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- Mi-e frică,  Popescule, că
ăştia la întreţinere o să ne pună
să plătim şi căldura de-afară.
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Vela, comuna cu cele şapte
sate rupte de lume!

reportaj /
pag. 4 şi 5

Şapte  sate mărunte , dacă nu mignone,
are comuna Vela, înfiinţată prin Legea ad-
ministrativă din 31 martie 1864. Pe un ali-
niament sunt răsfirate Ve la, Cetăţuia şi
Bucovicior, Ştiubeiul poziţionându-s e ai-
doma unei catete mari la cateta mică, într-
un triunghi dreptunghic. În timp ce, pe  o
altă rută, asime trică, Şe gleţul, Suharul,
De snăţuiul (Viorica) ş i Gubaucea ţin tre-
na râului Des năţui, cu capriciile lui atât de

mofturoase în această perioadă. Satele din
comună par, mai degrabă, cuibărite la poa-
le le unor de aluri, acoperite încă de  păş u-
ne , cunos cute de localnici s ub nume le de
Stupiniţa, Burdiosul, Mocirla, Leordoas a.
Peisajul pare  bucolic de-a dreptul, mai ales
că panglica de asfalt se opre şte  brusc în
buza satului de  reş edinţă – Vela –
la vreo cinci kilometri distanţă,
spre nemulţumire a localnicilor.

Comisia
Europeană a
adoptat Acordul
de Parteneriat cu
România pentru
2014-2020

Comisia Europeană a adoptat, ieri,
Acordul de Parteneriat cu România,
document care stabileşte strategia de
„utilizare optimă” a fondurilor euro-
pene alocate Bucureştiului în perioa-
da 2014-2120, se arată într-un co-
municat al Executivului de la Bru-
xelles. „Acordul pregăteşte terenul
pentru investirea a 23 de miliarde
euro, sumă care reprezintă totalul
finanţărilor în cadrul politicii de coe-
ziune, precum şi a 8 miliarde euro
pentru dezvoltare rurală şi 168 de mi-
lioane euro pentru sectorul pescui-
tului şi pentru cel maritim”, infor-
mează Comisia Europeană.

Două pistoale
militare
descoperite
într-o gospodărie
din Bucovă

Prefectura Dolj
a trimis
construcţii
modulare
sinistraţilor
din Olt

Pagubele
războiului
din Fâşia Gaza
sunt între 4 şi 6
miliarde de dolari

Războiul din Fâşia Gaza a cau-
zat pagube cuprinse între 4 şi 6
miliarde de dolari, a anunţat mi-
nistrul palestinian adjunct al Eco-
nomiei, Tayssir Amro, potrivit că-
ruia ţările donatoare urmează să se
reunească în Norvegia în septem-
brie. Tayssir Amro a explicat pen-
tru AFP că această cifră nu ia în
calcul decât “pagubele directe asu-
pra economiei din Fâşia Gaza şi ar
putea creşte odată ce vor fi adău-
gate consecinţele indirecte asupra
populaţiei”. Un calcul mai exact se
va face în momentul reinstalării li-
niştii în enclava palestiniană.



2 / cuvântul libertãþii joi, 7 august 2014
actualitate

$1 EURO ...........................4,4455 ............. 44455
1 lirã sterlinã................................5,6031....................56031

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Izolat
averse

de ploaie
1 dolar SUA.......................3,3278........33278
1 g AUR (preþ în lei).......137,8188.....1378188

Cursul pieþei valutare din 7 august 2014 - anunþat de BNR

VALUTA

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: redactia@cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Alina Drãghici
Eveniment: Carmen Zuican

Economie / Politicã: Marga Bulugean
Culturã: Magda Bratu

Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Iohannis:
Sunt pregãtit sã
lucrez cu premierul
Ponta dacã ajung
preºedinte

Preºedintele PNL, Klaus
Iohannis, a declarat, marþi
searã, la Realitatea TV, cã este
pregãtit sã lucreze cu premie-
rul Victor Ponta în situaþia în
care va câºtiga alegerile
prezidenþiale, el arãtând cã ar
avea cu Ponta o colaborare
instituþional corectã ºi nu o
coabitare. „Evident cã da (n.r.
– sunt pregãtit sã colaborez cu
Victor Ponta). (...) Mai
devreme sau mai târziu
aceastã colaborare – nu
coabitare, colaborare - este
obligatorie. E pãrerea mea ºi
aºa scrie ºi în Constituþie –
oricine este preºedinte ºi
oricine este premier, cei doi
sunt obligaþi sã colaboreze. În
situaþia în care aº ajunge la
preºedinþie ºi Victor Ponta
rãmâne prim-ministru,
aceastã colaborare ar fi una
instituþional corectã, din
punctul meu de vedere, dar
fãrã sinergii deosebite. Deci s-
ar lucra corect instituþional,
preºedintele ar opri anumite
excese, primul-ministru
probabil ar fi obligat sã-ºi
facã treaba la Guvern”, a spus
Iohannis. El a precizat, pe de
altã parte, cã guvernul actual
nu se va schimba pânã în
ianuarie 2015, chiar dacã
alegerile prezidenþiale vor fi
câºtigate de candidatul
dreptei, „fiindcã este dat de
majoritatea parlamentarã”.
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Comisia Europeanã a adoptat, ieri, Acor-
dul de Parteneriat cu România, document
care stabileºte strategia de „utilizare opti-
mã” a fondurilor europene alocate Bucu-
reºtiului în perioada 2014-2120, se aratã
într-un comunicat al Executivului de la
Bruxelles. „Acordul pregãteºte terenul pen-
tru investirea a 23 de miliarde euro, sumã
care reprezintã totalul finanþãrilor în ca-
drul politicii de coeziune (în preþuri curen-
te, incluzând finanþarea din cadrul Coope-
rãrii teritoriale europene ºi alocãrile buge-
tare pentru Iniþiativa privind ocuparea for-
þei de muncã în rândul tinerilor), precum
ºi a 8 miliarde euro pentru dezvoltare ru-
ralã ºi 168 de milioane euro pentru secto-
rul pescuitului ºi pentru cel maritim”, informea-
zã Comisia Europeanã. CE considerã cã investi-
þiile din fonduri europene vor atenua ºomajul ºi
vor stimula competitivitatea ºi creºterea econo-
micã prin sprijinul acordat inovãrii, formãrii pro-
fesionale ºi învãþãmântului în oraºe ºi în zonele
rurale. De asemenea, investiþiile vor promova
spiritul antreprenorial, vor combate excluziunea
socialã ºi vor contribui la dezvoltarea unei eco-
nomii ecologice, în care resursele sunt utilizate
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eficient, mai precizeazã CE. „Astãzi (ieri - n.r.)
am adoptat un plan de investiþii strategic, vital,
care aºazã România pe calea creãrii de locuri de
muncã ºi a creºterii economice în urmãtorii 10
ani. Acest Acord de Parteneriat reflectã determi-
narea comunã a Comisiei Europene ºi a Româ-
niei de a utiliza în modul cel mai eficient fondu-
rile UE (...) Obiectivul major nu este viteza, ci
calitatea”,a declarat comisarul pentru Politicã Re-
gionalã, Johannes Hahn. La rândul sãu, comisa-

rul pentru Agriculturã, Dacian Cioloº, a afir-
mat cã este important ca „beneficiile creº-
terii economice ºi ale creãrii de locuri de
muncã sã fie vizibile nu doar în oraºe, ci ºi
în mediul rural, unde, în prezent, toate fon-
durile structurale ºi de investiþii pot avea
efecte mai mari prin intermediul unor in-
strumente îmbunãtãþite”. Ministerul Fondu-
rilor Europene a anunþat încã de marþi cã
Executivul european a validat Acordul de
Parteneriat 2014 - 2020 cu România. „Ro-
mânia are deja Acordul de Parteneriat 2014 -
2020 validat de cei patru comisari, decizia
Comisiei Europene de adoptare a acestui
document urmând a fi publicatã în zilele
urmãtoare”, a declarat ministrul Fondurilor

Europene, Eugen Teodorovici, subliniind cã
aceastã validare dovedeºte faptul cã documen-
tul trimis de România rãspunde exigenþelor Co-
misiei. Pe 7 iulie, Ministerul Fondurilor Europe-
ne a trimis oficial propunerea actualizatã de Acord
de Parteneriat 2014-2020 Comisiei Europene,
dupã ce documentul fusese transmis în mod
formal pe 31 martie. Comisia Europeanã a criti-
cat prima versiune a acordului, pe care l-a cata-
logat drept „incoerent ºi fãrã prioritãþi clare”.

Rusia a decis, ieri, sã limiteze im-
porturile de carne de vitã din Româ-
nia, dupã ce a descoperit cazuri de
îmbolnãvire cu boala vacii nebune.
Acesta este cel mai recent episod din
seria „rãzboiului comercial” relansat
de Moscova, ca urmare a sancþiu-
nilor impuse de SUA ºi UE pentru
implicarea Rusiei în criza din Ucrai-
na, scrie AFP. „Din cauza declanºã-
rii unei epidemii de encefalopatie
spongiformã bovina (boala vacii ne-
bune) la bovinele din regiunea Clu-
jului în România, începând cu 6 au-
gust 2014 sunt impuse restricþii tem-
porare asupra exporturilor cãtre Ru-

Preºedintele Traian Bãsescu „sã aibã grijã cu
doamna Udrea de PMP”, pentru cã Alianþa Creºtin
Liberalã (ACL) „nu are nevoie de binecuvântarea
nimãnui”, a declarat, ieri, preºedintele PDL, Vasile
Blaga, dupã prima ºedinþã a Consiliului de condu-
cere al ACL. Blaga nu crede cã Traian Bãsescu-
 este printre aceia care se bucurã de „noua con-
strucþie” ACL (n.r. – formatã din PNL ºi PDL),
dar Alianþa „nu a avut nevoie de binecuvântarea
nimãnui”. „Nu avem nevoie de sfaturile nimãnui.
ªtim ce avem de fãcut, suntem oameni responsa-
bili. O sã avem luni un candidat la preºedinþie, o

sã avem ºi candidat de prim-ministru cum scrie
în protocol. Noi suntem pe drumul nostru, dân-
sul (Bãsescu - n.r.) sã aibã grijã cu doamna Udrea
de PMP. Are de ce avea grijã”, a precizat Blaga-
 într-o conferinþã de presã comunã cu preºedin-
tele PNL, Klaus Iohannis. Referitor la candidatu-
ra Monicãi Macovei la preºedinþie, ca indepen-
dent însã,  liderul democrat-liberalilor a spus ieri
cã aceasta „se exclude singurã din partid” prin ges-
tul fãcut. „Se exclude singurã, nu trebuie sã ex-
clud. Eu nu am dat afarã din partid pe nimeni! Eu
am adus oameni în partid, pur ºi simplu se exclude

singurã dacã candideazã, nu trebuie sã o dãm afa-
rã. E în afara partidului, articolul cred cã este 20
litera b, ne uitãm. Nu trebuie sã votãm, e simplu ca
bunã ziua”, a explicat Blaga. „Un anunþ pe Internet
e una, înscrierea în cursa electoralã este altceva”, a
þinut sã sublinieze ºi Klaus Iohannis. Europarlamen-
tarul PDL Monica Macovei a anunþat, într-un me-
saj video postat pe site-ul www.macoveipresedin-
te.ro, cã va candida la preºedinþie, menþionând cã
este nemulþumitã de opþiunile de vot oferite ºi cã
aceste opþiuni impuse de partide nu au fost testate
în nici o bãtãlie electoralã naþionalã.

