşi atribuţiile Executivului, în special regle-
mentări privind situaţia imigranţilor, în 2012,
întârzieri în aplicarea reformelor în dome-

niul sănătăţii, în ultimii ani, ca şi, recent, eli-
berarea a cinci talibani de la Guantanamo în
schimbul sergentului american Bowe Ber-
gdahl, ce fusese ţinut ostatic în Afganistan”.

Reproşurile ce mi se pot aduce nu sunt
chiar puţine şi mărturisesc pe cât de sincer
cu putinţă că le anticipez şi că, schimbând
ceea ce e de schimbat, el sunt perfect în-
dreptăţite. SUA nu sunt România, cum nici
Barak Obama nu e nici pe departe Traian
Băsescu… Nici Parlamentul american n-are
aproape nimic de-a face cu cel românesc.
Preşedintele SUA e şi premier şi şef al Sta-
tului, asta se ştie şi e deja istorie. În ciuda
acestei duble calităţi el nu poate face totuşi
ce-ar dori, supus, cum e, unui riguros şi
implacabil control parlamentar. Orice tenta-
tivă cu caracter judiciar trece prin comisia
juridică a Senatului şi abia apoi pe la Curtea
Supremă de Justiţie care, iată, spre deose-
bire de surata ei dâmboviţeană – de bună
seamă că sub acoperirea formală şi nu o dată
fals-ipocrită a propriilor atribuţii -, a şi pur-
ces , numai ca efect al unor semnale,  la
restrângerea unora dintre prerogativele şefu-
lui statului,

Rămâne, până la urmă, această întrebare

ca un semn al ambiguităţilor, deloc puţine şi
prea uşor trecute cu vederea: pe baza căror
criterii reprezentanţi ai guvernului american
şi-au îngăduit, în timpul referendumului de
anul trecut din România, dar şi ulterior aces-
tuia, să intervină părtinitor, adică de o sin-
gură parte,  aproape subsc riind la ideea to-
tal lipsită de orice temei legal şi constituţi-
onal la acuzaţia adusă iniţiatorilor de… lo-
vitură de s tat? Să fie oare vorba doar de
nişte derapări mai mult ori puţin voluntare
de la o c onduită diplomatică normală şi
corectă? Ori de argumente ce surclasează
etiologic (comportamental politic în loc de
polliticaly correct) raportul egal între două
state prietene şi aliate ca să nu mai pome-
nim şi noi aici de ipotetice, dar deloc  ex-
cluse, interese de un partizant prea trans-
parent? Toate aces te perspective au coefi-
cientul propriu de explicaţie.

Cert e că acţiunea judiciară, deocamdată
doar un simplu proiect, n-a generat nici
măcar o discuţie prea serioasă în SUA, ce
se mai vorbim de scandalul care, la noi, nu
doar că nu s-a încheiat dar continuă cu o
sârguinţă diabolică şi cu riscul, nemeritat,
de a intra în… istorie.

Noul Cod Fiscal va introduce
sistemul de taxare inversă în cazul
clădirilor şi terenurilor care sunt
supuse TVA şi elimină dubla impo-
zitare în cazul stimulentelor acor-
date de companii angajaţilor sub

Petrescu: Noul Cod Fiscal va impune
taxarea inversă pentru clădiri şi terenuri

formă de asigurări de pensie sau
de sănătate, a declarat, ieri, minis-
trul Finanţelor Publice, Ioana Pe-
trescu, în cadrul unei conferinţe pe
teme de fiscalitate. „Clădirile şi te-
renurile la care, până acum, se apli-

ca regimul de taxare de TVA vor
avea taxare inversă. Nu este o taxă
în plus, nu este o taxă nouă, vor-
bim de TVA care se aplica şi până
acum, dar se va aplica prin taxare
inversă. Este un sistem simplificat
şi reduce şi evaziunea. Am aplicat
o legislaţie europeană, care este
opţională, iar noi am aplicat-o pen-
tru clădiri”, a explicat ministrul Fi-
nanţelor. O altă modificare a Co-
dului Fiscal care, potrivit Ioanei
Petrescu, se discută cu părţile im-
plicate, este eliminarea dublei im-
pozitări în cazul stimulentelor acor-
date de firme angajaţilor sub for-
ma unor asigurări de pensie şi să-
nătate. „În trecut, angajatul şi an-
gajatorul se puteau înţelege să pri-
mească angajatul beneficii de pen-
sii şi sănătate. Dacă beneficiul era

sub 650 de euro, existau nişte de-
ductibilităţi. Dacă era peste 650 de
euro, erau impozitate şi la angajat
şi nedeductibile la angajator. Regula
spunea că trebuia să fie 400 euro
pentru pensii facultative şi 250 de
euro pentru asigurări private de să-
nătate. Am eliminat dubla impozi-
tare pentru pragul acesta de 650
de euro. Deci, dacă sunteţi un an-
gajator care vrea să ofere aceste
beneficii angajatului, peste 650 de
euro sunt deductibili, sunt impozi-
taţi doar la angajat”, a explicat Pe-
trescu. În plus, se elimină limitele
impuse pe categorii de asigurări,
respectiv cea de 400 de euro pen-
tru pensii şi 250 de euro pentru
sănătate. „În limita celor 650 de
euro angajatul şi angajatorul pot
decide cum să împartă aceste pensii

facultative sau asigurări de sănă-
tate”, a mai spus ministrul Finan-
ţelor Publice. „Rescrierea Codului
Fiscal este imperativă, oportună şi
benefică. Codul are nevoie de mai
multe clarificări. Trebuie să elimi-
năm dis funcţionalităţile ş i să îl
adaptăm realităţilor  economice”,
crede Petrescu. Ea a explicat că
rescrierea este imperativă pentru
că,  din 2003 încoac e, realităţile
economice s-au schimbat, în prin-
cipal prin prisma aderării la Uniu-
nea Europeană, care a impus ad-
optarea unor directive. Pe de altă
parte, Ioana Petresc u a ţinut să
precizeze că, în noul Cod Fiscal,
se menţine cota unică, actuala cotă
de TVA, dar şi măsurile luate re-
cent în privinţa comunicării elec-
tronice dintre firme şi autorităţi.

S-a născut cu dipareză
spastică şi retard neuromo-
tor sever, a suferit o para-
lizie cervicală care a dus la
un retard psihic moderat.
Părinţii au luptat fără înce-
tare unul lângă celălalt dar,
ca şi când durerea lor nu
ar fi fos t sufic ientă,  în
urmă cu 5 luni  tatăl nu a
putut merge mai departe,
un stop cardiac nu i-a mai
permis să ducă la capăt

această luptă. Acum mama este singura care continuă drumul spre
normalitate. În ciuda loviturilor date de viaţă, aceasta încă speră ca
într-o zi  micuţul ei se va ridica şi va face primii paşi. Progresele făcute
în urma tratamentelor şi a exerciţiilor de recuperare sunt vizibile , însă
pentru a ajunge să facă primii paşi are nevoie de operaţie. Aceasta este

Cei care vor să ofere sprijin lui Andrei pot face şi donaţii în contul deschis pe numele Dincă Daniela.
Cod IBAN:  RO74CECEDJ0608RON0619301 deschis la Unitatea CEC Bank SA, Craioviţa Nouă.

“Crosul primilor paşi ai lui Andrei!”,
în parcul “Nicolae Romanescu”

Fiecare poveste începe cu “A fost odată” şi
are un happy-end. În povestea noastră  ne do-
rim să-l ajutăm pe Andrei să scrie happy-end-
ul. Un copil minunat, cu chip de înger dar cu

suflet chinuit de durere deoarece nu se poate
bucura de viaţă pentru că nu poate să meargă.
Singura lui dorinţă este să devină un copil nor-
mal, să păşească , să se se joace, să alerge.

povestea lui Andrei-Claudiu Dincă, un copil de 5 anişori cu apăsări
mult prea mari pentru un suflet şi un trup atât de fraged. Andrei are
şanse mari să meargă. Pentru asta este nevoie de miofibrotomie sub-
cutanată. Este vorba de o invenţie a medicilor ruşi care se aplică în
multiple patologii ale aparatului locomotor. Micuţul este programat
pentru o astfel de intervenţie în luna august, la o clinică din Chişinău,
unde operaţia costă 1.850 de euro sau la o clinică din Spania, unde
costurile se ridică la 4.000 de euro. Astăzi, în Parcul „Nicolae Roma-
nescu“ din Craiova , începând cu ora 11.00, va avea loc campania
umanitară de strângere de fonduri, sub forma unui cros voluntar pe un
traseu prestabilit: „Aleargă pentru ca Andrei să meargă“. Donaţiile vor
fi strânse în urne special amenajate şi sigilate, iar suma rezultată va
reveni, în urma unui proces-verbal de predare-primire, Danielei Dincă.

ALINA DRĂGHICI



6 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 2 august 2014
social

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Avertizarea hidrologicã este va-
labilã pânã astãzi la ora 16.00 ºi
vizeazã cursuri de apã din mai
multe judeþe. Codul galben a fost
instituit pe râurile din bazinele hi-
drografice: Bega Veche, Bega,
Timiº superior ºi afluenþi curs mij-
lociu ºi inferior, Nera (judeþele
Caraº Severin ºi Timiº), Drincea
(judeþul Mehedinþi), Jiu pe sector
aval Filiaºi ºi afluenþii de dreapta

din judeþele Gorj, Mehedinþi ºi Dolj,
Olt aval confluenþã cu Lotru (ju-
deþele Vâlcea ºi Olt), afluenþii mici
ai râului Vedea din judeþul Teleor-
man. Codul portocaliu vizeazã râu-
rile din bazinele superioare ale Bâr-
zavei, Moraviþei ºi Caraºului (ju-
deþul Caraº Severin), Desnãþui (ju-
deþele Mehedinþi ºi Dolj), Lotru (ju-
deþul Vâlcea) ºi Neajlov pe sector
aval Moara din Groapã (judeþul

Giurgiu). O avertizare cod roºu de
inundaþii vizeazã râurile din bazi-
nele hidrografice: Bârzava curs
mijlociu ºi inferior, Moraviþa curs
inferior ºi Caraº curs inferior (ju-
deþele Caraº Severin ºi Timiº).

Pompierii
au intervenit în mai
multe localitãþi

Pompierii din cadrul ISU „Olte-
nia” au intervenit, ieri, în mai mul-
te localitãþi doljene. La Calafat
aceºtia au evacuat apa din douã
gospodãrii. În comuna Podari De-
taºamentul 1 de Pompieri Craiova
a intervenit cu o autospecialã ºi o
motopompã pentru evacuarea apei
din cinci gospodãrii. În comuna
Coþofenii din Dos, s-a intervenit
pentru monitorizarea podeþelor ºi
podurilor care subtraveseazã DJ
606. De altfel, cursurile de apã din
judeþ au fost supravegheate în per-
manenþã, iar la Mischii, la Goieºti
ºi la Gherceºti s-a acþionat pentru
evacuarea apei din gospodãriile lo-
calnicilor. De asemenea, la Mur-
gaºi ºi la Scaeºti s-a intervenit pen-
tru decolmatarea ºanþurilor ºi a ri-
golelor.

Peste 200 de doljeni
vaccinaþi,
în zonele afectate
de inundaþii

Pentru a veni în ajutorul celor
11 localitãþi din judeþul Dolj care
au fost afectate de inundaþii, re-
prezentanþii Guvernului au dispus
luarea mãsurilor necesare pentru
scoaterea de la Rezervele de Stat a
10 tone de motorinã destinatã sus-
þinerii acþiunilor de intervenþie a
Comitetelor locale pentru situaþii de
urgenþã. De asemenea, Guvernul
a dispus mãsuri pentru a preveni
apariþia unor epidemii în zonele
afectate de inundaþii, iar prefectul
de Dolj, Sorin Rãducan, a emis
Ordinul  nr.  165/31.07.2014 pri-
vind prevenirea epidemiilor ºi epi-
zootiilor prin aplicarea mãsurilor
sanitar-epidemice necesare în zo-
nele afectate de inundaþii. În co-
munele Bulzeºti, Mischii, Gherceºti
ºi Murgaºi au fost catagrafiate ºi
vaccinate mai multe persoane.

În comuna Bulzeºti au fost vac-
cinate antihepatitã A - douã persoa-
ne, antitifoidic – cinci persoane,
antitetanic –zece persoane. La

Mischii au fost imunizate antihe-
patic A- zece persoane, anitetanic
50 de localnici ºi antitifoidic 20 de
persoane. În comuna Gherceºti au
fost vaccinate 17 persoane, iar la
Murgaºi 125 de persoane.

Direcþia Sanitar
Veterinarã monitori-
zeazã situaþia

De asemenea, Direcþia Sanitar
Veterinarã ºi pentru Siguranþa Ali-
mentelor Dolj monitorizeazã situaþia
animalelor moarte din zonele afec-
tate de inundaþii, recoltezã probe
pentru depistarea apariþiei unor
eventuale epizootii, va efectua in-
vestigaþii epidemiologice în zonele
afectate, va participa la evaluarea
animalelor moarte în vederea des-
pãgubirii proprietarilor, va inspec-
ta clinic animalele din zonele limi-
trofe ale localitãþilor afectate ºi va
participa la lucrãri de asanare ºi
dezinfecþie în caz de epizootii.

Ieri, Instituþia Prefectului Dolj
prin Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã “Oltenia” al judeþului Dolj
ºi Crucea Roºie, a transportat can-
titatea de 3.000 de litri de apã îm-
buteliatã, donatã de cãtre CEZ Dis-
tribuþie pentru persoanele afectate
de inundaþie din Bulzeºti ºi ªimni-
cu de Sus, ca urmare a solicitãri-
lor venite de la primarii acestor lo-
calitãþi. Totodatã, în ºedinþa Gu-
vernului din 31 iulie s-a adoptat
hotãrârea privind suplimentarea
bugetului Ministerului Mediului ºi
Schimbãrilor Climatice pentru De-
partamentul pentru Ape, Pãduri ºi
Pisciculturã din Fondul de inter-
venþie la dispoziþia Guvernului.
Cheltuielile pentru înlãturarea efec-
telor calamitãþilor naturale produ-
se în luna iulie a.c. se ridicã la suma
de 6.000 mii lei, reprezentând re-
gularizarea pârâului Teslui ºi refa-
cerea liniei de apãrare pe sectorul
Mischii-Teslui, judeþul Dolj.

Hidrologii au prelungit, ieri, codul portocaliu de inundaþii
pentru Desnãþui ºi codul galben pentru râul Jiu, având în
vedere situaþia de pe cele douã cursuri de apã ºi prognoza
meteorologicã. Potrivit autoritãþilor se aºteaptã creºteri ale
debitelor ºi nivelurilor, cu posibile depãºiri ale cotelor de apã-
rare, scurgeri importante pe versanþi, torenþi ºi pâraie, vii-
turi rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaþii lo-
cale. Între timp, ieri, pompierii din cadrul ISU au continuat
misiunea de evacuare a apei din gospodãrii, în mai multe
localitãþi ce au fost afectate de precipitaþiile cãzute atât joi
noapte cât ºi vineri dimineaþã. Tot ieri, Instituþia Prefectului
Dolj, prin Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã “Oltenia”
al judeþului Dolj ºi Crucea Roºie, a transportat cantitatea de
3.000 de litri de apã îmbuteliatã, donatã de cãtre CEZ Dis-
tribuþie pentru persoanele afectate de inundaþie din Bulzeºti
ºi ªimnicu de Sus, ca urmare a solicitãrilor venite de la pri-
marii acestor localitãþi.
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La sfârş itul lunii iunie 2014,
rata şomajului înregistrat la nive-
lul judeţului Dolj a fos t de 8.63
% corespunzătoare unui număr
total de şomeri de 25.380 persoa-
ne, din care 10.317 femei. Din
totalul de şomeri  înregistraţi la
sfârşitul lunii iunie 2014 un nu-
măr de 4.310 sunt şomeri indem-
nizaţi ş i 21.070 sunt şomeri nein-
demnizaţi.  „Din număru l de
şomeri neindemnizaţi 5.964 per-

În evidenţa AJOFM Dolj,
peste 25.000 de şomeri

Peste 25.000 de şomeri erau înregistraţi la finele lunii
iunie, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Dolj. Cei mai mulţi şomeri provin din
mediul rural, aproximativ 80%. Dacă analizăm datele din

punctul de vedere al pregătirii şomerilor, cei mai mulţi din-
tre aceştia nu au studii, în jur de 86%. Pe de altă parte,
tinerii au cea mai mare căutare pe piaţa muncii, astfel că
doar 1725 de tineri îngroaşă rândurile şomerilor din Dolj.

so ane au prim it
adeverinţe pentru
venitul minim ga-
ran tat,  c onf orm
Legii 416/2001 cu
modificările la zi”,
se precizează într-
un c omunic at de
presă al AJOFM
Dolj. Din numărul
total de şomeri  in-
demnizaţi de 4.310
pers oane,  4 .259

provin din muncă şi 51 din rân-
dul absolvenţilor.
5.177 persoane provin din
mediul urban

Referitor la structura  şomaju-
lui după mediul de rezidenţă, sta-
tistica ne arată că c ei mai mulţi
şomeri provin din mediul rural
(20.203 persoane, aproximativ 80
%) ş i 5.177 persoane provin din
mediul urban. Pe de altă parte,

şomerii fără studii şi c ei cu nivel
de instruire primar, gimnazial şi
profesional au ponderea cea mai
mare în numărul total de şomeri
înregistraţi la nivelul AJOFM Dolj
în luna iunie 2014, aceasta f iind
de aprox. 85.6 % (21.724 persoa-
ne).Şomerii c u nivel de instruire
liceal şi post-liceal au o pondere
de aprox. 10.8 % (2.737 persoa-
ne),  iar cei cu studii universitare
au o pondere de doar 3.6 % (919
persoane).
Tinerii căutăţi pe piaţa muncii

Cel mai greu de îşi găseşte as-
tăzi un job şomerii trecuţi de 40 de
ani. Tinerii sunt căutaţi pe piaţa
muncii, dar aceştia nu au posibili-
tatea să-şi schimbe job-ul sau să-
şi găsească unul potrivit pregătorii
lor. Referitor la structura şomaju-
lui pe categorii de vârstă, se ob-
servă ca cei mai mulţi şomeri sunt
cei cu vârsta cuprinsă între 40-49

ani (7.710 persoane), urmaţi de
segmentul de vârstă 30-39 ani
(6.087 persoane). Pe locul urmă-
tor se situează segmentul de vâr-
stă 50 - 55 ani (4.049 persoane),
urmat de segmentele de vârstă pes-

te 55 ani  (3.499 persoane) şi sub
25 ani ( 2.310 persoane). „Cei mai
puţini şomeri sunt cei c u vârsta
între 25-29 ani ( 1.725 persoane)”,
se precizează în c omunic atul
AJOFM Dolj.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud-Vest Oltenia derulează proiec tul
„Sprijin pentru managementul, imple-
mentarea, monitorizarea şi controlul
POS CCE acordat Organismului Inter-
mediar în regiunea Sud-Vest Oltenia”,
c o-finanţat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională,  în baza con-
trac tului de finanţare încheiat cu Mi-
nisterul Ec onomiei,  în c alitate de Auto-
ritate de Management a Programului
Operaţional Sectorial Creşterea Com-
petitivităţii Economic e.

Proiectul are ca obiectiv general acor-
darea de asis tenţă spec ifică proc esului
de pregătire,  de monitorizare,  evaluare
şi c ontrol,  în c onformitate spec if ic ul
Axei Prioritare 1, DMI 1.1 „Un sistem
de producţie inov ativ  şi ecoeficient”.

În aces t context, Agenţia pentru Dez-
voltare Regională Sud-Ves t Oltenia or-
ganizează o întâlnire de luc ru ce va avea
loc  în data de 13 august, la Hotelul Onix,
Rânca,  judeţul Gorj.  Marilena Boghea-

Întâlnire de lucru organizată de ADR SV Oltenia, la Rânca
nu, directorul exec utiv al ADR SV Olte-
nia a precizat c ă tema întâlnirii va fi im-
plementarea POS CCE 2007-2013 în re-
giunea SV Oltenia. „De asemenea vor
avea loc discuţii libere cu privire la im-
plementarea proiectelor din cadrul POS
CCE 2007-2013, iar în cadrul evenimen-
tului,  vor fi abordate ş i aspec te privind
oprtnităţile de finanţare europeană în pe-
rioada de programre 2014-2020”,  a pre-
cizat Marilean Bogheanu, direc torul exe-
cutiv al ADR SV Oltenia.

În agenda evenimentului mai este con-
semnată o prezentare făcută de Mihae-
la Sas, şef Compartiment Marketing Re-
gional, intitulată „Implementarea Pro-
gramului Operaţional Sectorial „Creş-
terea Competitiv ităţii Economice” la
nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, iar di-
rectorul ADR SV Oltenia,  Marilena Bo-
gheanu va explica cum stăm c u Progra-
marea Fondurilor Europene Struc turale
şi de Investiţii 2014-2020 : oportunităţi
viitoare de f inanţare.