Blaga: ACL nu are nevoie de binecuvântarea nimãnui,
Bãsescu sã aibã grijã cu Udrea de PMP

Rusia limiteazã importul de carne de vitã din România, care nu existã însã
sia” a vacilor vii, cãrnii de vitã ºi al-
tor produse asociate, potrivit unui
comunicat al Rosselkhoznadzor (au-
toritatea sanitarã din Rusia). În re-
plicã, Autoritatea Naþionalã Sanitar
Veterinarã ºi pentru Siguranþa Ali-
mentelor (ANSVSA) a informat,
printr-un comunicat, cã þara noas-
trã nici nu exportã carne de vitã ºi
bovine vii în Rusia. Autoritatea sani-
tar-veterinarã rusã (Roselhoznadzor)
a mai dispus, în 1 iulie, interzicerea
importurilor de bovine, carne de vitã
ºi produse derivate din România, din
cauza „encefalopatiei spongiforme
bovine”, informa atunci agenþia Itar-

Tas. În comu-
nicatul dat pu-
blicitãþii ieri,
ANSVSA subli-
niazã cã, înce-
pând cu anul
1995, în Româ-
nia nu a fost în-
registrat nici un
caz de formã
clasicã sau ati-
picã de Encefa-
lopatie Spongi-

formã Bovinã (ESB), pânã la recen-
ta depistare a unui caz izolat. „For-
ma atipicã de ESB depistatã în þara
noastrã este un caz izolat ºi nu o
epidemie. Autoritãþile române inves-
tigheazã în acest moment condiþiile
în care acest caz a apãrut ºi infor-
meazã în permanenþã organizaþiile in-
ternaþionale în domeniu. Organiza-
þia Mondiale a Sãnãtãþii Animalelor
(OIE) a acordat Romaniei, în luna
iunie a acestui an, certificatul prin
care i se recunoaºte statutul de þarã
cu risc neglijabil pentru ESB”, se
aratã în comunicatul ANSVSA.

Tot ieri, aceeaºi Agenþie Sanitar-
Veterinarã rusã (Roselkoznadzor) a
decis limitarea exporturilor de ani-
male vii din mai multe regiuni din
Italia, Bulgaria ºi Grecia, dar va pro-
pune Turciei sã suplimenteze expor-
turile de fructe ºi legume, pentru a
compensa interzicerea produselor
similare din Polonia ºi Republica
Moldova, începând cu 1 august,
dupã cum a afirmat ºeful acestei in-
stituþii, Serghei Dankvert, citat de
Itar-Tass. Polonia ºi Republica Mol-
dova erau concurenþi puternici ai

Turciei, a declarat directorul Rosel-
koznadzor, înaintea întâlnirii cu un
oficial din Ministerul turc al Agricul-
turii. „Turcia a reuºit sã suplimente-
ze rapid exporturile de fructe ºi le-
gume”, a precizat Dankvert.

Moscova a fost deseori acuzatã
cã utilizeazã arme comerciale, în spe-
cial invocarea de motive sanitare,
drept mijloc de presiune diplomaticã
asupra vecinilor sãi. Nu mai departe
de marþi, preºedintele rus Vladimir
Putin a anunþat cã a ordonat guver-
nului federal sã elaboreze mãsuri de
ripostã la noile sancþiuni europene ºi
americane adoptate sãptãmâna trecutã
contra Rusiei, pe care Occidentul o
acuzã cã este implicatã în conflictul
din estul Ucrainei, relateazã AFP ºi
Reuters. „Am dat un astfel de ordin
astãzi”, a declarat Putin, citat de
agenþiile de presã ruseºti, cu ocazia
unei deplasãri la Voronej (la circa 500
de kilometri sud de Moscova). „Evi-
dent, trebuie fãcut acest lucru într-
un mod extrem de prudent, pentru
a-i sprijini pe producãtorii ruºi, dar
fãrã a le face rãu consumatorilor”, a
explicat el.
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GEORGE POPESCU

Atenþionam cu exact doi ani în
urmã asupra pericolului pe care
Puterea usedistã ºi-l asuma de a-l
resuscita pe Traian Bãsescu pe
care sentinþa votului de la refe-
rendumul de demitere îl aruncase
de pe un podium pe care zben-
guise într-o voioºie de maidan pe
calea unui eºec cu miros de haz-
na. Cum? În unicul mod pe care
marinarul ajuns la capãtul unei
curse cu iscusinþa unui pirat hã-
lãduind prin coclaurile unei poli-
tici aproape delirante ºi-l dorea ºi
ale cãrui reguli suburbane le cu-
noºtea din proprie expertizã: a-l
bãga în seamã dincolo de rapor-
turile strict instituþionale ºi dincolo
de marja literei constituþionale.

Or, n-a fost aºa ºi, odatã re-
suscitat, Bãsescu ºi-a revenit
aproape miraculos reintrându-ºi,
cum se zice, în pâine ºi declan-
ºând o bãtãlie subsumatã singu-
rului registru care-i convine, un
fel de „care pe care”, ignorând,
de-acum, ºi ultimele resturi ale
unor constrângeri normative ºi de
bun-simþ.

Þâfna sa, altminteri constituti-
vã, a atins, în aceste ultime zile ºi
sãptãmâni, dimensiuni paroxisti-

Bãsocraþia sau agonia unui pirat…Bãsocraþia sau agonia unui pirat…Bãsocraþia sau agonia unui pirat…Bãsocraþia sau agonia unui pirat…Bãsocraþia sau agonia unui pirat…
ce ºi e greu de imaginat ºi de ac-
ceptat cã un astfel de comporta-
ment a intrat vreodatã în profilul
vreunui ºef de stat, nici mãcar
prin zone ale periferiei civilizaþiei.
Cãci, sã te trezeºti acoperind cu
reproºuri ºi injurii, într-un stil de-
a dreptul vulgar („Îi voi dezbrãca
public pe politicieni!”, iatã o de-
claraþie greu de acceptat ºi la ni-
velul unui consiliu comunal), nu
doar pe adversarii direcþi, ci ºi pe
cei care þi-au fost tovarãºi de drum
ºi zeloºi apãrãtori pânã doar cu
câteva luni mai înainte, depãºeºte
chiar ºi închipuirea unui puºti
neinteresat de politicã. Marþi sea-
ra, la postul de televiziune deve-
nit una din ultimele sale redute
defensive, ºi-a anunþat, într-o aiu-
ritoare peroraþie resentimentarã,
ceea ce pare a se constitui în rãz-
boiul sãu total pe sistemul singur
contra tuturor. ªi, în fond, con-
tra Þãrii, fiindcã un scandal de o
asemenea anvergurã, în atacuri la
persoanã, instituþii ºi la clasa po-
liticã în ansamblul ei – fãcând
abstracþie cã îi aparþii de o mani-
erã mult mai consistentã decât îþi
convine sã crezi –, sfârºeºte prin
a pune într-o luminã extrem de

dãunãtoare ºi ce a mai rãmas din
prestigiul statului pe care te amã-
geºti cã-l mai reprezinþi.

Bãsescu se declarã, nervos ne-
voie mare, deranjat de lichelism,
pe care îl ºi defineºte cu DEX-ul
pe masã, în puþinãtatea sa cultu-
ralã, drept „lipsã de caracter”.
Însã pe linia zicalei cu „gura pã-
cãtosului”, omul nostru cocoþat
ºi din vina noastrã în capul trebii
cade zgomotos în capcana în care
„antrenamentul” din culise nu-l
mai poate apãra tocmai din cauza
nervozitãþii ºi a precipitãrii în care
se aruncã. El indicã lichelismul în
douã zone în care nu de lichelism
este vorba (ºi se vede cã „Ape-
lul…” amicului Liiceanu l-a lãsat
rece, dacã l-o fi citit, deºi ar tre-
bui amintit cã la vremea aceea se
afla necondiþionat pe… nava spre
care advocatul sãu de acum îºi
expedia mesajul!): întâi, în ches-
tiunea „pãmântului”, adicã a ile-
galitãþilor cu pãmântul, disociind,
inabil, între afacerea Nana, trata-
tã cu anchetã parlamentarã, ºi cea
a „ºmecherilor de la ADS”, care
„ar fi buni”. Curat murdar, coane
Trãienicã, s-avem pardon: ambe-
le sunt, cum singur recunoºti,

cauze penale, deosebirea ar fi cã
una e supusã unei investigaþii par-
lamentare fãrã vreo consecinþã
juridicã de moment, cealaltã unui
lung proces ajuns la momentul
sentinþei ºi în care, în ciuda atâ-
tor evidenþe, te declari neimplicat.

Urmeazã ameninþarea, în stilul
rãzboinic (nu al „luminii” becalie-
ne, acela era de o comicã inocen-
þã!) ce-i este propriu dar împins
acum la cotele de avarie ºi cu in-
coerenþã care-i denunþã iritarea ºi
abandonarea „cãpãstrului”: „în
campanie voi spune de toate, la
toþi. Pe unii dintre ei îi voi dez-
brãca public. Sunt candidaþi anun-
þaþi care au lucruri ascunse în CV-
ul lor. Sunt lucruri pe care le tãi-
nuiesc. Cetãþenii trebuie sã ºtie tot.
Tot ce e important! Nu se bagã
nimeni în familia nimãnui…”.

O astfel de declaraþie este de o
gravitate împovãrãtoare pentru un
stat de drept ºi pentru o demo-
craþie pe care autorul ei se tot la-
udã cã le apãrã. Lãsând deoparte,
dezlânarea logicã ºi gramaticalã,
ies la suprafaþã cel puþin douã ele-
mente în baza cãrora întregul sis-
tem instituþional al statului ar tre-
buie sã se sesizeze din oficiu ºi sã

reacþioneze: întâi, Bãsescu dã de
pãmânt cu Constituþia anunþând
public intrarea ca protagonist într-
o campanie electoralã în care nu
doar cã e obligat sã fie neutru, ci
sã o fereascã de astfel de perico-
le; apoi, de unde ºtie ºeful statu-
lui ce „lucruri ascunse” se gãsesc
în  CV-urile unora? De la servicii-
le pe care ºi le-a subordonat în
interes propriu? De la aceleaºi in-
stituþii în ale cãror treburi jurã –
strâmb, cum se vede – cã nu ºi-a
vârât coada prezidenþialã?