123 milioane lei, profitul BRD
în primul semestru

BRD şi-a dublat profitul în primul semestru faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut,
de la 62 milioane lei la 123 milioane lei, în condiţiile reducerii provizioanelor cu 25,3%
şi scăderii costurilor operaţionale cu 0,9%, deşi venitul net bancar s-a diminuat cu
8,6%, a anunţat ieri banca, într-un comunicat de presă. Soldul cre-
ditelor brute aferente persoanelor fizice a stagnat la circa 17 miliarde
lei, comparativ cu o scădere de 2,6% consemnată la nivelul sistemu-
lui bancar. Soldul împrumuturilor imobiliare s-a apreciat cu 9%, pe
fondul evoluţiei creditelor “Prima Casă”, se arată într-un comunicat
al băncii transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Pe de altă parte,
creditele corporate au înregistrat o reducere de 11,9% faţă de prima
jumătate a anului trecut, la 15,4 miliarde lei, influenţată de scoaterea
semnificativă din bilanţ a finanţărilor neperformante provizionate in-
tegral. Soldul creditelor brute din sistemul bancar s-a redus cu 4,2%
în primele şase luni, influenţat de evoluţia negativă a segmentului
corporate, pe când depozitele s-au apreciat cu 4,9%.
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021

Dacă anul trecut, la prima sa
ediţie, tabăra de sculptură „Drumuri
brâncuşiene” s-a desfăşurat pe ve-
lodromul din Parcul „Nicolae Ro-
manescu”, şapte artişti din Craio-
va, Bucureşti, Timişoara şi Târgu
Jiu cioplind, sub soarele arzător al
lui Gustar, tot atâtea blocuri de
marmură de Ruşchiţa, de această
dată evenimentul va fi găzduit de
Centrul Multifuncţional, material
de lucru al celor opt artişti veniţi
din cinci ţări fiind piatra de Vratsa
(Bulgaria) . Grigore Sultan (Re-
publica Moldova), Emil Bachiys-
ki (Bulgaria), Ilie  Berindei (El-
veţia), Evrim Camoglu (Turcia),
Vale ntin Duicu, Vasile Sopona-
riu, Dan Purcărea, Paul Popes-
cu (România) , ac esta din urmă
fiind şi c uratorul simpozionului,
sunt partic ipanţii care, în realiza-
rea operelor,  vor fi inspiraţi de
opera soresciană.
O temă ce anunţă noua ediţie

a Zilelor „Marin Sorescu”
„E dificil să faci rost de materia

primă. Însă piatra se pretează mai
mult pentru lucrări amplasate în
părculeţe, aşa cum ne gândim noi
să amenajăm aceste spaţii, cu ast-
fel de statui”, a menţionat prima-
rul Lia Olguţa Vasilescu, ieri,  la
deschiderea oficială a Simpozionu-
lui Internaţional de Sculptură
„Drumuri brâncuşiene”.

Cât priveşte tema aleasă, aceas-
ta a precizat că ea se leagă de o
nouă ediţie a Zilelor „Marin Sores-
cu”, care vor fi organizate de mu-
nicipalitate în perioada 15-17 au-

Opt sculptori din cinci ţări, cu renume în artă, opt blocuri de
piatră aduse tocmai din Vratsa (Bulgaria), o temă generoasă –
creaţia lui Marin Sorescu, şi o lună la dispoziţie pentru lucru.
Sunt principalele repere ale celei de-a II-a ediţii a Simpozionu-
lui Internaţional de Sculptură „Drumuri brâncuşiene”, or-
ganizat de Casa de Cultură „Traian Demetrescu” şi Primăria
Craiova, sub egida „Craiova – Capitală Culturală Europeană
2021”. Evenimentul se desfăşoară în perioada 1-31 august, în
curtea Centrului Multifuncţional din Romaneşti, cele opt lucrări
care vor rezulta la finalul evenimentului urmând a fi donate mu-
nicipalităţii şi amplasate, apoi, în diverse zone ale oraşului.

gust. „Nu le vom mai organiza în
februarie, ci în vară, pentru că asta
a fost dorinţa unei părţi a familiei
scriitorului. E o perioadă în care
pot avea loc mai multe evenimente
şi am zis să profităm şi să derulăm
sub semnul sorescian această ta-
bără”, a mai spus primarul, adău-
gând că ediţia din 2015 a simpo-
zionului  de sculptură va fi dedica-
tă creaţiei lui Adrian Păunescu, „un
alt mare poet care a trăit o perioa-
dă la Craiova şi care a iubit foarte
mult acest oraş”.

Totodată, edilul a specificat că
s-a ales  Centrul Multifuncţional
„pentru că aici sunt alte condiţii
pentru sculptori, dar şi pentru că
aici ne dorim să fie mall-ul cultural
al Craiovei”. În acelaşi cadru, Lia
Olguţa Vasilescu a mulţumit tutu-
ror participanţilor de la ediţia pre-
cedentă a taberei, „pentru că ne-
au ajutat să înfrumuseţăm oraşul”.
Paul Popescu: „Apreciez faptul
că acest simpozion a devenit

internaţional”
Coordonator al simpozionului,

ca şi anul trecut, Paul Popescu,
din Târgu Jiu, a apreciat efortul
organizării la Craiova a unui eveni-
ment de o asemenea amploare şi,
dat fiind numele şi renumele par-
ticipanţilor, chiar a garantat pentru
reuşita lui. „Un simpozion nu se
iniţiază cu atâta uşurinţă. Presupu-
ne laturi văzute şi multe, multe la-
turi nevăzute, care, dacă nu sunt
bine aşezate, oricare dintre ele poa-
te genera nemulţumiri. Aprec iez
faptul că acest simpozion creşte de

la an la an, devenind
acum internaţional.
Am adresat invitaţii
sc ulptorilor  c are
aveam garanţia c ă
sută la sută vor
duc e la reuşită ş i
această ediţie. Chiar
alături de mine este
domnul Ilie Berindei,
care reprezintă Elve-
ţia. Este profesorul
meu din liceu, este
omul care la un mo-
ment dat, la propriu,
mi-a pus dalta şi cio-
canul în mână”,  a
spus Paul Popescu,
a cărui lucrare reali-
zată la ediţia prece-
dentă a taberei este

amplasată în faţa Parcului „Nico-
lae Romanescu”.

Tot gorjean,  partic ipant ani
de -a râ ndu l la S imp oz ion ul
„Brâncuşiana” de la Târgu Jiu,
ajuns la c ea de-a XII-a ediţie,
Vasile Vasiesc u s-a dec larat, la
rându-i, optimis t că tabăra de
sc ulptură de la Craiova va f i un
eveniment de suc ces , dar ş i de
tradiţie.  «E un lucru bun c ă se
întâmplă aici,  iar Craiova are
şanse să devină Capitală Cultu-
rală Europeană în 2021.  Până
atunci mai sunt şapte ani de efor-
turi şi de investiţii. Dacă ne gân-
dim c ă vor mai avea loc  înc ă
şapte ediţii ale taberei, fiecare cu
câte şapte luc rări la f inal,  vom
apărea aproape 50 de lucrări, cu
care o să „mobilăm” oraşul şi o
să-l fac em într-adevăr euro-

pean», a aprec iat acesta.
De la Iona la Craiova

văzută din car…
Deschiderii oficiale a Simpozio-

nului Internaţional de Sc ulptură
„Drumuri brâncuşiene” i-a urmat,
ieri, tragerea la sorţi a blocurilor
de piatră, realizată chiar de prima-
rul Lia Olguţa Vasilescu. Pare-se
că a avut mână bună,  căci, odată
ce au aflat care dintre cele opt le
revine, ar tiştii s-au arătat inspiraţi,
fiec are ştiind ce formă va căpăta,
la final,  piatra de Vratsa. „Va fi
Iona! Ideea de aşteptare, de sal-
vare… Dar să văd şi materialul –
ce oferă acesta, ce fisuri are. De
multe ori, artistul încearcă să im-
pună forma materialului, dar  de
cele mai multe ori ac esta creează
surprize ş i atunc i trebuie să faci
un c ompromis”, a precizat Dan
Purcărea.

„Eu am avut onoarea să îl cu-
nosc pe Marin Sorescu când mă
aflam la Craiova şi chiar eram în
relaţii bune. Discutam odată, îmi
aduc aminte, despre heruvimi… Şi
m-am gândit la o floare pentru he-
ruvimi”, a menţionat Ilie Berindei.

Cel mai mare bloc de piatră –
de aproximativ 3 mp ş i o greutate
de 10 tone – i-a revenit lui Paul
Popescu. «Mă gândeam la Craio-
va văzută din car… Când eram eu
copil, prin clasa a V-a, la Bulzeşti,
l-am cunoscut pe Marin Sorescu.
Iar unul dintre c olegii mei a fost
recrutat de TVR pentru a face par-
te din echipa filmului biografic de-
dicat lui Sorescu, care a purtat nu-
mele „Craiova văzută din car”.
Aş vrea să c reez din acest bloc
de piatră un copil într-un car, cu
braţele desc hise spre a cuprinde
oraşul. Imaginea mi-a rămas înti-
părită din copilărie, când, oprit în
dealul Şimnicului, el chiar încer-
ca, în film, să cuprindă cu braţele
aces t oraş , să şi-l asume», a spus
Paul Popescu.

Comparând marmura, în care
a cioplit anul trecut, cu piatra,
sculptorul a apreciat că ambele se
prelucrează la fel de greu: „Ca
structură,  sunt apropiate, sunt la
fel de dure. Însă această piatră de
Vratsa prezintă avantajul că are un
colorit aparte, e mult mai caldă ca
gamă cromatică”.

Craiovenii, invitaţi să vină
să îi vadă la lucru pe

sculptori
După ce, astăzi, va sosi la

Craiova şi artistul Grigore Sul-
tan, din Republica Moldova, iar
luni – reprezentantul Turciei,
Evrim Camoglu, echipa com-
pletă a celor opt sculptori va
începe să dea formă blocuri-
lor de piatră. Zilnic, de la 9.00
dimineaţa la 9.00 seara, aceş-
tia vor putea fi văzuţi la lucru
de craiovenii care vor veni la
Centrul Multifunc ţional din
Romaneşti. „Pe parcursul în-
tregii luni, craiovenii sunt in-

vitaţi aici să vină să vadă cum lu-
crează aceşti sculptori. Este o oca-
zie binevenită, pentru că nu în fie-
care zi avem alături de noi astfel de
artişti. Sunt sculptori cu un nume
şi un renume. Pentru că oraşul nos-
tru cu adevărat se pregăteşte să fie
o Capitală Culturală Europeană.
Pentru că oraşul nostru investeşte
cu adevărat în cultură. Iar această
manifestare este una dintre multele
care arată că suntem pe un drum
foarte bun”, a declarat Cosmin
Dragoste, managerul Casei de Cul-
tură „Traian Demetrescu”.

Paul
Popescu

Pagină realizată
de MAGDA BRATU
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Israelul ºi Hamas au convenit asupra unei
încetãri a focului de 72 de ore în Fâºia Gaza,
teatrul unei ofensive militare israeliene îndepând
cu 8 iulie, a anunþat ieri dimineaþã secretarul de
stat american, John Kerry, aflat într-o vizitã la
New Delhi, relateazã AFP. Armistiþiul a intrat în
vigoare ieri dimineaþã, la ora localã 8.00 (8.00,
ora României), în Fâºia Gaza. Aceastã încetare
a focului, care are în primul rând obiective
umanitare ºi care este prima acceptatã de cãtre
cei doi beligeranþi de la începutul ostilitãþilor, a
fost precedatã de douã ore de bombardamente
intensive ºi de tiruri de rachete, au constatat
jurnaliºti AFP aflaþi în Fâºia Gaza. Însã, la ora
localã 8.00, zgomotul produs în confrunãrile
armate a încetat. „Aceastã încetare a focului
este foarte importantã, în scopul de a oferi ci-
vililor inocenþi un rãgaz pentru a se aproviziona
cu cele necesare. În timpul acestui armistiþiu
(de 72 de ore) civilii din Fâºia Gaza vor primi
ajutor umanitar ºi vor avea ocazia de a-ºi con-
tinua activitãþile vitale”, a declarat Kerry. Kerry
a precizat cã face acest anunþ în comun cu se-
cretarul general al ONU, Ban Ki-moon, de ase-
menea, implicat în cãutarea unei soluþii la acest
conflict. Ulterior, purtãtorul de cuvânt al Ha-
mas, Fawzi Barhum, miºcarea care controlea-

Serviciul federal pentru supra-
vegherea veterinarã ºi fitosanitarã
din Rusia (Rosselhoznadzor) a
anunþat consolidarea mãsurilor de
control la importurile de carne de
vitã din Uniunea Europeanã, de pui
din Statele Unite ºi de fructe din
Grecia, relateazã Itar-Tass, în pa-
gina electronicã. Directorul Ros-
selhoznadzor, Serghei Dankvert, a
declarat, joi, cã Moscova a sus-
pendat decizia privind reluarea im-
porturilor de produse din carne din
UE dupã ce a descoperit cã aces-
tea conþin ractopaminã, un aditiv
alimentar interzis atât în Rusia, cât
ºi în Europa. Moscova a anunþat
anterior cã acest aditiv a fost des-
coperit ºi în produsele de carne din
Statele Unite ºi din alte state ºi ast-

Experþii au recuperat mai multe
rãmãºiþe umane de la locul prãbu-
ºirii aeronavei Malaysia Airlines din
estul Ucrainei, a anunþat ieri pre-
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zã Fâºia Gaza, a confirmat cã a acceptat acest
armistiþiu umanitar. „Hamas ºi toate miºcãrile
Rezistenþei (palestiniene) au acceptat o înceta-
re a focului umanitarã timp de 72 de ore, înce-
pând de vineri. Armistiþiul va fi respectat de toate
aceste miºcãri, dacã cealaltã parte (Israelul),
de asemenea, îl va respecta”, a afirmat Bar-
hum. Partea israelianã nu a publicat nici o con-
firmare cu privire la aceastã încetare a focu-
lui. Secretarul de stat ame-
rican a precizat cã Israelul
îºi va continua operaþiunile
„defensive” împotriva tu-
nelurilor sãpate de Hamas
chiar ºi în timpul armisti-
þiului de 72 de ore. Ieri, ne-
gociatori israelieni ºi pales-
tinieni s-au întâlnit în Egipt,
pentru a iniþia discuþii dupã
intrarea în vigoare a armis-
tiþiului, a anunþat un oficial
american, citat de AFP. Îna-
inte de armistiþiu, 14 pales-
tinieni au fost uciºi ieri la
Khan Younes, în sudul Fâ-
ºiei Gaza, a anunþat Ashraf
al-Qodra, un purtãtor de cu-

vânt al serviciilor de salvare, peste 1.450 de
palestinieni fiind uciºi de la începutul rãzboiu-
lui, cifrã care a depãºit bilanþul Operaþiunii
„Plumb Topit”, relateazã AFP. Aceastã opera-
þiune a început la sfârºitul lui decembrie 2008,
a durat trei sãptãmâni, iar 1.440 de palesti-
nieni au fost uciºi, iar alþi peste 5.300 au fost
rãniþi, potrivit unor surse medicale ºi asociaþii
palestiniene.

Noi rãmãºiþe umane descoperite la locul prãbuºirii avionului Malaysia Airlines

mierul australian, Tony Abbott, ci-
tat de agenþia DPA. „Echipa care a
plecat (...) a fost la faþa locului ºi,
din câte am înþeles eu, a recuperat

noi rãmãºiþe”, a declarat Abbott
pentru reporteri la Sydney. Aero-
nava Boeing 777 la bordul cãreia
se aflau 298 de persoane se pare
cã a fost doborâtã de rebelii pro-
ruºi la 17 iulie. Majoritatea pasa-
gerilor erau olandezi, malaezieni ºi
australieni. Echipele de intervenþie
au recuperat multe cadavre, dar
ºefa diplomaþiei australiene, Julie
Bishop, a precizat, joi, cã trupurile
neînsufleþite a 80 de persoane s-ar
putea afla în continuare la locul prã-
buºirii. Drept urmare, ieri, o echi-
pã de 70 de experþi olandezi ºi aus-
tralieni se afla la locul prãbuºirii
avionului malaezian, pentru a cã-
uta cadavrele victimelor care nu
au fost gãsite încã, au anunþat au-
toritãþile olandeze, citate de AFP.
„Experþi olandezi ºi australieni au
sosit la locul prãbuºirii vineri (n.r.
- ieri) dimineaþã”, a informat Mi-
nisterul olandez al Securitãþii ºi

Justiþiei, într-un comunicat. „Cei
70 de experþi vor efectua operaþi-
uni de cãutare în diferite locuri din
zona prãbuºirii”, precizeazã tex-
tul. O micã echipã de experþi olan-
dezi ºi australieni, precum ºi ob-
servatori OSCE, a putut ajunge joi
la locul prãbuºirii, într-o misiune
de recunoaºtere, pe un drum de
câteva sute de kilometri, faþã de
60 km pe calea cea mai directã.
Asta dupã ce, de duminicã ºi pânã
miercuri, toate încercãrile inspec-
torilor eºuaserã, din cauza lupte-
lor dintre forþele ucrainene ºi in-
surgenþi. Armata ucraineanã a ac-
ceptat joi sã îºi suspende ofensi-
va, pentru a favoriza ancheta asu-
pra prãbuºirii Boeingului malae-
zian, doborât la 17 iulie cu 298 de
persoane la bord de o rachetã, în
zonã separatistã, în timp ce efec-
tua un zbor de la Amsterdam la
Kuala Lumpur.

Rusia consolideazã controlul asupra importurilor de carne de vitã din UE
fel ºi-a motivat decizia de a inter-
zice importurile din aceste þãri. Pe
de altã parte, Rosselhoznadzor in-
tenþioneazã sã organizeze consul-
tãri, la începutul sãptãmânii viitoa-
re, cu reprezentanþi ai agenþiei
americane pentru supraveghere
veterinarã, în legãturã cu interzi-
cerea importurilor de pui din Sta-
tele Unite, a cãror carne ar conþi-
ne listeria ºi salmonella, potrivit
Moscovei.În plus, directorul Ros-
selhoznadzor a anunþat cã impor-
turile de fructe din Grecia ar putea
fi restricþionate începând de sãp-
tãmâna viitoare, deoarece a fost
detectatã prezenþa moliei orientale
în piersicile din aceastã þarã trimi-
se spre piaþa din Rusia. Douã in-
stituþii-cheie din Rusia însãrcinate

cu controlul fluxului de producþie
alimentarã, Rosselhoznadzor ºi
Rospotrebnadzor, au interzis în
ultimele douã sãptãmâni importuri
din Ucraina, Republica Moldova,
UE ºi SUA, în contextul sancþiu-
nilor impuse de occidentali Mos-
covei pentru rolul în criza din
Ucraina. Începând cu 18 iulie,
Rusia a interzis importurile de fruc-
te ºi legume din Republica Moldo-
va, afirmând cã a descoperit pre-
zenþa unei „insecte periculoase ºi
dãunãtoare”. Ulterior, începând cu
28 iulie, Rusia a decis sã limiteze
importurile de produse lactate, de
fructe ºi legume în conservã pro-
venind din Ucraina, în contextul în
care la începutul lui iulie Moscova
a interzis ºi importurile de cartofi

din Ucraina, evocând o infestare
cu dãunãtori. De asemenea, Rusia
a decis sã interzicã, începând cu
data de ieri, ºi importurile de fruc-
te ºi legume din Polonia. Premie-
rul rus, Dmitri Medvedev, a sem-
nat un decret privind introducerea
de taxe vamale produselor impor-
tate din Republica Moldova, potri-
vit site-ului oficial de informaþii
juridice, relateazã RIA Novosti, în
pagina electronicã. „Guvernul rus
introduce taxe asupra produselor
importate din (Republica) Moldo-
va la nivelul tarifelor unice ale Uni-
unii Vamale (Rusia-Belarus-Kazah-
stan)”, potrivit unui document pu-
blicat pe site joi. Decizia va intra
în vigoare la 30 de zile de la publi-
care, potrivit agenþiei ruseºti.

OMS: Plan de 100 de milioane
de dolari pentru combaterea
epidemiei de Ebola

Directoarea generalã a Organiza-
þiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS), dr.
Margaret Chan, ºi preºedinþii state-
lor din Africa de Vest afectate de
epidemia de febrã hemoragicã pro-
vocatã de virusul Ebola, au lansat
ieri în Guineea un plan de luptã îm-
potriva acestei boli, ce va avea un
buget de 100 de milioane de dolari
(echivalentul a 75 de milioane de
euro), transmit agenþiile AFP ºi EFE.
„Amploarea epidemiei de Ebola ºi
ameninþarea persistentã pe care o
presupune impun Organizaþiei Mon-
diale a Sãnãtãþii ºi statelor Guineea,
Liberia ºi Sierra Leone un rãspuns la
un nou nivel, fapt care necesitã o
sporire a resurselor”, a indicat dr.
Margaret Chan într-un comunicat al
OMS. Aceste þãri „au identificat ce
le trebuie, iar OMS colaboreazã cu
comunitatea internaþionalã pentru
implementarea planului”, a adãugat
ea, referindu-se concret la mãsuri
precum detaºarea a sute de specia-
liºti care sã se ocupe de activitãþile
de prevenþie ºi control, plus a altor
sute de lucrãtori umanitari, pe lângã
cei 120 de specialiºti ai acestei orga-
nizaþii aflaþi în prezent în þãrile afec-
tate de epidemie. Planul mai face re-
ferire ºi la pregãtirea þãrilor vecine
pentru o eventualã extindere a epide-
miei, fiind necesar ºi un efort de co-
municare pentru ca populaþia sã în-
þeleagã cum se transmite virusul ºi
ce trebuie sã facã pentru a preveni
infectarea. Virusul Ebola se trans-
mite rapid prin contactul cu fluidele
corporale, sânge, lichide biologice
ori þesuturi ale persoanelor ori ani-
malelor infectate. Simptomele bolii
sunt hemoragii, vomã ºi diaree.
Epidemia cu care se confruntã acum
cele trei þãri menþionate este cea mai
gravã, din luna martie fiind confir-
mate 1.323 de cazuri, dintre care 729
au fost mortale.