Cât despre presiunea mediati-
cã, fireºte cã ar putea avea drep-
tate, însã, cum ne-a obiºnuit, Pre-
ºedintele unora, nu al tuturor, e ºi
aici schismatic, din moment ce,
uitând cã singur a folosit media
ca presiune asmuþind-o încotro a
dorit, iar pe de altã parte, propu-
ne o soluþie absolut aberantã ºi
nedemocraticã: Presa e împãrþitã
în douã. Asta ar trebui sã se în-
tâmple pentru ultima datã”. Afir-
maþia e chiar cireaºa de pe colivã:
o chemare la ordine a media, in-
vitatã sã se uneascã într-o… sin-
gurã voce?

Ce-i de aºteptat dupã astfel de
declaraþii? Vom trãi ºi vom vedea.

Deschiderea oficialã a Adunãrii
Generale a Consiliului Naþional al
Elevilor a avut loc ieri, în prezenþa unor
reprezentanþi ai Ministerului Educaþiei
Naþionale ºi Ministerului Tineretului ºi
Sportului, reprezentanþi ai organizaþiilor
studenþeºti (ANOSR – Alianþa Naþionalã
a Studenþilor din România, UNSR –
Uniunea Naþionalã a Studenþilor din
România ºi USR – Uniunea Studenþilor
din România), precum ºi liderii Asocia-
þiei Elevilor Mehedinþeni, Asociaþiei
Tinerilor pentru România ºi invitaþi din
partea Wedu.ro, platforma suport a
Consiliului Naþional al Elevilor.

Scopul acestui eveniment este
dezbaterea ºi votarea unui nou Regula-
ment de Organizare ºi Funcþionare a
structurii reprezentative a elevilor din
România ºi a Regulamentului de Organi-
zare Internã, prezentarea rapoartelor de
activitate a membrilor Biroului Executiv.
De asemenea, se vor elabora ºi metodo-
logia pentru alegerile din anul ºcolar
viitor ºi paºii necesari pe care elevii

În perioada 5-12 august a.c., liderii elevilor din România se
întâlnesc în cadrul Adunãrii Generale Extraordinare a Consiliului
Naþional al Elevilor, cuprinsã în programul ªcolii de Varã, modu-
lul Consiliul Naþional al Elevilor, de la Sinaia, program finanþat

de Ministerul Tineretului ºi Sportului.
trebuie sã îi urmeze, în vederea îndepli-
nirii unui proces electoral corect ºi
transparent la nivel ºcolar, judeþean,
regional ºi naþional.

„Pe parcursul sãptãmânii petrecute la
Sinaia vor avea loc sesiuni de dezvolta-
re personalã ºi profesionalã prin tre-
ning-uri ºi workshop-uri facilitate de
profesori din reþeaua de formatori CNE.
Evenimentul îi reuneºte, pe lângã
preºedinþii Consiliilor Judeþene ale
Elevilor, ºi pe membrii Biroului de Presã
al CNE, partenerii ºi profesorii coordo-
natori ai reprezentaþilor elevilor, fiind
finanþat de Ministerul Tineretului ºi
Sportului.

Adunarea Generalã Extraordinarã a
CNE de la Sinaia este a doua întâlnire
de acest gen în anul ºcolar 2013-2014,
dupã cea din februarie 2014, de la
Braºov, care a avut ca scop alegerea
noii conduceri a Consiliului Naþional al
Elevilor”, a precizat Tudor Gãitan,
secretar în cadrul CNE.

ALINA DRÃGHICI

La solicitarea prefectului de Olt,
Prefectul judeþului Dolj, Nicolae So-
rin Rãducan, a sprijinit transferul a
12 construcþii uºoare din elemente
modulate ce vor fi repartizate la fa-
miliile din localitãþile Corbu (OPT
module), Coloneºti (TREI module)
ºi Optaºi-Mãgura (UN modul), ale
cãror locuinþe au fost grav afectate
de inundaþiile din perioada 27-30 iu-
lie a.c. „Modulele au fost preluate
din custodia locuitorilor comunei
Mãceºul de Jos, Dolj, care au fost
afectaþi de inundaþii în anul 2006”,
a precizat prefectul de Dolj, Nico-
lae Sorin Rãducan.

        ALINA DRÃGHICI

Prefectura Dolj a trimis construcþii
modulare sinistraþilor din Olt

Institutul Naþional de Hidrologie ºi Gos-
podãrirea Apelor a emis, ieri, o avertizare hi-
drologicã de Cod Galben de inundaþii, vala-
bilã pânã astãzi la ora 16.00. Bazinele hidro-
grafice vizate sunt:
Bega – bazin mijlociu,
Timiº superior, Nera,
Cerna (judeþele Caraº
Severin ºi Timiº), Drin-
cea, Desnãþui (judeþele
Mehedinþi ºi Dolj), Jiul
superior ºi afluenþii Jiu-
lui din judeþele Hune-
doara, Gorj, Mehedinþi
ºi Dolj, afluenþii Oltului
mijlociu ºi inferior din
judeþele Gorj, Vâlcea,
Argeº, Dolj ºi Olt. Vor
fi scurgeri importante
pe versanþi, torenþi ºi
pâraie, viituri rapide pe
râurile mici cu posibile

efecte de inundaþii locale ºi creºteri de debi-
te ºi niveluri pe unele râuri din bazinele hi-
drografice menþionate, cu depãºiri ale Cote-
lor de Apãrare.

ªcoala de Varã a Consiliului
Naþional al Elevilor

ªcoala de Varã a Consiliului
Naþional al Elevilor

ªcoala de Varã a Consiliului
Naþional al Elevilor

ªcoala de Varã a Consiliului
Naþional al Elevilor

ªcoala de Varã a Consiliului
Naþional al Elevilor

ªcoala de Varã a Consiliului
Naþional al Elevilor

ªcoala de Varã a Consiliului
Naþional al Elevilor

ªcoala de Varã a Consiliului
Naþional al Elevilor

ªcoala de Varã a Consiliului
Naþional al Elevilor

Cod Galben de inundaþii în OlteniaCod Galben de inundaþii în OlteniaCod Galben de inundaþii în OlteniaCod Galben de inundaþii în OlteniaCod Galben de inundaþii în OlteniaCod Galben de inundaþii în OlteniaCod Galben de inundaþii în OlteniaCod Galben de inundaþii în OlteniaCod Galben de inundaþii în Oltenia
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Când părerea
oamenilor
n-are preţ

Cu 7.500 ha teren arabil, Vela
nu stă deloc rău. Numai că
dreapta stăpânire a pământului
nu i-a ajutat în cele din urmă, aşa

cum se credea. Au apărut câte-
va mari exploatări – Agrar, Rod-
nicia, Gioviadi, Voinea Alexan-
dru, Cucu Stelu – în care se face
performantă agricultură, cu uti-
laje moderne, dar săracii au ră-
mas tot săraci, dacă nu mai să-
raci. Cu efectivele de caprine
(circa 1.700), ovine (circa
3.000) şi vaci de lapte (circa
420) şi cu suprafeţele mărunte

Şapte sate mărunte, dacă nu mignone, are comuna
Vel a, înfiinţată prin Legea administrativă di n 31 mar-
tie 1864. Pe un aliniament sunt răsfirate Vela, Cetăţu-
ia şi Bucovicior, Ştiubeiul poziţionându-se aidoma unei
catete mari la cateta mică, într-un triunghi  dreptun-
ghic. În timp ce, pe o altă rută, asimetrică, Şegleţul,
Suharul, Desnăţuiul (Vi orica) şi Gubaucea ţin trena
râului Desnăţui , cu caprici ile l ui atât de mofturoase
în această peri oadă. Satele din comună par, mai degra-
bă, cuibărite l a poal ele unor dealuri, acoperite î ncă
de păşune, cunoscute de localnici sub numel e de Stu-
piniţa, Burdiosul, Mocirla, Leordoasa. Peisajul pare
bucolic de-a dreptul, mai al es că pangli ca de asfalt se
opreşte brusc î n buza satul ui de reşedi nţă – Vela – la
vreo cinci kilometri  distanţă, spre nemulţumirea lo-
cal nicilor. Pe o ploaie, cum a fost cea de ieri, care ve-
nea după o altă consistentă ploaie, pădurea abia între-
zări ndu-se, întocmai ca un cearcăn în zare, întreg pei-
sajul, pl ăcut ochiului, devenea prizoni erul unei neîm-
pl iniri  bi zare. Oamenii , o populaţie cu puţi n peste
2.000 de locuitori, nu s-au dezrădăcinat, mânaţi de o
încăpăţânare, uneori lipsită de nume, îndurând întâm-
plări hărăzite doar celor temerari, împăcaţi  cu si ne.
Şi faptul nu este de neluat în seamă. Trecutul  fiecăreia

Pagini realizate de
MIRCEA CANŢĂR şi LAURA MOŢÎRLICHE

de teren deţinute, grădinărite,
oamenii îşi scot, prin trudă asu-
dată, traiul zilnic, prosperitatea
mult visată rămânând un dezide-
rat. Gând de stăpân, dar nici de
slugă măruntă şi becisnică, n-au
avut, dar de păcatele sărăciei n-
au scăpat. Şi ea e vizibilă. Tele-

viziunea prin cablu, Internetul,
toată comunicarea aceasta mo-
dernă, le creează uneori un sen-
timent de disconfort. Dumitru
Mitrică, cu vorba lui calmă, spu-
nea că la Vela se face cea mai
bună brânză din lapte de capră
din Dolj. Dar probleme sunt cu
desfacerea acesteia. În rest, oa-
menii nădăjduiesc şi stăruie, cu
sforţări şi opinteli. Meritata lor

răsplată? Statornicia, doar nu
altceva. Că părerile lor n-au preţ,
asta e o altă poveste, şi mulţi s-
au prăjit cu promisiunile politice.
Dar în peisajul acesta de hotar,
legănat între câmpie şi dealuri,
dominat acum de întinsele lanuri
de floarea-soarelui,  la ceasul
pârgului, ei îşi văd de-ale lor,
când îşi mână vitele la păşune,
slobozind interjecţii scurte, de o
silabă, în care se amestecă mân-
gâierea şi sudalma laolaltă. Ră-
tăciţi cu voia lor într-o lume în-
câlcită, chiar prea încăpăţânat ră-
sucită către rosturi şi aspiraţii noi,
nimic nu le va tulbura pofta de
viaţă.
Gospodăria
cochetă
a lui Zară Titu

Ploaia de vară ce ne-a întâm-
pinat ieri spălase bine toată ver-
deaţa, care te copleşeşte de cum
păşeşti în Vela, şi o făcuse şi mai
pregnantă, de un verde copt.
Printre şirurile de pruni şi corco-
duşi de pe o margine şi alta a
drumului, zăreşti casele, unele nu
foarte mari, înghesuite unele în
altele, de parcă oamenii şi-ar fi
dorit să fie cât mai aproape unii
de alţii, şi nu pentru că pământul
ar fi lipsit aici. Dincolo de gar-
durile care par şi ele mai mult
simbolice, unele urcate uşor pe
câte o coastă, iar altele coborâ-
te domol într-o vale, se răsfaţă
peticele culturilor de zarzavaturi.
Una dintre cele mai frumoase
gospodării o are Zară Titu, fost
şantierist pe la TMUCB. Când
a terminat cu munca, s-a hotărât
să se retragă la ţară şi aşa şi-a
cumpărat o căsuţă la Vela. A ales
aceste locuri pentru că i-a plă-
cut această linişte patriarhală care
dăinuie aici. În fiecare vară a
meşterit câte ceva şi, încetul cu
încetul, căsuţa lui cea veche şi-a
schimbat înfăţişarea, a prins via-
ţă. Emană acum tihnă şi relaxa-
re. Aproape toată curtea este
ocupată de o boltă din policar-
bonat, flancată de trandafiri şi

viţă-de-vie. În curând, va fi o
boltă naturală, din rozacee, pen-
tru că localnicul s-a gândit să o
îmbrace astfel, după modele
dendrologice găsite prin reviste.
Un drum,
o durere

Durerea oamenilor este însă
drumul neasfaltat, de câţiva ki-
lometri, numai ochiuri de apă
după ploaia căzută, o clisă insi-
dioasă, care se lipeşte de talpa
încălţărilor. Deşi trece chiar prin
mijlocul comunei, nu a cunoscut
niciodată asfaltul. „E jale mare,
e cea mai mare durere a noastră
acest drum. Nu vedeţi cum ara-
tă!”, spunea, ieri, cu năduf, Doru
Tudor, om al locului. Deşi ploua
subţire, purta pălărie uşoară de
vară şi răscolea cu vârful încăl-
ţămintei apa gălbuie care se
strânsese ici şi colo. „Nu au bani
ca să-l facă. Şi dacă ar vrea să-
l facă tot nu pot...”. Bălţile care
ciuruiesc pur şi simplu drumul
contrastează teribil cu grădinile

puse la punct ale oamenilor. În-
trebăm la Primărie şi aflăm că
ghinionul a fost cel care a pece-
tluit soarta acestui drum. „Am
făcut proiecte pentru asfaltarea
lui încă de când eram eu primar,
din mandatul 2004-2008. Mi-au
mai trebuit câteva puncte ca să
obţin finanţarea, dar nu mi s-au
acordat. Când am întrebat, mi s-
a spus că acest drum nu întru-
neşte punctajul deoarece nu asi-
gură o legătură şi cu alte comu-
ne”, spunea, cu mâhnire, Dumi-
tru Mitrică, consilierul primaru-
lui Gheorghe Câmpeanu. Asfal-
tul se termină exact la intrarea în
comună şi, după mulţi ani, Pri-
măria Vela va reabilita încă un
kilometru, banii venind de la Mi-
nisterul Dezvoltării – 3,5 miliar-
de de lei vechi şi de la bugetul
local – 700 milioane de lei vechi.
Ghinioanele s-au ţinut lanţ la Vela
şi în ceea ce priveşte celelalte
proiecte cu finanţare europeană.
Vela este printre puţinele locali-
tăţi din judeţ care nu are reţele

Vela, comuna cu celeVela, comuna cu celeVela, comuna cu celeVela, comuna cu celeVela, comuna cu celeVela, comuna cu celeVela, comuna cu celeVela, comuna cu celeVela, comuna cu cele

Dumitru Mitrică

Zară Titu
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dintre aceste aşezări (Gubaucea, de pildă, a fost comu-
nă de sine stătătoare) îndeobşte, ni se înfăţişează ca un
lanţ de întâmplări, mai mult sau mai puţin fericite, mai
mult sau mai puţin dramatice, dar oricum mărturisind
o zbatere, o speranţă şi îndreptându-se, impli cit, spre
un ţel. Faptele lor au un început şi un sfârşit, sunt ro-
tunde, iar când sunt aşezate capăt la capăt împlinesc o
poveste, în absenţa căreia istoria locului ar rămâne
lipsită de miez şi de înţel es. În vorbele domoale ale
fostului primar al comunei, Dumitru Mitri că, acum
consilier al noului primar, Gheorghe Câmpeanu, tul-
burătoare sunt doar ci frele statistice: 20 de decese de
la î nceputul anului şi  nici o naştere. Comuna, cu toate
satele ei, este deja bătrână. Cetăţuia, mâine-poimâine,
ar putea fi radiată de pe harta Doljului. Oamenii vii, cu
visele şi împlinirile lor, trec în umbră şi uitare. De la
Constantin Fotache, longevivul primar al comunei, adi-
că decenii în şir, până la Gheorghe Câmpeanu, actualul
primar, nu pildele culese toate di n viaţă au lipsit, ci
norocul. Care nu s-a cununat niciodată cu aceste locuri,
fiind greu de dezlegat motivul. Puţină lume, în afara celei
a locului, vine la Vela, comună realmente decuplată de
restul Doljului, străjuită fiind doar de crescătorii de
vite, cu capetele acoperite de glugile de ploaie, prezenţi
pe poalele, dar şi coama dealurilor. Cei din Vela trăiesc
răbdător şi pasiv. Multe gospodării sunt tefere, traini-
ce din cale afară, după cum destule case părăsite, scoro-
jite, vestesc un amurg deloc îndepărtat.

de apă şi canalizare, deşi pro-
iectele au fost scrise şi au fost
depuse de mult timp la organis-
mele competente. „Nu avem apă
şi canalizare, într-adevăr. Nu ştiu
de ce, cred că ne-a pândit ace-
laşi ghinion. Am făcut documen-
taţia şi am cerut finanţare, dar nu
am primit nimic”, spune, cu re-
semnare, consilierul primarului.
Dar destinul le lasă totuşi oame-
nilor şi o fărâmă de speranţă.
Vela are multe izvoare de apă,
unele care şerpuiesc la suprafa-
ţă ca nişte mici pârâiaşe, şi multe
pe care le tăinuieşte pământul.
Din nici o curte nu lipseşte câte
o fântână cu apă rece şi curată,
despre care se spune că trece
toate testele, deci oamenii nu
suferă din această privinţă. Mai
vin apoi fântânile publice, care
sunt presărate peste tot în comu-
nă. În total, cu cişmelele din toa-
te satele, localitatea numără pes-
te 100 de fântâni, o adevărată

bogăţie care nu se găseşte ori-
unde. Şi deloc vorbă mare, Vela
a avut fântânari iscusiţi.
Vela merită un
plus de interes!

În lipsa acestor detalii ale mo-
dernităţii – pe care localnicii încă
le mai aşteaptă răbdători – viaţa
îşi continuă cursul la Vela. Pe dru-
mul pietruit, care seamănă cu o
uliţă mare, oamenii îşi duc în fie-
care dimineaţă animalele la iarbă
pe dealurile care înconjoară sa-
tele. Îşi cultivă grădinile şi trăiesc,
deci, din munca lor. Nu sunt con-
sideraţi nişte oameni avuţi. O trei-
me din localnici, aproape 700 de
persoane, primesc ajutor social
pentru care prestează ore de mun-
că în folosul comunităţii. În biblio-
teca comunală – acolo unde se
găsesc aproape 10.000 de volu-
me din toate domeniile – tinerii
intră mai rar. Se citeşte mai puţin

şi acesta este „tributul” pe care şi
Vela trebuie să- l plătească in-
ternetului, care nu lipseşte nici
aici. De altfel, la toate celelalte
capitole – lăsând la o parte as-
faltul, apa şi canalizarea – loca-
litatea nu se plânge de nimic. În
fiecare sat există câte o grădi-
niţă, clădiri pentru şcoală, deşi

funcţionează totuşi doar două –
la Vela şi Gubaucea – pentru că
nu mai sunt copii. Acum este
vacanţă şi bucuria lor sunt dea-
lurile înverzite pe care le iau la
colindat. Marea sărbătoare a
comunei rămâne „cea a pinului”,
programată în ziua de Sfânta
Marie, când băieţi şi fete, vârst-

nici şi tineri, în acordurile lăuta-
rilor, se vor prinde în tradiţio-
nalele hore ale locului.

Vela, comuna cu şapte sate,
rupte parcă de lume, merită to-
tuşi un plus de interes. Şi, fiindcă
este o veche aşezare de răzeşi,
dar mai ales pentru că este una a
Doljului contemporan.

şapte sate rupte de lume!şapte sate rupte de lume!şapte sate rupte de lume!şapte sate rupte de lume!şapte sate rupte de lume!şapte sate rupte de lume!şapte sate rupte de lume!şapte sate rupte de lume!şapte sate rupte de lume!
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BRD -  Groupe  Soc ié té
Générale a semnat convenþia
tripartitã cu APIA (Agenþia de
Plãþi si Intervenþie pentru Agri-
culturã) ºi FGCR (Fondul de
Garantare a Creditului Rural)
în vederea finanþãrii fermieri-
lor ce beneficiazã de subvenþii
APIA în cadrul schemei de pla-
tã unicã pe suprafaþã (SAPS)
– campania 2014. Fermierii pot
obþine în avans pânã la 90% din

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

BRD - Groupe Société Générale dã startul campa-
niei de prefinanþare subvenþii SAPS 2014. În acest
sens, banca a semnat convenþia tripartitã cu APIA

(Agenþia de Plãþi si Intervenþie pentru Agriculturã) ºi
FGCR (Fondul de Garantare a Creditului Rural) în
vederea finanþãrii fermierilor ce beneficiazã de sub-

venþii APIA în cadrul schemei de platã unice pe supra-
faþã (SAPS) – campania 2014.

cuantumul subvenþiei APIA
care, pentru anul 2014, este de
120 de euro pe hectar, cu apro-
ximativ 9% mai mult decât în
anul 2013.

Credite de prefinanþare
subvenþii

Pe lângã avansul sporit, ce-
lelalte avantaje pentru fermieri
sunt reprezentate de documen-
taþia simplificatã ºi cerinþele re- duse de garanþii, creditul fiind

pus la dispoziþie dupã prezen-
tarea adeverinþei APIA. Bogdan
Spuza, director executiv Mar-
keting ºi Management Produse,
a  precizat  cã ,  începând cu
aceastã campanie de prefinan-
þare, datoritã implementãrii unui
flux de lucru simplificat, banca
poate pune la dispoziþia fermie-
rilor credite de prefinanþare sub-
venþii chiar de la momentul în-
cheierii acordului tripartit cu
APIA ºi FGCR.

„Odatã ce APIA demareazã
procesul de eliberare a adeve-
rinþelor, fermierii care au nevoie

de lichiditãþi în avans pentru
efectuarea lucrãrilor agricole ºi
au ales BRD ca bancã finanþa-
toare se pot prezenta cu adeve-
rinþa APIA la oricare dintre
agenþiile bãncii aflate în proxi-
mitatea afacerii sale agricole
pentru a intra în posesia bani-
lor”, a subliniat Bogdan Spuza.

Diversificarea portofoliului
de produse

Reprezentantul BRD a mai
spus cã analiza ºi documenta-
þia simplificatã ce caracterizea-
zã aceste tipuri de credite asi-
gurã finanþarea în timp scurt a

agricultorilor. „BRD rãmâne un
partener solid al  sectorului
agricol, preocupat constant de
diversificarea portofoliului de
produse destinate acestui sec-
tor astfel încât sã rãspundã
nevoilor din ce in ce mai di-
versificate ale fermierilor din
România, atât în ceea ce pri-
veºte necesarul de finanþare pe
termen scurt (credite de prefi-
nanþare a subvenþiilor APIA,
credite de campanie agricolã
etc.), cât ºi proiectele de in-
vestiþii (inclusiv cele cu com-
ponenta fonduri europene)”, a
conchis Bogdan Spuza.