Monitorizarea partidului aflat
la putere în India de cãtre NSA,
„inacceptabilã”

Ministrul indian al Afacerilor Ex-
terne, Sushma Swaraj, a declarat
omologului sãu american John Ker-
ry, care efectueazã o vizitã în India,
cã supravegherea unui aliat este „in-
acceptabilã”, ca urmare a alegaþiilor
potrivit cãrora Agenþia Naþionalã de
Securitate (NSA) americanã ar fi mo-
nitorizat partidul Bharatiya Janata
(BJP), aflat la putere. „Am ridicat
aceastã problemã ºi le-am spus chiar
cã de când aceste informaþii au apã-
rut în presa indianã, oamenii sunt
mânioºi. Le-am mai spus cã dacã noi
ne considerãm þãri prietene, este in-
acceptabil ca o þarã prietenã sã spio-
neze altã þarã prietenã”, a spus ºeful
diplomaþiei indiene în cursul unei
conferinþe de presã comune cu Ker-
ry, la New Delhi, potrivit AFP. Potri-
vit unui document clasificat, fãcut
public în urmã cu o lunã de „Wa-
shington Post”, partidul naþionalist
hindus Bharatiya Janata Parti (BJP),
aflat la putere în India, fãcea parte
dintre þintele autorizate ale NSA în
2010, în perioada în care se afla în
opoziþie. John Kerry a declarat jur-
naliºtilor cã are datoria sã manifes-
te rezervã în public cu privire la sub-
iectele referitoare la serviciile de in-
formaþii, dar a subliniat cã preºedin-
tele Barack Obama a fãcut eforturi
„fãrã precedent” pentru a asigura o
supervizare mai bunã a serviciilor de
informaþii americane.
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La trei luni dupã ce scosese-
rã primul album „The Doors”,
Jim Morrison, Ray Manzarek,
Robby Krieger ºi John Densmo-
re  int rã  în  s tudioul  Sunset
Sound Studios pentru a lucra la
un nou album cu producãtorul
Paul Rothchild. Lucrurile nu
merg foarte bine din cauza echi-
pamentului ºi abandoneazã în-
registrãrile. Pe 20 mai are loc
prima lor apariþie în faþa unei
mulþimi. Cântã cu Jefferson
Airplane în faþa a 10.000 de fani,
pe stadionul Birmingham.
Peste douã zile se întorc iar
în studio ºi înregistreazã
primul cântec de pe album,
„I cant see your face”,
dupã care se opresc din
nou. Începe o varã tumul-
toasã pentru „The Doors”.
Fiind consideraþi ca o tru-
pã care practicã un rock
dur, ce nu are nimic în co-
mun cu pacea ºi dragostea,
nu sunt invitaþi la celebrul
„Monterey International
Pop Festival”, care are loc
între 16-18 iulie, în Califor-
nia, ºi unde concerteazã
toþi artiºtii în vogã, printre
care ºi Jimi Hendrix. Dar
„The Doors” concerteazã
mult în cluburi, pe stadioa-
ne, în teatre ºi licee ºi de-
vin foarte populari. Pe 5
iulie 1967, „Light my fire”,
de pe primul lor album,
ajunge nr. 1 în Top 100 ºi
se difuzeazã în continuu la

„Strange Days”, al doilea album al
„The Doors”, apare la numai zece luni
dupã cel de debut. Este scris ºi înre-
gistrat foarte repede, trupa cunoscând
în acest an – 1967 - cel mai mare suc-
ces cu piesa „Light my fire”. „The Do-
ors” ajunge la New York unde cântã,
timp de trei sãptãmâni, în celebrul

club „The Scene” al lui Paul Steve. Jim
Morrison pozeazã tot acum pentru re-
vista „Vogue” ºi îºi desãvârºte stilul
de prestaþie scenicã, sprijinindu-se
mult pe microfon. „People are stran-
ge”, dupã cel de-al doilea volum al lor,
este difuzat peste tot la radio ºi urcã
rapid în topuri.

radio. Anticipând aceastã ascen-
siune, Jim Morrison îºi cumpã-
rã primii pantaloni din piele nea-
grã, celebri mai tarziu.

Casa de discuri „Elektra”
primise deja 500.000
de comenzi în avans

Pe 21 august se întorc din
nou în studio pentru înregistrãri.
„Elektra”, casa de discuri cu
care „The Doors” semnase un
contract pentru ºapte albume,
are deja 500.000 de comenzi în

avans pentru „Strange Days”.
Dar Jim Morrison este în formã
ºi înregistrãrile merg foarte re-
pede. Pe 25 septembrie, albumul
este lansat, cu versurile tuturor
câtecelor tipãrtite în interior. O
problemã a pus-o coperta albu-
mului. Jim Morrison - care avu-
sese trei ºedinþe foto în septem-
brie, printre care una pentru re-
vista „Vogue” - refuzã sã aparã
pe copertele albumului. Fotogra-
ful Joel Brodsky - cel care i-a
creat ºi imaginea de „lion young”
- decide atunci sã ilustreze al-
bumul cu o imagine reprezentând
reflectarea unor oameni ciudaþi
într-o oglindã. Fiind varã, nu
mai gãseºte nici un circar pro-
fesionist ºi este nevoit sã impro-
vizeze ceva. Gãseºte o trupã de
acrobaþi, angajeazã un pitic de
la ºcoalã de actorie, un om
uriaº, care este portarul unui
club ºi un trompetist, un ºofer
de taxi. Jonglerul este asistentul
lui, iar femeia care apare pe co-
perta a doua este chiar soþia.
Imediat, vânzãrile merg bine ºi
piesa ”People are strange” ajun-
ge în top 20. În noiembrie, ajun-
ge pe locul 12.

Cel mai psihedelic album
În anul lansãrii, „Strange

Days” a ocupat locul 3 în
Billboard 200 ºi s-a vândut în 9
milioane de copii. Albumul conþi-
ne câteva dintre cele mai „psihe-
delice” piese ale „The Doors”. ªi
acestea sunt „Strange days”,
„People are strange”, „Love me

two times” ºi „When the
musics over”. „Strange days”
a fost compus de Jim Morri-
son dupã ce s-a întors din
New York, oraºul care îl fas-
cinase încã de când era stu-
dent la UCLA. „Love me two
times” a fost scris de Robby
Krieger ºi este un cântec de-
spre ultima zi petrecutã de un
soldat cu iubita sa înainte de
a pleca în rãzboiul din Viet-
nam. A fost cântat de 13 ori
live ºi este considerat al doi-
lea cel mai bun cântec al al-
bumului. Cel mai bun cover
dupã acest cântec l-a realizat
trupa „Aerosmith” pentru fil-
mul „Air America”, în 1990,
care l-a ºi inclus apoi în an-
tologia de cântece din 2001.

„People are strange”,
cea mai bunã piesã

Cel mai bun cântec al al-
bumului rãmâne însã „Peo-

ple ar strange”, care a urcat cel
mai mult în Top 100, pânã la po-
ziþia 12. Versurile sunt despre
alienare ºi se spune cã au fost
compuse de Robby Krieger ºi
Jim Morrison, acesta din urmã
aflându-se într-o profundã stare
depresivã. John Densmore a
spus, într-un interviu, cã acest
cântec reflectã pur ºi simplu
„vulnerabilitatea” lui Jim Morri-
son. Se spune cã versurile au fost
scrise dupã o experienþã trãitã de
acesta pe vârful canionului Lau-
rel, din vecinãtatea Los Angeles,
acolo unde în anii 1960 locuiau
mulþi artiºti rock cunoscuþi ca
Frank Zappa, The Byrds, Buffa-
lo Springfield ºi Love. S-au rea-
lizat peste 16 cover-uri dupã
acest cântec.

Ultimul cover cu Ray Manzarek
În 2010, rapper-ul american

Tech N9ne, dupã un show la Pa-
ris, merge în cimitirul Pere La-
chaise sã viziteze mormântul lui
Jim Morrison, el fiind un fan al
Doors. Povesteºte într-un inter-
viu cã a luat cu el a sticlã de Jack

Daniels ºi a umplut douã pahare,
unul pentru el ºi celãlalt pentru
Jim. atunci i-a venit ideea sã facã
un cover dupã unul din cântece-
le Doors. Producãtorul sãu l-a
întrebat dacã are buget pentru un
astfel de proiect ºi celor trei
membri - Ray Manzarek era încã
în viaþã - li s-a fãcut o propune-
rea de colaborare pe care aceºtia
au acceptat-o. Tech N9ne ar fi
vrut sã facã un cover dupã „Peo-
ple are strange”, dar Krieger i-a
sugerat sã încerce mai bine cu
Strange Days pentru cã are mai
multe posibilitãþi de mixare. cei
trei membri Doors au venit în LA
ºi au înregistrat piesa într-o sãp-
tãmânã, folosind, bineînþeles,
vocea lui Jim Morrison, dar ºi
orga originalã Gibson/Kalamazoo
cu care Ray Manzarek a cântat
cu The Doors. De altfel, acesta
a fost ºi ultimul sãu cântec înre-
gistrat în studio, Manzarek mu-
rind pe 20 mai 2013. Piesa se in-
tituleazã ”Strange 2013” ºi face
parte din albumul „Something
else” al rapperului Tech N9ne.

Va continua
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Anunþul tãu!
NICK SPRL Craiova în calitate
de lichidator judiciar al debi-
toarei S.C. ASMAR S.R.L.vin-
de la licitaþie publicã cu stri-
gare construcþie cu nivel
înãlþime P+1E+M cu destina-
þie locuinþã cu suprafaþã uti-
lã 156,87 mp ºi suprafaþa
construitã 82 mp ºi teren in-
travilan aferent în suprafaþã
totalã de 250 mp din care 168
mp liber de construcþii situa-
te în Craiova, str. Pictor Bar-
bu Iscovescu nr.2, judeþul
Dolj. Preþul bunurilor scoa-
se la vânzare este de 257.975
lei . Licitaþia va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar
din Craiova, str. Calea Bucu-
reºti, nr.15 B, judeþul Dolj, în
data de 19.08.2014 ora 12,00.
Relaþii suplimentare la tele-
fon: 0251/ 415.158 e-mail:
nicksprl@yahoo.com

Primãria comunei Leu organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea
funcþiei publice vacante aferente categoriei funcþionarilor publici de execu-
þie din cadrul aparatului de specialitate al primarului dupã cum urmeazã :

 A.DENUMIREA FUNCÞIEI PUBLICE
1.Inspector ,clasa I,grad profesional asistent, nivel studii S –Serviciul

Public Comunitar Local de Evidentã a Persoanelor Leu
B .PROBE CONCURS
1.Selecþia dosarelor de înscriere
2.Proba scrisã
3.Interviul
C.CONDIÞII DE PARTICIPARE LA CONCURS
1.Sã îndeplineasca condiþiile generale prevãzute la art 54 din Legea 188/

1999 privind Statutul funcþionarilor publici republicatã (r2)
2.Studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã
3.Condiþii minime de vechime: minim 1 an vechime în specialitatea

studiilor

D.CONDIÞII DE DESFÃªURARE A CONCURSULUI
1.Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs –în termen de 20 zile

de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, partea a III a (ultima zi
de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 26.08.2014)

2.Data probei scrise: 09.09.2014
3.Data probei interviu: 11.09.2014
4.Ora ºi locul desfãºurãrii probelor: Primãria comunei Leu, str.

Puþuri, nr. 2
Proba scrisã –ora 10
Proba interviu –ora 10
Relaþii suplimentare se obþin la telefon 0251/373259

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare covrigi,
produse patiserie,
ajutor bucãtar, vân-
zãtor magazin se-
cond-hand. Tele-
fon: 0747/072.570;
0251/552.089.
ANGAJEZ 2 tencui-
tori polistiren, 1 mun-
citor necalificat. Tele-
fon: 0769/473.898.