În Arad sunt 840 de job-uri va-
cante, Argeº – 730; Iaºi – 593;
Timiº – 539; Constanþa – 520;
Hunedoara – 463; Bistriþa-Nãsã-
ud – 404; Neamþ – 391; Sibiu –
383; Vâlcea – 380; Harghita – 367;
Ilfov – 363; Gorj – 346;Satu-
Mare – 333; Teleorman – 286;
Braºov – 285; Maramureº – 258;
Cãlãraºi – 256; Bihor – 216; Olt –
212; Dâmboviþa – 190; Brãila –
181; Mureº – 164; Tulcea – 164;
Buzãu – 163; Vaslui – 163; Giur-
giu – 152; Galaþi – 146; Alba –
109; Covasna – 100; Sãlaj – 96;
Ialomiþa – 94; Suceava – 80; Bo-
toºani – 73; Vrancea – 62; Mehe-
dinþi – 20 ºi  Caraº-Severin – 17.

Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei
de Muncã (ANOFM) a anunþat, ieri, numãrul
locurilor de muncã vacante în toatã þara –
14.406, cele mai multe fiind disponibile în Pra-
hova (1.573), Bucureºti (1.498) ºi Cluj (1.110).
Cele mai puþine job-uri disponibile sunt în

Bacãu, nouã la numãr. În judeþul Dolj, în jur
de 70. La mare cãutare sunt programatorii ºi
inginerii mecanici, dacã ne referim la locurile
de muncã ce solicitã studii superioare, iar la
categoria ºcoli profesionale existã o crizã de
confecþioneri.

La nivel naþional
este nevoie de 20
de consilieri juridici

La nivel naþional, pentru persoa-
nele cu studii superioare sunt ofe-

rite 990 locuri de mun-
cã, dupã cum urmeazã:
77 de programator, 62
– inginer mecanic, 34 –
referent, 30 – inginer
nave, 25 – inginer de
sistem software, 23 –
inginer construcþii civi-
le, industriale ºi agrico-
le, 22 – specialist mar-
keting, 21 – inginer

producþie, 20 – consilier juridic etc.

Industria confecþiilor,
cautã personal

Pentru persoanele cu studii
medii, profesionale ºi lucrãtori
necalificaþi sunt disponibile
13.416 locuri de muncã, dintre
care: 1.411 de confecþioner-
asamblor articole din textile, 939
– muncitor necalificat în indus-
tria confecþiilor, 622 – muncitor
necalificat la asamblarea, mon-
tarea pieselor, 429 – lucrãtor co-
mercial, 412 – operator confec-
þioner industrial îmbrãcãminte din
þesãturi, tricotaje, materiale sin-
tetice, 392 – confecþioner cabla-
je auto, 333 – sudor, 306 – vân-
zãtor, 303 – ºofer autocamion/
maºinã de mare tonaj etc.

Câºtigul salarial mediu
nominal net a fost în iunie
de 1.687 lei, cu 0,3% (5
lei), mai mare faþã de mai ºi
cu 5% comparativ cu
aceeaºi lunã a anului trecut,
cele mai mari valori înregis-
trându-se în extracþia
petrolului brut ºi a gazelor
naturale ºi cele mai mici în
hoteluri ºi restaurante, se
aratã într-un comunicat de
presã al Institutului Naþional
de Statisticã. Astfel, în
extracþia petrolului brut
câºtigul salarial a fost în
iunie de 4.707 lei, iar în
hoteluri ºi restaurante, de
981 lei, potrivit datelor

Câºtigul salarial mediu
nominal net a fost,

în iunie, de 1.687 lei
publicate de Institutul
Naþional de Statisticã
(INS). Câºtigul salarial
mediu nominal brut a fost
de 2.334 lei, cu 0,3% mai
mare decât în mai. În iunie
2014, în majoritatea activi-
tãþilor din sectorul econo-
mic, nivelul câºtigului
salarial mediu net a fost mai
mare decât în luna prece-
dentã ca urmare a acordãrii
de premii ocazionale, sume
din profitul net, sume din
alte fonduri (inclusiv tichete
de masã ºi tichete cadou),
dar ºi realizãrilor de pro-
ducþie ori încasãrilor mai
mari.
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Reamintim cã tot scandalul
s-a petrecut în noaptea de 24
spre 25 noiembrie 2012, în ju-
rul orei 3.00. Din cercetãrile
poliþiºtilor a reieºit cã, în timp
ce se afla într-un local din Fi-
liaºi, Costinel Cosmin Tudori-
cã, de 28 de ani, din localita-
te, deranjat de faptul cã un bãr-
bat de la masa vecinã, Marin
Popa, de 47 de ani, din comu-
na Viºina Nouã, judeþul Olt,
vorbea foarte tare, s-a ridicat,
s-a dus la el ºi l-a lovit cu pum-
nul ca sã-l facã sã tacã. Vã-
zând asta, un alt tânãr, de la
masa celui pocnit,  Cãtãlin
Eduard Pîrvulescu, de 26 de
ani, din Craiova, a scos pisto-
lul cu bile de cauciuc marca
“Mauser – Werke”, pe care îl

Procesul demarat în urma scandalului cu îm-
puºcãturi petrecut în noiembrie 2012 într-un fast-
food din Filiaºi a ajuns la final. Magistraþii Cur-
þii de Apel Craiova au pronunþat sentinþa defini-
tivã în dosar, respingând apelurile declarate de
inculpaþi împotriva sentinþei pronunþate pe fond
de Judecãtoria Filiaºi. Astfel, Cãtãlin Eduard Pîr-
vulescu, craioveanul care a tras cu pistolul, a
rãmas cu pedeapsa de 8 luni de închisoare cu
suspendare pe durata unui termen de încercare
de 2 ani ºi 8 luni, iar victima sa, Costinel Cos-
min Tudoricã, a primit un an de închisoare cu
suspendare pe durata unui termen de încercare
de 3 ani pentru ultraj contra bunelor moravu-
ri ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii publice.

avea la el ºi l-a împuºcat pe
Tudoricã în abdomen, dupã
care a pãrãsit fast-food-ul.

„La aproximativ 15 minute
dupã incident, tânãrul care a
tras cu pistolul s-a prezentat
singur la sediul Poliþiei din Fi-
liaºi, unde a predat ºi arma, pe
care s-a stabilit cã o deþinea
legal. Victima a ajuns la spital
cu plagã abdominalã prin îm-
puºcare, iar autorul a fost re-
þinut, pe bazã de ordonanþã,
pentru 24 de ore, fiind intro-
dus în arest”, declarau la mo-
mentul respectiv reprezentan-
þii IPJ Dolj.  N-a scãpat nici
Tudoricã. Poliþiºtii au reþinut
în sarcina sa cã el a pornit tot
incidentul, pe numele sãu fi-
ind întocmit dosar penal pen-

tru ultraj contra bunelor mo-
ravuri ºi tulburarea ordinii ºi
liniºtii publice ºi lovire ºi alte
violenþe.

În decembrie 2012 cei doi
tineri au fost trimiºi în jude-
catã pentru ultraj contra bu-
nelor moravuri ºi tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice ºi uz
de armã neletalã fãrã drept, iar
pe 16 octombrie 2013, Jude-
cãtoria Filiaºi a pronunþat sen-
tinþa în cauzã. Astfel, Cãtãlin
Eduard Pîrvulescu a fost con-
damnat la 8 luni de închisoare

cu suspendare pe durata ter-
menului de încercare de 2 ani
ºi 8 luni. Costinel Cosmin Tu-
doricã, zis “Bananã cel Mic”,
a primit un an de închisoare
cu suspendare pe durata ter-
menului de încercare de 3 ani.
În plus, judecãtorii au decis ca
Tudoricã sã achite 15.000 lei
cu titlu de daune morale lui
Marin Popa ºi 1.714,83 lei Spi-
talului Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, iar Pîrvulescu
sã-i plãteascã 5.000 lei cu ti-
tlu de daune morale lui Tudo-

ricã, instanþa dispunând ºi
confiscarea pistolului lui Pîr-
vulescu.

Ambii inculpaþi au declarat
apel împotriva acestei sentin-
þe, care s-a înregistrat pe 25
noiembrie 2013 la Curtea de
Apel Craiova. Luna trecutã,
mai exact pe 16 iulie, magis-
traþii Curþii de Apel Craiova au
respins, ca nefondate, apelu-
rile inculpaþilor, hotãrârea fi-
ind definitivã. Cei doi tineri
rãmân astfel cu pedepsele cu
suspendare primite pe fond.

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, marþi,
în jurul orei 12.00, Marin Pãpuºe, de 46 de
ani, din comuna Bucovãþ, Dolj a sesizat po-
liþiºtii din cadrul Secþiei 3 Poliþie Ruralã Bu-
covãþ cã, în timp ce sãpa un ºanþ lângã casã,
în curtea imobilul soacrei sale, Elena Mi-
tran, de 67 de ani, din comuna Bucovãþ, a
gãsit o cutie metalicã în interiorul cãreia se

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Douã pistoale militare au fost descoperite marþi, în curtea unei femei din
comuna Bucovãþ, de ginerele acesteia, care sãpa un ºanþ pe lângã casã. Poliþiº-

tii le-au ridicat ºi, din primele date, se pare cã nu mai sunt funcþionale.

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Servi-
ciului Teritorial al Poliþiei de Frontierã
(STPF) Dolj au observat, ieri, în jurul orei
11.30, pe direcþia km fluvial 807, pe bal-
ta Hunia, o barcã în care se aflau douã
persoane ce pescuiau cu ajutorul unor
plase de tip monofilament. În urma veri-
ficãrilor s-a stabilit cã cei doi sunt cetã-
þenii români Viorel G. ºi Alin D., în vâr-
stã de 19, respectiv 21 de  ani, care pes-
cuiau cu 12 plase de tip monofilament ºi
nu deþineau nici autorizaþie de pescuit.
Asupra celor doi tineri a fost descoperitã

aflau depozitate douã pistoale militare.
În urma apelului bãrbatului, la faþa lo-

cului s-a deplasat echipa operativã care a
constatat cã cele sesizate se confirmã fi-
ind gãsite douã pistoale, ambele calibru 9
mm, unul fabricaþie Germania, iar cel de-
al doilea fabricaþie Italia, marca Luger ºi
Beretta. Din declaraþia doljencei se pare

cã cele douã pistoale milita-
re ar fi putut sã-i aparþinã bu-
nicului soþului ei, care a fost
militar, însã femeia a decla-
rat cã nu ºtia despre existen-
þa armelor în gospodãria sa.

„Cele douã pistoale milita-
re au fost ridicate în vederea
continuãrii cercetãrilor de
cãtre poliþiºti din cadrul Bi-
roului Arme, Explozivi ºi
Substanþe Periculoase Dolj”,
ne-a declarat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

cantitatea de 26 kg de peºte din
speciile caras ºi crap.

„Uneltele de pescuit, în valoare de
1.700 de lei, au fost ridicate în vederea
continuãrii cercetãrilor, iar peºte în va-
loare de 130 de lei a fost predat unei so-
cietãþi comerciale de profil.

Poliþiºtii de frontierã au întocmit per-
soanelor în cauzã dosare penale pentru
sãvârºirea infracþiunilor de deþinerea ºi uti-
lizarea uneltelor de plasã de tip monofila-
ment ºi pescuit comercial fãrã licenþã sau
autorizaþie”, a declarat purtãtorul de cu-
vânt al STPF Dolj, comisar ºef Romicã
Ivãnoiu.

Poliþiºtii de frontierã din
cadrul STPF Dolj au
depistat în zona de compe-
tenþã doi tineri, de 19,
respectiv 21 de ani, care
pescuiau cu plase monofi-
lament ºi fãrã a deþine
autorizaþie legalã. Oamenii
legii le-au confiscat peºte-
le ºi uneltele ºi le-au
întocmit dosare penale.

Douã pistoale militare descoperite
într-o gospodãrie din Bucovãþ

Cercetaþi penal dupã ce au fost prinºi
pescuind ilegal cu plase monofilament

Douã pistoale militare descoperite
într-o gospodãrie din Bucovãþ

Cercetaþi penal dupã ce au fost prinºi
pescuind ilegal cu plase monofilament

Douã pistoale militare descoperite
într-o gospodãrie din Bucovãþ

Cercetaþi penal dupã ce au fost prinºi
pescuind ilegal cu plase monofilament

Douã pistoale militare descoperite
într-o gospodãrie din Bucovãþ

Cercetaþi penal dupã ce au fost prinºi
pescuind ilegal cu plase monofilament

Douã pistoale militare descoperite
într-o gospodãrie din Bucovãþ

Cercetaþi penal dupã ce au fost prinºi
pescuind ilegal cu plase monofilament

Douã pistoale militare descoperite
într-o gospodãrie din Bucovãþ

Cercetaþi penal dupã ce au fost prinºi
pescuind ilegal cu plase monofilament

Douã pistoale militare descoperite
într-o gospodãrie din Bucovãþ

Cercetaþi penal dupã ce au fost prinºi
pescuind ilegal cu plase monofilament

Douã pistoale militare descoperite
într-o gospodãrie din Bucovãþ

Cercetaþi penal dupã ce au fost prinºi
pescuind ilegal cu plase monofilament
Cercetaþi penal dupã ce au fost prinºi

pescuind ilegal cu plase monofilament

Sentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazul
împuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºi

Sentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazul
împuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºi

Sentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazul
împuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºi

Sentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazul
împuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºi

Sentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazul
împuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºi

Sentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazul
împuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºi

Sentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazul
împuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºi

Sentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazul
împuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºi

Sentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazulSentinþã definitivã în cazul
împuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºiîmpuºcãturilor din fast-food de la Filiaºi

Douã pistoale militare descoperite
într-o gospodãrie din Bucovãþ

Douã pistoale militare descoperite
într-o gospodãrie din Bucovãþ

Douã pistoale militare descoperite
într-o gospodãrie din Bucovãþ

Douã pistoale militare descoperite
într-o gospodãrie din Bucovãþ

Douã pistoale militare descoperite
într-o gospodãrie din Bucovãþ

Douã pistoale militare descoperite
într-o gospodãrie din Bucovãþ

Douã pistoale militare descoperite
într-o gospodãrie din Bucovãþ

Douã pistoale militare descoperite
într-o gospodãrie din Bucovãþ

Douã pistoale militare descoperite
într-o gospodãrie din Bucovãþ



joi, 7 august 2014cultură8 / cuvântul libertăţii

Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021

Cum ar fi dacă ai merge pe stradă şi ai primi un
zâmbet din inimă, autentic, de la cineva? Sau dacă tu
ai dărui unul? O poţi face astăzi, când Asociaţia „Cra-
iova – Capitală Culturală Europeană 2021” sărbăto-
reşte împreună cu craiovenii Ziua Zâmbetului. „Ne
dorim să oferim zâmbete tuturor celor din jur, dăruin-
du-le oamenilor oportunitatea de a se relaxa şi a respi-
ra printr-un moment de creaţie”, spun reprezentanţii
asociaţiei.

Astfel, la ora 18.00, în Piaţa „Mihai Viteazul”, cra-
iovenii sunt aşteptaţi cu hârtii, culori, pensule şi zâm-
bete, unde vor fi invitaţi să picteze cu un grup de
tineri artişti profesionişti şi amatori. O parte din lucră-
rile realizate astăzi vor fi expuse la Galeria Art Studio
(Aleea Matei Basarab nr. 2), vernisajul urmând să aibă

Craiova zâmbeşte!

La Galeria „Arta” a
Uniunii Artişt ilor Plastici din
România – Filiala Craiova s -a
de schis, de câteva zile,
expoziţia de grup „Cocktail”,
cuprinzând pictură, grafică şi
sculptură. Lucrările sunt
re alizate  de Cristian Volcin-
schi ş i invitaţii săi – artişt ii

„Cocktail” la Galeria „Arta”

Proiectul filatelic „România în
Patrimoniul Cultural Imaterial
UNESCO” reuneşte pe timbre sem-
nificaţii populare şi ilustrează valori-
le perene ale tradiţiei româneşti, pa-
trimoniu reprezentativ pentru popo-
rul român şi o adevărată imagine a
identităţii neamului nostru.

Patrimoniul Cultural Imaterial
românesc însumează tradiţii şi ex-
presii orale, ritualuri şi evenimen-
te festive, dar şi cunoştinţe şi prac-
tici referitoare la natură, la univers
şi la tehnici legate de meşteşuguri
tradiţionale, se arată în comunicat.

Patru dintre aceste obiceiuri şi

Obiceiuri tradiţionale româneşti din
patrimoniul UNESCO, ilustrate pe mărci poştale

Doina, Căluşul şi alte obiceiuri şi manifestări ale tradiţiei
populare incluse în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO
sunt ilustrate pe mărci poştale româneşti într-un proiect spe-
cial realizat de Romfilatelia, informează Agerpres.

manifestări, înscrise în lista Pa-
trimoniului Cultural Imaterial al
Umanităţii UNESCO, sunt pro-
movate printr-o emisiune de
mărci poştale: ritualul Căluşului,
nominalizat şi acceptat în noiem-
brie 2005, care este reprodus pe
marca poştală cu valoarea no-
minală de 6 lei; Doina, inclusă
în octombrie 2009 şi transpusă pe
timbrul cu valoarea nominală de 3,10
lei; ceramica tradiţională de Horezu,
inclusă în decembrie 2012 şi repro-
dusă pe marca poştală a coliţei dan-
telate, având valoarea nominală de
9,10 lei; şi Colindatul în ceată băr-

bătească, cel mai recent obicei al tra-
diţiei româneşti inclus pe lista Patri-
moniului Cultural Imaterial
UNESCO, în decembrie 2013, şi ilus-
trat pe marca poştală cu valoarea
nominală de 9,10 lei. Cele patru va-
lori sunt completate de plicul prima

zi, emisiunea fiind machetată în
coală de 20 de timbre + 1 vi-
nietă, minicoală de 6 timbre şi
coliţă dantelată.

Începând de astăzi, emisiunea de
mărci poştale „România în Patri-
moniul Cultural Imaterial

Seria de concerte „Capodopere
ale muzicii de cameră” va continua
să impresioneze publicul şi la actua-
la ediţie. Pe scenă se vor reuni mai
mulţi instrumentişti români, care
desfăşoară cariere de succes în străi-
nătate, alături de importante perso-
nalităţi artistice din România, adevă-
rate repere ale vieţii concertistice.

„Generaţia Mileniului III”, linia
de concerte care aduce de câţiva ani
în prim-plan tinere talente muzicale
din România, va avea la această edi-
ţie o tot mai importantă componentă
internaţională, contribuind la starea
de competiţie care a fost dintotdeau-
na pe placul publicului.

Momentele de maximă atracţie
rămân concertele simfonice, or-
chestrele naţionale de tineret din
România, Franţa, Moldova şi Spa-
nia putând fi ascultate atât la Bu-
cureşti, cât şi la Sinaia, România
fiind singura ţară reprezentată de
trei orchestre: Orchestra Română

Peste 20 de concerte şi 500 de muzicieni, la
Festivalul „Enescu şi muzica lumii”

Cea de-a XV-a ediţie a Festivalului Internaţional „Enescu şi mu-
zica lumii”, care se desfăşoară de marţi, 5 august, până pe 27
august, va cuprinde peste 20 de concerte la Sinaia, Buşteni, Bra-
şov, Sibiu şi Bucureşti şi peste 500 de muzicieni invitaţi, infor-

mează un comunicat
remis Mediafax. Astfel,
în colaborare cu stagiu-
nea „Vara Magică” or-
ganizată la Bucure şti,
„Enescu şi muzica lu-
mii” va aduce în faţa
publicului ce le  mai
bune orchestre de tine-
ret din România, Fran-
ţa, Moldova şi Spania,
alături de care vor evo-
lua solişti de renume
internaţional.

UNESCO” va putea fi achiziţionată
de la toate magazinele Romfilatelia
din Bucureşti şi din ţară.

de Tineret, pregătită şi dirijată de
Cristian Mandeal, Orchestra Ro-
manian Sinfonietta, pregătită şi di-
rijată de Horia Andreescu, solistă
Elisabeth Leonskaja, şi Orchestra
Junior, condusă de Gabriel Bebe-
şelea, solistă Maria Marica.

Festivalul Internaţional „Enes-
cu şi muzica lumii” constituie deja
un reper al vieţii culturale, a cărui
zonă de interes a depăşit deja aria
regională a celor mai importante sta-
ţiuni montane din România, sălile
arhipline ale evenimentului având un
public compus în mare parte din
melomani veniţi de peste hotare,
special pentru aceste concerte.

Festivalul Internaţional „Enes-
cu şi muzica lumii” este organizat
de Primăria Sinaia, Centrul Naţio-
nal de Artă „Tinerimea Română”,
Fundaţia „Prietenii muzicii – Sera-
fim Antropov” şi este un proiect
cultural finanţat de Administraţia
Fondului Cultural Naţional (AFCN).

plastici Silviu Bârsanu,
De cebal Crăciun, Robe rt
Florica, Daniel Guţă şi
Alexandru Pănculescu.
Expoziţia poate f i vizitată
până pe data de 15 august,
zilnic, de luni până sâmbătă,
accesul publicului fiind libe r.

MAGDA BRATU

loc pe data de 10 august, ora 18.00.
Evenimentul face parte din proiectul „Roata de

zâm bete”, organizat de Asociaţia „Craiova – Capi-
tală Culturală Europeană 2021” şi un grup de tineri
format din Roberta Ionesc u (absolventă a Facultă-
ţii de Arte Plastice din Bucureşti), Andreea Vlăduţ
(s tudentă la Fac ultatea de Arte Plastice din Buc u-
reşti), Alexandra Untaru şi Ştefania Buzatu (studente
la Fac ultatea de Arhitectură ş i Urbanism „Ion Min-
cu” din Bucureşti), Ruxandra Mitre (studentă la Me-
dicină) şi Marius  Creţu (freelancer) . „Vă invităm
să vă desc ălţaţi de reguli ş i să aveţi curajul să vă
simţiţi liberi!”,  se adresează tuturor craiovenilor re-
prezentanţii asociaţiei.