OFERTE SERVICIU
Angajez familie seioa-
sã, soþ ºi soþie, pentru
îngrijire ºi administra-
re pensiune Sinaia,
salariu atractiv. Tele-
fon: 0766/481.842.

PRESTÃRI SERVICII
Tapiþez la domiciliul
clientului. Telefon:
0756/851.652.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.
Îngrijesc persoanã
vârstnicã, cu maxi-
mã seriozitate, în
scopul donãrii unei
locuinþe. Telefon:
0723/466.154.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular vând gar-
sonierã parter stra-
dal, b-dul Timiºoa-
ra, sector 6, Bucu-
reºti. Telefon: 0752/
641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2 came-
re ultracentral, ultra-
lux, A.C. internet,
toate dotãrile. Tele-
fon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Proprietar vând apar-
tament 3 camere de-
comandat, lux, cen-
tralã, Craioviþa Nouã
- Orizont. Telefon:
0752/641.487.
Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0742/390.301.
Vând urgent apar-
tament 4 camere,
cartier Lãpuº (vi-
zavi de Electropu-
tere Mall), etajul 6/
8, multiple îmbunã-
tãþiri, termopane,
uºã metalicã la in-
trare. Poate fi vãzut
la orice orã din zi.
Preþ 47.000 euro
negociabil. Tele-
fon: 0766/483.542.

CASE
Vând vilã, 6 ani ve-
chime, în Iºalniþa,  la
cheie, centralã pe
gaze, beci,  gard be-
ton – 600 mp.  Preþ
negociabil. Telefon:
0745/305.302.
Vând casã. Tele-
fon: 0765/320.645.

Dioºti, vând casã Re-
galã superbã 3 ca-
mere ºi dependinþe,
grajd, magazie curte
3.800 mp. Telefon.
0722/ 336. 634.
Vând casã 3 came-
re, anexe, pomi, vie,
fântânã, apã ºi cana-
lizare la poartã, loca-
litatea Ciutura. Tele-
fon: 0763/305.850.
Vând casã + teren
1000 mp Craiova.
Preþ convenabil. Te-
lefon: 0764/335.895.
Vând casã în comu-
na Breasta - Dolj,
lângã primãrie. Tele-
fon: 0769/369.128;
0722/943.220.
Vând casã zonã bunã.
Telefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Particular vând casã
nouã + 680 mp te-
ren Bordei. Telefon:
0752/641.487.

Casã Craiova, 5
camere, încãlzire
centralã, termopan,
izolatã termic sau
schimb cu 2 apar-
tamente 2 camere/
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã central 6
camere 95 mp, cur-
te 143 mp, spaþiu
comercial 11 mp,
gaze, sau schimb
cu casã. Telefon:
0769/682.917.
Vând casã ºi 600 mp
teren Craiova. Preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând D+P 6 came-
re, 2 holuri, pivniþã, uti-
litãþi, teren 1300 mp
str. Bucovãþ. Telefon:
0769/360.741.
Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.

Casã la roºu, pro-
iect deosebit, posi-
bil ºi sediu firmã,
plus 800 mp teren,
curent electric, fân-
tânã, reþea apã de
la comunã, la as-
falt, 13 km de Cra-
iova, comuna Ro-
bãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu de-
pendinþe în satul Ne-
goeºti - Dolj. Tele-
fon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã 5 came-
re, încãlzire centra-
lã, sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.
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Asociaþia Trend anunþã
concurs pentru angajarea
part-time de PSIHOLOG în
cadrul proiectului „Centrul
Educaþional Podari pentru
copii aflaþi în situaþii de risc „
derulat în  colaborare cu Fun-
daþia Terre des hommes.
Pentru a participa la interviul
de selecþie care se va desfã-
ºura joi, 7 august 2014, ora
8.00, la sediul Fundaþiei Ter-
re des hommes din Craiova,
strada Iancu Jianu, nr. 26. Vã
rugãm sã trimiteþi CV-ul ac-
tualizat la adresa de e-mail :
predusfiluta@yahoo.com,
pânã la data de 6 august 2014.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan în comuna Leu
1174 mp zonã co-
mercialã, ieºiri
2x17 m, reþea apã,
electricitate, cadas-
tru, carte funciarã.
Telefon: 0724/
572.434; 0351/
179.436.
VÂND teren intravi-
lan 1.250 mp, sat
Leamna de Jos. Te-
lefon: 0769/601.061.
VÂND teren intravi-
lan, între case. Tele-
fon: 0742/926.385.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.
Vând teren extravi-
lan 16100 mp,
Ghindeni. Telefon:
0727/186.869.

Vând teren 1500
mp, dublã deschi-
dere 60 x 25 ml, la
Drumul Judeþean,
cartier ªimnicu de
Jos, cadastru fãcut.
Se poate parcela.
Telefon: 0744/
563.823.
Vând teren intravi-
lan 650 mp Coºo-
veni. str. Scurtu
Gheorghe. Tele-
fon: 0251/457.204.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.

Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu co-
mercial cu terasã,
zonã centralã.
Telefon: 0746/
660.001.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr garsoni-
erã. Telefon:
0743/ 101.135.
Cumpãr aparta-
ment 3 camere
decomandat, etaj
l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Apartamnet 2 ca-
mere cu casã îm-
prejurimi Craiova.
Telefon: 0771/
663.179.

Schimb teren intra-
vilan 4000 mp cu
apartament 2 ca-
mere + diferenþa.
Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând autoturism
Dacia 1310, anul
fabricaþiei 1993.
Telefon: 0765/
789.181.
DACIA papuc, fa-
bricaþie 1999, ITP,
preþ negociabil.
Telefon: 0745/
527.334.

STRÃINE
Vând ( schimb)
dezmembrãri Fiat
Puntos T.D.I. an
1998 3 uºi, 1,7KW.
Telefon: 0762/
185.366.
Vând ( schimb)
Honda RC 33, 650
cm 3, neagrã înscri-
sã, an 1994. Tele-
fon:0762/ 185.366.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr faþã de uºã
sau uºã stânga faþã
Dacia 1310 ultimul
model. Telefon:
0722/382.970.

VÂNZÃRI DIVERSE
Platformã 3,5/2,5
m, tracþiune hipo/
auto, 2 osii, 4 roþi
Dacia. Telefon:
0749/012.505.
Vând 2 televizoa-
re. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
Vând bazin 5000
litri, spalieri viþã de
vie. Telefon: 0744/
928.444.
Vând porc  150 kg
Marele Alb. Tele-
fon: 0762/ 185.366.
Vând acordeon
WELMAISTER
nou. Telefon: 0745/
045.122.
Vând 3 scaune fri-
zerie. Telefon:
0721/483.933.

Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
CENTRALÃ termi-
cã pe lemne Atmos.
Telefon: 0723/
394.615.
Vând urgent piani-
nã. Telefon: 0723/
636.212.
Avantajos: bicicle-
tã nouã, putinã de
salcâm, motocicle-
tã copii, covor per-
san, þevi din demo-
lare. Telefon: 0251/
416.455.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare fini-
satã neocupatã. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând vin roºu 5 lei/
litru ºi þuicã 10 lei/
litru. Telefon: 0251/
428.415; 0743/
510.255.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Vând tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112.
Telefon: 0745/
589.825.
Albine, familii puter-
nice ºi roi bine dez-
voltaþi cu mãtci se-
lecþionate. Telefon:
0720/115.936.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi
ferestre. Telefon:
0766/676.238.
Vând vin zaibãr 5
lei, ºi þuicã. Telefon:
0749/012.505.
Vând þiglã Jimbolia
ºi cãpriori din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tã-
iat tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou,
delcou aprindere
Dacia 1310 nou, ar-
zãtoare gaze sobã
D 600 mm. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut:
SINGER PAFF. Te-
lefon: 0745/751.558.

Vând PC model
MSI – ALL-IN-ONE,
WIND TOP AE
1920 nefolosit, sigi-
lat, garanþie 300
Euro. Telefon: 0722/
456.609.
Vând aparat de su-
durã, autogen poli-
zor, bormaºinã,
parbriz Tico. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând 3 locuri de
veci. Telefon: 0770/
661.777.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi mare,
ºifonier stejar. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând PENSÃ
REIMERS pentru
castrat armãsari,
inox veritabil - sta-
zã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând sobã emaila-
tã, pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.

Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electre-
cord de muzicã
popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse scu-
le, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/
542.885.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã co-
pil, covor persan.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.
SCHIMBURI

Vând sau scimb
calorifere de fontã
utilizat (folosit) cu
un calofifer tablã
120/80 foarte puþin
folosit. Telefon:
0720/231.610.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr maºinã de
gãurit trifazicã cu pi-
cior. Teleon: 0749/
012.505.

Cumpãr tablouri pe
pânzã sau carton -
150-60. Telefon:
0766/304.708.
Maºinã de cusut,
eventual defectã,
DVD recorder. Tele-
fon: 0351/181.202;
0767/049.976.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Apartament 2 came-
re decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, com-
plet mobilat. Telefon.
0722/956.600;
0756/ 028.300.
OFER spre închi-
riere spaþiu central,
pretabil pentru dife-
rite destinaþii. Chi-
rie decentã. Tele-
fon: 0751/ 219.152.
Închiriez spaþiu
stradal, birou mobi-
lat, depozit, Dezro-
birii. Telefon: 0351/
437.906.

Închiriez camerã
cãmin transforma-
tã în garsonierã,
baie, bucãtãrie,
centralã proprie a
blocului, zona 1
Mai ( Spate confec-
þii). Telefon: 0762/
500.809.
Închiriez aparta-
ment cu 2 camere,
complet mobilat ºi
utilat, situat pe str.
Paltinului, cartier
Craioviþa Nouã,
etaj 3. Zonã liniºti-
tã, piaþã în proximi-
tate. Preþ: 600 lei.
Telefon: 0762/
902.397.
Bucureºti - zona Vi-
tan, garsonierã mo-
bilatã, AC, confort
sporit, etaj 1, bal-
con. Preþ 230 Euro/
lunã. Exclus Agen-
þii. Contract ferm.
Telefon: 0722/
714.578.

SPAÞIU central, 44
mp, birouri. Tele-
fon: 0762/ 187.378.

DIVERSE
Pe 29 iulie a.c. s-a
pierdut un set de
chei, pe traseul strã-
zii M. Kogãlnicea-
nu, Sf. Dumitru  sau
interiorul Sãlii Poli-
valente. Gãsitorului
recompensã. Tele-
fon: 0752/060.141.