MAGDA BRATU
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Rãzboiul din Fâºia Gaza a cauzat pagube
cuprinse între 4 ºi 6 miliarde de dolari, a anun-
þat ministrul palestinian adjunct al Economiei,
Tayssir Amro, potrivit cãruia þãrile donatoare
urmeazã sã se reuneascã în Norvegia în sep-
tembrie. Tayssir Amro a explicat pentru AFP
cã aceastã cifrã nu ia în calcul decât “pagubele
directe asupra economiei din Fâºia Gaza ºi ar
putea creºte odatã ce vor fi adãugate consecin-
þele indirecte asupra populaþiei”. Un calcul mai
exact se va face în momentul reinstalãrii liniºtii
în enclava palestinianã, suprapopulatã ºi aflatã
sub blocadã, unde peste 1.850 de persoane au
fost ucise, iar aproape 500.000 strãmutate, a
spus el. Amro nu a oferit mai multe detalii în
legãturã cu reuniunea þãrilor donatoare. Israe-
lul ºi miºcarea palestinianã Hamas, care con-
troleazã Fâºia Gaza, respectau marþi un armis-
tiþiu de 72 de ore obþinut datoritã medierii Egip-
tului ºi Statelor Unite. Trupele israeliene s-au
retras dupã 29 de zile de ofensivã aerianã, apoi
terestrã. În afarã de sutele de case distruse, de
o sãptãmânã, unica centralã electricã din Fâºia
Gaza a încetat sã funcþioneze dupã un bombar-
dament israelian.

ªeful Agenþiei ONU pentru ajutorarea refu-
giaþilor palestinieni (UNRWA), Pierre Krahen-
buhl, a declarat marþi, la Amman, cã este nevo-
ie de 187 de milioane de dolari pentru a veni în
ajutorul celor 250.000 de persoane strãmutate
în Fâºia Gaza din cauza conflictului cu Israe-
lul, informeazã AFP. “UNRWA are nevoie în

Un medic britanic care lucreazã în Sierra Leo-
ne a descris ororile la care el ºi echipa sa au
asistat de la izbucnirea epidemiei de Ebola, dez-
vãluind reticenþa pe care au întâmpinat-o din
partea localnicilor, care cred cã boala ar fi o con-
spiraþie a Guvernului, relateazã “Daily Mail”, în
ediþia online. Medicul Oliver Johnson, în vârstã
de 28 de ani, alãturi de o echipã de medici brita-
nici, participa la un proiect de consolidare a sis-
temului de sãnãtate în capitala statului, Freetown,
în momentul izbucnirii epidemiei de Ebola, ºi a
decis sã rãmânã ºi sã facã tot posibilul pentru a
ajuta populaþia. “Eram conºtienþi cu toþii de ris-
curi ºi de faptul cã trebuia sã fim ex-
trem de atenþi. Totuºi, ºtiam cã dacã
purtam echipamentul de protecþie în
mod corespunzãtor ºi respectam pro-
tocoalele o sã fim în regulã”, a explicat
el. “Aceasta însã nu lasã loc de eroare -
cum ar fi o zgârieturã accidentalã sau
sã uiþi sã te speli pe mâini”, a adãugat
medicul, subliniind însã cã “pe mãsurã
ce ne-am obiºnuit cu acest lucru, am
început sã ne relaxãm cu toþii”. Medi-
cul a recunoscut însã cã purtarea cos-
tumelor de protecþie a fost dincolo de
orice experimentase echipa anterior.
“Am purtat prima datã costumul de
protecþie în timpul unei urgenþe, aºa cã

Cutremurul care a afectat dumi-
nicã sud-vestul Chinei a provocat
moartea a 589 de persoane, au anun-
þat ieri autoritãþile, ceea ce marchea-
zã o creºtere netã a bilanþului acestui
dezastru. “În prezent, 589 de persoa-
ne au decedat ºi nouã sunt date dis-
pãrute” în urma cutremurului cu

Pagubele rãzboiului din Fâºia GazaPagubele rãzboiului din Fâºia GazaPagubele rãzboiului din Fâºia GazaPagubele rãzboiului din Fâºia GazaPagubele rãzboiului din Fâºia Gaza
sunt între 4 ºi 6 miliarde de dolarisunt între 4 ºi 6 miliarde de dolarisunt între 4 ºi 6 miliarde de dolarisunt între 4 ºi 6 miliarde de dolarisunt între 4 ºi 6 miliarde de dolari

prezent de 187 de milioa-
ne de dolari (circa 140 de
milioane de euro) pentru a
oferi ajutor de urgenþã”
pentru cele “250.000 de
persoane strãmutate”, a
afirmat Pierre Krahenbuhl.
“Dintre cei care pãrãsesc
adãposturile pentru a se în-
toarce acasã, mulþi dintre
ei nu îºi mai gãsesc case-
le”, a continuat acesta.
Aproximativ 400 de copii
palestinieni, dintre care
peste 70% cu vârste sub
13 ani, au fost uciºi ºi mai
mult de 2.700 au fost rã-
niþi în ofensiva israelianã declanºatã pe 8 iulie
în Fâºia Gaza, a anunþat, tot marþi, ºefa birou-
lui UNICEF (Fondul Naþiunilor Unite de ajutor
pentru copii) în Gaza, Pernille Ironside, esti-
mând cã pe copiii din enclava palestinianã îi
aºteaptã un viitor “extraordinar de sumbru”,
informeazã Reuters, EFE ºi Xinhua. Într-o in-
tervenþie telefonicã în cadrul unei conferinþe de
presã organizate la Geneva, Ironside a precizat
cã un numãr impresionant de circa 370.000 de
copii din Fâºia Gaza au trecut nemijlocit printr-
o experienþã traumatizantã ºi au nevoie urgent
de ajutor psihologic ºi social. În aceste condi-
þii, nu este de mirare cã majoritatea israelienilor
apreciazã cã “nimeni” nu a câºtigat rãzboiul din-

tre Israel ºi gruparea Hamas în urma acordului
de încetare a focului de 72 de ore, potrivit unui
sondaj publicat ieri, relateazã AFP. La întreba-
rea “În urma încetãrii focului, cum calificaþi,
în acest stadiu, rezultatele operaþiunii «Protec-
tive Edge»?”, lansatã la 8 iulie, 51% dintre isra-
elienii întrebaþi au rãspuns cã nici una dintre
cele douã pãrþi (Israel ºi Hamas) nu a câºtigat.
În schimb, 36% dintre israelieni au afirmat cã
þara lor este învingãtoare, în timp ce 6% cred
cã Hamas a câºtigat; restul israelienilor nu s-au
pronunþat. Acest sondaj a fost realizat pe un
eºantion reprezentativ de 442 persoane din rân-
dul populaþiei israeliene, cu o marjã de eroare
de +/-5,2%.

Bilanþul cutremurului din China a ajuns la 589 de morþi
magnitudinea de 6,1 care a afectat o
zonã muntoasã din provincia Yunnan,
a anunþat Ministerul chinez al Aface-
rilor Civile. Precedentul bilanþ oficial,
difuzat marþi, anunþa 410 morþi. În
plus, 2.401 persoane au fost rãnite ºi
aproximativ 230.000 au fost evacua-
te de urgenþã, a precizat ministerul.

Peste 80.000 de case s-au prãbuºit,
a adãugat acesta. În zonele sinistrate,
la limita provinciilor Yunnan, Sichuan
ºi Guizhou, echipele de salvare îºi vãd
eforturile complicate de alunecãri de
teren ºi torente de noroi, care blo-
cheazã cãile de acces. În paralel, au-
toritãþile le-au cerut “voluntarilor” sã

stea departe de zona afectatã de
seism, unde cele câteva rute accesi-
bile sunt blocate, ceea ce împiedicã
deplasarea echipelor de salvare. Am-
buteiajele au fost provocate în spe-
cial de numeroasele vehicule de vo-
luntari care au venit de luni în regiu-
ne, cu intenþia de a ajuta victimele.

Locuitorii din Sierra Leone fug din spitale, convinºi
cã Ebola este o conspiraþie guvernamentalã

nu am avut prea mult timp la dispoziþie sã mã
gândesc la acest lucru”, dar “cãldura generatã
de costum devine rapid copleºitoare, ochelarii
de protecþie þi se aburesc ºi simþi cum sudoarea
îþi picurã pe dedesubt. Iar mirosul de clor este
intens”, povesteºte el. Medicul mãrturiseºte apoi
cã a fost ºocat de cât de sãnãtoºi pãreau pacien-
þii înainte sã moarã ºi cât de repede li se agrava
starea. “Mulþi bolnavi de Ebola pe care i-am vã-
zut arãtau destul de bine ºi de sãnãtoºi, puteau
merge pânã cu puþin înainte sã moarã”. Johnson
a descris ºi dificultãþile cu care s-a confruntat în
aceastã þarã, care se recupereazã dupã ani în-

tregi de rãzboi civil, deoarece mulþi credeau cã
boala este o conspiraþie guvernamentalã. Teama
profundã i-a determinat pe unii bolnavi sã încer-
ce sã fugã din spital, a povestit el. “Ebola este o
boalã nouã în Sierra Leone ºi când au apãrut
primele cazuri, multe persoane au crezut cã este
o conspiraþie guvernamentalã pentru a submina
unele grupãri tribale, pentru a fura organe sau a
obþine bani de la donatorii internaþionali. Aceastã
legãturã a susþinut în mare mãsurã scepticismul
faþã de medicina occidentalã ºi încrederea în
practicile tradiþionale. Rudele nu pot vedea ce se
întâmplã cu pacienþii atunci când aceºtia sunt
izolaþi, aºa cã unii se tem cã sunt luaþi pentru a fi
uciºi de medici. Aceasta determinã uneori pa-
cienþii sã se opunã izolãrii ºi sã încerce sã fugã
sau sã fie luaþi de membrii familiilor”, a expli-
cat Johnson. Nu e de mirare, deci, cã preºe-
dintele din Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, a
ordonat mobilizarea a sute de soldaþi în centre-
le anti-Ebola unde sunt îngrijiþi bolnavii, pentru
a impune respectarea mãsurilor de carantinã ºi
a-i împiedica pe apropiaþii acestora sã-i ia aca-
sã fãrã autorizaþie medicalã. Liberia ºi Sierra
Leone, alãturi de Guineea ºi Nigeria, se con-
fruntã cu cel mai mare numãr de infectãri cu
Ebola, înregistrându-se nu mai puþin de 932 de
decese, potrivit ultimului bilanþ, difuzat ieri de
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii.