PIERDERI
MIHRA ELECTRIC
SRL anunþã pierde-
rea Certificatului Con-
statator de la punctul
de lucru din Craiova,
str. România Munci-
toare Nr. 38, Dolj.
COMEMORÃRI

Familia aminteºte
cu tristeþe trecerea
a 13 ani de când
POPA AURORA
ne-a pãrãsit. Pioa-
sã ºi duioasã
amintire.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Divizionara doljeanã de Liga a
III-a, ACS Podari, va susþine în
perioada 3-12 august un stagiu
de pregãtire în Serbia, în locali-
tatea Kladovo. La sosirea în þarã,
formaþia pregãtitã fostul jucãtor
al Universitãþii Craiova, Victor
Naicu, va intra direct în focurile
Cupei României, în 13 august fi-
ind programat meciul din turul
III. Tragerea la sorþi nu a avut
încã loc. Dupã ce a depãºit cu
2-0 pe Viitorul Cârcea în runda
inauguralã a competiþei, Podariul
a avut liber în faza secundã, pro-
fitând de „abandonul” celor de la
FC Universitatea Craiova, echi-
pã retrasã din Liga a II-a. Parti-
da ar fi trebuit sã se dispute mier-
curi, 30 iulie.

Contactat ieri de cotidianul
nostru, privind aspectele de mai
sus, tehnicianul Victor Naicu a

Podariul merge sã pregãteascã noul sezon în Serbia

Naicu: Naicu: Naicu: Naicu: Naicu: „V„V„V„V„Vrem un parcurs cât mai lungrem un parcurs cât mai lungrem un parcurs cât mai lungrem un parcurs cât mai lungrem un parcurs cât mai lung
în Cupã ºi un campionat fãrã emoþii”în Cupã ºi un campionat fãrã emoþii”în Cupã ºi un campionat fãrã emoþii”în Cupã ºi un campionat fãrã emoþii”în Cupã ºi un campionat fãrã emoþii”

Sâmbãtã
Digi Sport 1
11:00 – HANDBAL (F) – Turneu amical: „U”

Jolidon – Debrecen / 13:00 – TENIS – Turneu
de tineret, la Cluj: finala Cicuit Transilvania
Trophy / 15:00 – FOTBAL – Supercupa Fran-
þei: Paris SG – Guingamp / 17:35 – CURSE DE
MAªINI – Porsche Carrera Cup Red Bull: cur-
sa 1 / 18:15 – FOTBAL – Turneu amical – Emi-
rates Cup: Arsenal – Benfica.

Digi Sport 2
7:00 – TENIS (F) – Turneul de la Stanford,

în SUA: ziua a 4-a / 12:10 – CURSE DE MA-
ªINI – F3 European Championship Red Bull
Ring: cursa 1 / 13:00 – HANDBAL (F) – Tur-
neu amical: HC Zalãu – HCM Baia Mare / 16:00

– FOTBAL – Turneu amical – Emirates Cup:
Valencia – Monaco / 18:45 – FOTBAL – Tur-
neu amical – Schalke Cup: Schalke – West Ham
/ 21:45 – FOTBAL – Meci amical: Nice – Bar-
celona / 0:00, 5:00 – TENIS (F) – Turneul de la
Stanford, în SUA: ziua a 5-a.

Digi Sport 3
16:30 – FOTBAL – Turneu amical – Schal-

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
ke Cup: Malaga – Newcastle / 19:10 – CURSE
DE MAªINI – DTM Calificãri Spielberg.

Dolce Sport
7:00 – BASCHET NBA – Usab Tour: USA

Blue – USA White / 13:00 – VOLEI PE PLAJÃ
– Campionatul Naþional / 1:30 – FOTBAL –
Meci amical: Liverpool – Milan.

Dolce Sport 2
13:00 – VOLEI PE PLAJÃ – Campionatul

Naþional / 20:00, 23:00 – FOTBAL – Meciuri
amicale: Inter – Roma, Man. United – Real
Madrid.

Eurosport
16:30 – CICLISM – Clasica San Sebastian,

în Spania / 21:00 – CURSE DE MAªINI – CM
de Turisme FIA By LG, în Argentina / 22:00 –
SPORTURI DE CONTACT – Superkombat: faza
eliminatorie.

Eurosport 2
9:30 – FOTBAL AUSTRALIAN: Richmond

– GWS Giants / 13:15 – CAIAC-CANOE –
Cupa Mondialã slalom.

TVR 2
10:00 – RUGBY – SuperLiga Naþionalã: Fa-

rul Constanþa – Steaua.

Look TV
21:00 – FOTBAL – Liga Naþionalã: Steaua

– CS „U” Craiova.
Look Plus
18:30 – FOTBAL – Liga Naþionalã: Oþelul –

Concordia.

Duminicã
Digi Sport 1
11:00 – CURSE DE MAªINI – Porsche Car-

rera Cup Red Bull: cursa 2 / 12:00 – CURSE DE
MAªINI – F3 European Championship Red Bull
Ring: cursa 2 / 14:15 – CURSE DE MAªINI –
DTM Spielberg: cursa / 16:00, 18:15 – FOT-
BAL – Turneu amical – Emirates Cup: Benfica
– Valencia, Arsenal – Monaco.

Digi Sport 2
16:30 – FOTBAL – Turneu amical – Schal-

ke Cup: Malaga – West Ham / 20:00 – CURSE
DE MAªINI – Nascar Pocono Raceway 400 /
0:00 – TENIS (F) – Turneul de la Stanford, în
SUA: ziua a 6-a.

Digi Sport 3
16:35 – CURSE DE MAªINI – F3 European

Championship Red Bull Ring: cursa 3 / 17:35 –

CURSE DE MAªINI – Volkswagen R-Cup Red
Bull Ring: cursa 2 / 18:45 – FOTBAL – Turneu
amical – Schalke Cup: Schalke – Newcastle /
22:30 – CURSE DE MAªINI – IndyCar Grand
PrixMid-Ohio.

Dolce Sport
22:00 – TENIS (M) – Turneul de la Washing-

ton, în SUA.
Dolce Sport 2
13:00 – CURSE DE MAªINI – Raliu WRC

Finlanda.
Eurosport
18:30 – CICLISM – Turul Poloniei / 20:00,

21:00 – CURSE DE MAªINI – CM de Turisme
FIA By LG, în Argentina.

Eurosport 2
13:15 – CAIAC-CANOE – Cupa Mondialã

slalom / 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 – CURSE
DE MOTOCICLETE – CM, în Belgia / 0:15 –
TENIS (F) – Turneul de la Washington, în SUA.

Look TV
21:00 – FOTBAL – Liga Naþionalã: Pandu-

rii – CFR Cluj.
Look Plus
17:00, 19:00 – FOTBAL – Liga Naþionalã:

Petrolul – FC Botoºani, Astra – FC Braºov.

spus: „De duminicã (n.r. 3 au-
gust) pânã în 12 august mergem
într-un cantonament în Serbia,
unde sper sã acumulãm cât mai
mult la pregãtirea fizicã ºi la re-
laþiile de joc. Nu am fixat nici
un amical, rãmâne de vãzut ce
vom gãsi la faþa locului. Dupã
venirea din Serbia echipa va rã-
mâne în cantonament pentru
meciul de Cupã din 13 august.
Ne dorim sã ajungem cât mai
departe în aceastã competiþie ºi
aducem la Podari mãcar o echi-
pã de Liga a II-a”.

Întrebat ºi despre ce se aº-
teaptã de la noul campionat,
Naicu a afirmat: „Sper sã nu mai
avem emoþii ca sezonul trecut
(n.r. Podariul a jucat în play-off,
încheind pe locul 3 din 6)”. Fi-
nalmente n-a mai retrogradat ni-
meni (trebuia sã cadã ultimele

douã), însã asta s-a decis abia
în finalul playoff-ului.

Certitudini: patru achiziþii,
douã plecãri

Faþã de sezonul precedent,
Podariul a înregimentat patru ju-
cãtori ºi a renunþat la alþi doi: „I-
am adus pe Cristian Nedelcovici,
Marian Mecea, ambii portari,
Cristi Preda ºi Cristi Niculescu.
Primul a venit de la Conpet Plo-
ieºti iar ceilalþi trei de la FC Balº.
E posibil sã mai facem transfe-
ruri. Avem în vedere mai mulþi
jucãtori sub 21 de ani. La capi-
tolul plecãri, am renunþat la Jia-
nu ºi la juniorul Dicu”, ne-a mai
declarat Victor Naicu.

Înainte de plecarea spre Ser-
bia, Podariul a disputat trei ami-
cale, toate câºtigate. În ordinea
inversã disputãrii, 2-0 cu echipa

a doua a CS Universitatea Craio-
va, 7-1 cu juniorii de la CSS Cra-
iova ºi 7-3 cu AS Milcov (Olt).

Reamintim, în afarã de ACS

Podari, Doljul va mai fi reprezen-
tat în Liga a III-a de alte douã for-
maþii: nou-promovata CSO Filiaºi
ºi Viitorul Municipal Craiova.

Astra este cu un picior ºi jumãtate în pla-
yoff-ul Ligii Europa, dupã ce a trecut, joi
searã, cu 3-0, la Giurgiu, de cehii de la Slo-
van Liberec, meci în care nigerianul Kehin-
de Fatai a înscris toate golurile formaþiei pre-

LIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

Fatai a dat recital  sub ochii lui Piþurcã: „Nici nu ºtiam cã a fost la meci. E visul meu sã joc în naþionala României”
gãtite de Daniel Isãilã. În tribune, fãrã ca
Fatai sã ºtie, s-a aflat ºi Victor Piþurcã, venit
special sã-l urmãreascã pe fotbalistul afri-
can, vãzut de selecþioner drept o soluþie via-
bilã pentru atacul naþionalei României, com-
partiment aflat în mai mare suferinþã ca nici-
odatã.

Fatai, 24 de ani, ºi-a depus actele pentru
a-ºi lua cetãþenia românã ºi mai are de tre-
cut doar examenele de limbã ºi culturã ge-
neralã.

“Nici nu ºtiam cã a fost la meci Victor
Piþurcã. Sper cã i-a plãcut ce a vãzut. E vi-
sul meu sã joc în naþionala României ºi sper
sã ajung acolo cât mai repede. Trebuie doar
sã mai iau cetãþenia, apoi nu mai depinde de
mine. ªtiu ºi imnul, ºtiu ºi istoria, ºtiu tot
despre România!”, a declarat Kehinde Fa-
tai dupã meciul cu Liberec.

Altfel, tot joi, o reuºitã a lui Adrian Mutu,
prima dupã cinci ani în Europa, n-a fost su-

ficientã pentru un succes al Petrolului în  faþa
altor cehi, cei de la Viktoria Plzen, care au
egalat pe “Ilie Oanã” în prelungiri (1-1), prin

internaþionalul Daniel Kolar. ªi mai puþin de-
cât Petrolul a obþinut CFR Cluj, învinsã în
Belarus de Dinamo Minsk, scor 0-1.

ASTRA – Slovan Liberec (Ceh) 3-0

A marcat: Fatai 4, 74, 81.
PETROLUL – Viktoria Plzen (Ceh) 1-1

Au marcat: Mutu 76 / Kolar 90+1.
Dinamo Minsk (Blr) – CFR CLUJ 1-0

A marcat: Adamovici 54.
Karagandy (Kaz) – Hajduk Split (Cro) 4-2

Astana (Kaz) – AIK Fotboll (Sue) 1-1

Neftci Baku (Azb) – Chikhura (Geo) 0-0

Dinamo Moscova (Rus) – Shmona (Isr) 1-1

Elfsborg (Sue) – Hafnarfjardar (Isl) 4-1

Omonia (Cip) – Metalurg Skopje (Mac) 3-0

Chorzow (Pol) – Esbjerg (Dan) 0-0

Karabukspor (Tur) – Rosenborg (Nor) 0-0

Eindhoven (Ola) – Sankt Polten (Aus) 1-0

Mlada Boleslav (Ceh) – Lyon (Fra) 1-4

Trencin (Slc) – Hull City (Ang) 0-0

Brommapojkarna (Sue) – AC Torino (Ita) 0-3

IFK Goteborg (Sue) – Rio Ave (Por) 0-1

Young Boys (Elv) – Ermis (Cip) 1-0

Zorya (Ucr) – Molde (Nor) 1-1

RNK Split (Cro) – Cern. Odesa (Ucr) 2-0

Waragem (Bel) – Soligorsk (Blr) 2-5

Vikingur (Fer) – Rijeka (Cro) 1-5

Diosgyor (Ung) – FK Krasnodar (Rus) 1-5

Stjarnan (Isl) – Lech Poznan (Pol) 1-0

FK Sarajevo (Bos) – Atromitos (Gre) 1-2

FC Bruges (Bel) – Brondby (Dan) 3-0

Mainz (Ger) – Asteras Tripolis (Gre) 1-0

Sociedad (Spa) – Aberdeen (Sco) 2-0

St. Johnstone (Sco) – Trnava (Slc) 1-2

Grodig (Aus) – Zimbru (Mol) 1-2

Returul este programat joia viitoare.

Rezultatele complete consemnate joi searã
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CSJ ŞTIINŢA  U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universita-
tea Craiova face selecţie la toa-
te grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt per-
manente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi gă-
siţi la stadionul Tineretului, în-
tre orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

(2001-2002) – tel. 0760 51 44 75
Antrenor Marian Bîcu

(2003-2004) – tel. 0785 21 66 88
Antrenor Alin Donose

(2005-2006) – tel. 0736 29 20 55
Profesor Nicolae Zamfir –

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
CFR Cluj 1 1 0 0 4-0 3
Dinamo 1 1 0 0 4-0 3
Gaz Metan 1 1 0 0 3-0 3
Steaua 1 1 0 0 3-1 3
Astra 1 1 0 0 2-0 3
Petrolul 1 1 0 0 1-0 3
Pandurii 1 0 1 0 1-1 1
Craiova 1 0 1 0 1-1 1
Viitorul 1 0 1 0 0-0 1
„U” Cluj 1 0 1 0 0-0 1
ASA 1 0 1 0 0-0 1
CSMS Iaşi 1 0 1 0 0-0 1
FC Braşov 1 0 0 1 0-1 0
Chiajna 1 0 0 1 0-2 0
Rapid 1 0 0 1 1-3 0
Botoşani 1 0 0 1 0-3 0
Oţelul 1 0 0 1 0-4 0
Ceahlăul 1 0 0 1 0-4 0

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LIGA I
Etapa II

Meciurile Ceahlăul – ASA şi Viitorul – Rapid s-au jucat aseară
    Oţelul – Chiajna – sâmbătă, ora 18.30

Steaua – Craiova – sâmbătă, ora 21
Petrolul – Botoşani – duminică, ora 17
Astra – FC Braşov – duminică, ora 19
Pandurii – CFR Cluj – duminică, ora 21
Gaz Metan – CSMS Iaşi – luni, ora 18.30
„U” Cluj – Dinamo – luni, ora 21

Două decenii şi jumătate s-au
scurs de când Universitatea Craio-
va nu a mai câştigat în deplasare cu
Steaua. Iar în timpul „erei Mititelu”
victoriile contra roş-albaştrilor erau
interzise şi acasă. La sfârşitul lui
noimebrie 1989, Bica şi Ştefan Stoi-
ca declanşau prematur Revoluţia,
prin golurile care au întors avanta-
jul adus de Balint pentru echipa lui
Anghel Iordănescu. Fane Crişan
apăra un penalty, iar trupa lui Cârţu
completa seria de succese contra
tuturor echipelor din sistem: Dina-
mo, Steaua, Victoria ş i Flacăra
Moreni. Mulţi dintre jucătorii care
vor fi pe teren în seara aceasta nici
nu erau pe lume când Craiova izbu-
tea acel succes, într-un sezon care
avea să-i aducă titlul, ultimul câşti-
gat de alb-albaştri. Craiova nu a mai
întâlnit Steaua de 3 ani şi jumătate,
de la un 0-1 pe „Ion Oblemenco”,
chiar după plecarea lui Piţurcă. În-
tre timp, doar Jerry Gane şi-a îm-
bunătăţit palmaresul contra Stelei.
Astfel, după ce a început cu două
eşecuri: Steaua – FCU Craiova 2-1
(în 2009) şi Gaz Metan CFR – Stea-
ua 0-1 (în 2010, în Cupa Româ-
niei), antrenorul CSU a contabilizat
două egaluri la 1, cu Severin şi Co-
rona, chiar în ultimele două stagiuni,
în care Steaua a ieşit campioană,
cu Reghecampf pe bancă. Jerry

Gane a început rezonabil şi la CSU,
remizând cu Pandurii după un joc
bun şi speră, evident, să continue
cel puţin la fel. Astăzi, Craiova nu-
i va avea în teren pe Mateiu şi Ple-
şan, accidentaţi. Un duel exotic se
va consemna între jucătorii din
Capul Verde, Nuno Rocha şi Kay
de la Craiova, respectiv Varela de
la Steaua, Kay ş i Varela compu-
nând, de altfel, cuplul de stoperi ai
naţionalei africane.

Doar UPC şi Orange TV
difuzează meciul

Steaua se află între cele două
dispute cu kazahii de la Aktobe, în
preliminariile Champions League,
prioritatea campioanei în acest
moment fiind calificarea în grupe.

Steaua – Universitatea Craiova
Stadion: „Ghencea”, sâmbătă, ora 21 (Look TV)
Steaua: Arlauskis – Râpă, Varela, Szukala, Pârvulescu – Prepe-

liţă, Stanciu – Iancu, Chipciu, Tănase – Keşeru. Antrenor: Costel
Gâlcă. Rezerve: Niţă – Latovlevici, Filip, Sânmărtean, Vâlceanu,
Ad. Popa, Lemnaru.

Craiova: Brac – Achim, Frăsinescu, Kay, Vătăjelu – Băluţă, Mad-
son, Bancu – Nuno Rocha, Ferfelea – Curelea. Antrenor: Ionel Gane.
Rezerve: Straton – Dănănae, Acka, Velcovici, Ivan, Neacşa, Her-
ghelegiu.

Craiova joacă derby-ul cu Steaua fără spectatori, meciul
fiind inaccesibil şi pentru mulţi telespectatori, întrucât

RDS şi Dolce nu mai difuzează postul Look TV

Lăsaţi-i în
„Ghencea” goală!

Lăsaţi-i în
„Ghencea” goală!

Lăsaţi-i în
„Ghencea” goală!

Lăsaţi-i în
„Ghencea” goală!

Lăsaţi-i în
„Ghencea” goală!

Lăsaţi-i în
„Ghencea” goală!

Lăsaţi-i în
„Ghencea” goală!

Lăsaţi-i în
„Ghencea” goală!

Lăsaţi-i în
„Ghencea” goală!

Meciul din seara aceasta se va dis-
puta fără spectatori, întrucât gaz-
dele ispăşesc o suspendare din ul-
tima etapă a sezonului trecut, când
au sărbătorit titlul cu prea mult
zgomot. În condiţiile în care după
RCS&RDS şi Dolce Romtelecom
a scos din grilă posturile TV ale lui
Arpad Paszkany, Look TV şi Look
Plus, sunt extrem de puţine locuri
unde se poate viziona disputa din-
tre Steaua şi Craiova, doar abona-
ţii UPC şi Orange TV având aceas-
tă şansă. O altă variantă este vizio-
narea pe internet, accesând plat-

forma seenow.ro, unde abonamen-
tul lunar este între 4 şi 6 euro.

Gângioveanu se pregăteşte
cu echipa a doua

Dacă Dragoş Firţulescu a sem-
nat recent cu Dinamo, un alt jucă-
tor craiovean care cândva era de
mare perspectivă, Cosmin Gângio-
veanu, se pregăteşte cu echipa a
doua a CS Universitatea. Alături de
el aleargă doi jucători indezirabili
pentru club, Dacian Varga şi Răz-
van Patriche, care sunt încă sub
contract cu CSU. După dezafilie-
rea FCU Craiova, în 2011, Gângio-
veanu a jucat o scurtă perioadă în
Giuleşti, iar în iarna trecută a fost
aproape să revină la echipa lui Miti-
telu, cu care însă s-a pregătit doar
câteva zile. Pe de altă parte, atât

Ionel Gane, cât şi Felix Grigore au
anunţat că lotul Craiovei va fi pri-
menit cu alţi doi jucători. Unul din-
tre aceştia pare a fi atacantul sârb
de 21 de ani Luka Milunovic, care
vine de la Steaua Roşie Belgrad.

Noul sponsor
a înlocuit numele jucătorilor
Aşa cum s-a anunţat deja, Uni-

versitatea Craiova are un nou spon-
sor, firma Sarcom din Rm. Vâlcea,
care produce vopselurile şi lacurile
Sticky. Denumirea Sticky (n.r. lipi-
cios în eng.) a fost deja inscripţio-
nată pe tricouri, chiar deasupra nu-
mărului, acolo unde în prima etapă
figurau numele jucătorilor. Noul
sponsor a renunţat totuşi la obiş-
nuita culoare roşie, fiind trecută cu
albastru, alb sau negru pe varian-
tele de echipament ale Craiovei.
Sub numărul jucătorilor va fi tre-
cută firma KDF Energy, cea care
a fost sponsor principal în sezonul
trecut. Mărinică Potop, reprezen-
tantul Sticky, a explicat asocierea
cu clubul din Bănie: „Sunt supor-
ter al Universităţii Craiova,  fiind
născ ut în Bălceşti,  la 40 km de
Bănie. Şi, în plus, am vrut să fa-
cem o afacere. Universitatea Cra-
iova este un club de tradiţie, care
oferă o excelentă oportunitate pen-
tru reclamă şi publicitate, pentru
vizibilitatea firmei noastre. Am ve-
nit la Craiova prin Gheorghiţă Ge-
olgău, la recomandarea lui Florin
Verigeanu. Şi avem interese pur
sportive, nu avem afaceri cu sta-
tul şi nici interese politice”.

Întrebat dacă CS Universitatea
Craiova va afişa şi stema cu leul
pe tricouri, Felix Grigore a răspuns:
„Nouă ne place stema aceasta cu
c are am pornit la drum”.  În
schimb, ieri, pe s ite-ul ofic ial al
Stelei a apărut iniţial stema cu leul
în dreptul CS Universitatea, pen-
tru ca după-amiază administratorii
paginii să efectueze schimbarea,
afişând stema în dungi.