Hiroshima: 69 de ani
de la lansarea primei bombe
atomice din istorie

Zeci de mii de persoane s-au
adunat ieri dimineaþa la Hiroshima
pentru a marca împlinirea a 69 de
ani de la lansarea primei bombe
atomice din istorie, care a devastat
acest oraº din vestul Japoniei,
relateazã France Presse. Câþiva
supravieþuitori, rude ale victimelor,
responsabili guvernamentali,
precum ºi delegaþi strãini, au rãmas
nemiºcaþi la 08.15 (23.15 GMT),
când a rãsunat un clopot dând
semnalul unui minut de reculegere,
exact la ora la care în 6 august 1945
bombardierul american “Enola
Gay” lansa bomba care a transfor-
mat oraºul într-un infern nuclear.
140.000 de persoane ºi-au pierdut
viaþa instantaneu sau din cauza
expunerii la radiaþii, între momentul
exploziei ºi lunile care au urmat
pânã în decembrie.

Primul atac aerian asupra
oraºului Doneþk, soldat
cu 18 morþi

Optsprezece soldaþi ucraineni
au fost uciºi în luptele din estul
þãrii în ultimele 24 de ore, a anunþat
ieri un purtãtor de cuvânt al
armatei, Andrii Lissenko, citat de
AFP. „Optsprezece militari ucrai-
neni au fost uciºi ºi alþi 54 rãniþi”, a
declarat Lissenko în cadrul unei
conferinþe de presã. Doneþk, fieful
separatiºtilor proruºi din estul
Ucrainei, s-a confruntat, în noaptea
de marþi spre miercuri, cu primul
atac aerian, care nu s-a soldat însã
cu victime civile, anunþase anterior
primãria. “Districtul Kalinski a
suferit în cursul nopþii un atac
aerian care a lãsat o gaurã cu
diametrul de patru metri ºi adânci-
mea de 1,5 metri (...) Nu sunt
victime în rândul civililor”, potrivit
Primãriei. Luptele s-au intensificat
în ultimele zile în apropiere de
Doneþk, cel mai mare oraº din
bazinul minier Donbas, cu un
milion de locuitori înainte de
începerea ostilitãþilor, pe fondul
temerilor privind un asalt al forþelor
ucrainene ºi al riscului unor
confruntãri sângeroase.

Bulgaria: Preºedintele a dizolvat
parlamentul, a anunþat alegeri
anticipate ºi a numit guvernul
interimar

Preºedintele bulgar, Rosen
Plevneliev, a dizolvat ieri, prin
decret, Adunarea Naþionalã (n.r. -
parlamentul), a anunþat organizarea
de alegeri parlamentare anticipate
la 5 octombrie ºi a numit un guvern
interimar, condus de profesorul de
drept constituþional Gheorghi
Bliznaºki, relateazã BTA ºi Xinhua.
Conform Constituþiei bulgare,
principala sarcinã a guvernului
interimar va fi organizarea alegeri-
lor parlamentare anticipate. Marþi,
preºedintele bulgar a afirmat cã
guvernul de tranziþie este unul
format din experþi ºi persoane.
Acesta a înlocuit guvernul condus
de Partidul Socialist Bulgar (BSP)
ºi de premierul Plamen Oreºarki,
care a venit la putere în luna mai,
dupã un scrutin anticipat determi-
nat de protestele la nivel naþional
împotriva facturilor mari la electrici-
tate ºi încãlzire. La putere puþin
peste un an, Oreºarski a demisio-
nat la 23 iulie, dupã ce Miºcarea
pentru Drepturi ºi Libertãþi,
membrã a coaliþiei de guvernãmânt,
a cerut organizarea de alegeri
anticipate.
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Anunþul tãu!
S.C. TOP MED BUNA VESTI-

RE SRL, CRAIOVA anunþã cã înce-
pând cu data de 1.07.2014 a des-
chis în CRAIOVA, str. Morii nr.33
lângã stadionul Ion Oblemenco,
SPITAL ªI BAZÃ DE TRATAMENT
DE RECUPERARE MEDICO - BAL-
NEARÃ, aducând într-un singur
loc cele mai importante proceduri
de tratament din þarã  de tip : Co-
vasna, Buziaºi, Vatra Dornei, Te-
chirghiol, Amara, Bazna, Hercula-
ne, s.a. In regim de SPITALIZARE
CONTINUÃ ºi AMBULATORIU. Se
trateazã urmãtoarele afecþiuni: reu-
matoide, circulatorii, cardiovascu-
lare, diabetice, metabolice, post
traumatice, postoperatorii, neuro-
logice, s.a. Activitatea spitalului
este în contract cu C.J.A.S. Dolj,
consultaþiile sunt gratuite, ºi trata-
mentul fizical în limita plafonului
aprobat de cãtre C.J.A.S. Progra-
mãrii, consultaþii ºi internãri la
nr.0251/ 463.311; 0769/. 050.736,
luni – sâmbãtã între orele 8.00-
18.00. Program Baza de tratament
este de luni – duminicã între orele
8.00- 20.00.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate
la licitaþie publicã cu strigare în ve-
derea închirierii urmãtoarele spa-
þii: Craiova, cartier Lãpuº, bl T 7
parter, în suprafaþã de 102,66 mp-
magazin general: Craiova, cartier
Corniþoiu, bl 46 parter, în suprafa-
þã de 28,50 mp- magazin general -
Craiova, cartier Brazda lui Novac,
bl G4, parter, în suprafaþã de 37,88
mp- magazin general; Craiova, car-
tier Rovine, bl E1, parter, în supra-
faþã de 65,14 mp- magazin gene-
ral; Craiova, str. Mihail Strejan, bl
14, sc.2, ap.8- locuinþã. Licitaþia va
avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L.
Craiova, str. Brestei nr. 129, la data
de 29.08.2014. Relaþii suplimenta-
re la telefon: 0251/ 411.214 int 17.

Anunþul tãu!
D.G.R.F.P.Craiova-Administra-

þia Judeteanã a Finanþelor Publice
Dolj, Serviciul Fiscal Baileºti scoa-
te la licitaþie publicã  urmãtoarele
bunuri mobile aparþinând  urmãto-
rilor debitori: PFI Firtulescu Marius
din Baileºti , str. Victoriei, nr.87, cod
fiscal 22234843, în data de
19.08.2014 ora 11 urmãtoarele bu-
nuri:1)Pavilion gradinã 3x3 m,3
buc.- 5 lei/buc;2)Pavilion gradinã
8,9x6m-64 lei;3)Canapea stofã gri
mare-65 lei;4) Canapea stofã gri
micã-55 lei;5) Canapea stofã  verde
micã-55 lei;6) Canapea stofã  verde
mare-65 lei;7)Canapea piele cu su-
port lateral din lemn-72 lei;8)Cana-
pea stofã,din doua piese cu cotie-
re,2 buc-55 lei/buc; 9)Fotolii,9 buc-
49 lei/buc;10)Timplãrie PVC, usã -
80 lei; 11) Tîmplãrie PVC uºã sim-
plã -60 lei; 12) Tîmplarie PVC, feres-
tre(4 buc.) -30 lei/buc; 13) Centralã
termicã,tip Celsius-345 lei; PFI   Fir-
tulescu Marius din Baileºti , str. Vic-
toriei, bl.A3, sc.A, apt.7, cnp, în data
de 20.08.2014 ora 11 urmãtoarele bu-
nuri:1)Colþar bucãtarie 3 persoane-
67 lei;2)Corp dulap suspendat-2
buc.-19 lei/buc;3)Dulap vitrinã-50
lei;4)Dulap bucatãrie(corp inferior)-
29 lei;5)Mascã chiuvetã-16 lei;6)Ma-
sinã de spalat Daewoo-160 lei;-
7)Cuptor electric,tip KUMTEL3135-
22 lei;8)Televizor color Grunding-30
lei;9)Colþar sufragerie 6 locuri-173
lei;10)Fotoliu negru-46 lei;11)Foto-
liu maron-49 lei;12)Comodã TV-30
lei;13)Masã sufragerie cu geam-10
lei;14)Bar negru-65 lei;15)Mobilã
dormitor,pat ºi saltea cu arcuri-27
lei;16) Mobilã dormitor,noptiere-2
buc.-17 lei/buc;17) Mobilã dormitor-
,ºifonier cu 4 usi(2 uºi)-142 lei;-
18)Raft cu trei etaje-27 lei;19)Cana-
pea extensibilã -154 lei;20)Frigider
Artic-60 lei;21)Scaun metalic 60
buc.- 2 lei/buc; 22)Masã rotundã 4

Anunþul tãu!
buc.- 9 lei/buc; 23)Masã dreptun-
ghiularã 6 buc- 9 lei/buc; Mihai Ion
din Baileºti, str. Dimitrie Bolintinea-
nu, nr.85, în data de 21.08.2014 ora
11 urmãtoarele bunuri: 1)Autoutili-
tarã Dacia 1305 Drop-Side(DJ 68
PAU)- 475 lei; Preþurile  nu includ
TVA. Invitãm pe cei care pretind vre-
un drept asupra bunurilor, sã în-
ºtiinþeze despre aceasta organul de
executare înainte de data stabilitã
pentru vânzare. Licitaþiile se vor þine
la sediul Serviciului Fiscal Baileºti
din str. Victoriei, nr.42  la ora 11 iar
vânzarea se va face conform OG
nr.92/2003 , republicatã , cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare ,
numai catre cei care nu au obligaþii
fiscale restante.Pentru participarea
la licitaþie ofertanþii depun , cu cel
putin o zi înainte de data licitaþiei ,
respectiv: 18.08.2014, 19.08.2014 si
20.08.2014 urmãtoarele documen-
te: a) ofertã de cumpãrare; b) dova-
da plaþii taxei de participare sau o
scrisoare de garanþie bancarã,  re-
prezentînd 10% din preþul de por-
nire a  licitaþie,  în  contul  RO1-
6TREZ2915067XXX005062, cod fis-
cal 4830007, deschis la Trezoreria
Craiova c) împuternicirea persoa-
nei care îl reprezintã pe ofertant;d)
pentru persoanele juridice de naþi-
onalitate românã , copie de pe cer-
tificatul unic de înregistrare elibe-
rat de oficiul registrul comerþului;
e)pentru persoanele juridice strai-
ne, copie de pe actul de înmatricu-
lare în limba românã; f) pentru per-
soanele fizice române, copie de pe
actul de identificare; g) pentru per-
soanele fizice strãine, copie de pe
paºaport; h) dovadã, emisã de cre-
ditorii fiscali, cã nu are obligaþii fis-
cale restante. Relaþii suplimentare
la telefon 0251/312.169 sau la sediul
Serviciului Fiscal Baileºti, str.Victo-
riei, nr.42.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
S.C. IRCROSPRODUCTION SRL

ºi S.C. ONILAST SRL, anunþã publicul
interesat asupra deciziei etapei de în-
cadrare emisã de APM Dolj pentru Plan
Urbanistic Zonal- Schimbare de desti-
naþie din zonã de locuit în zonã indus-
trie nepoluantã ºi depozitare în comu-
na Malu Mare, sat Preajba, str. Aleea
Bechetului , nr.3, judeþul Dolj : planul
necesitã evaluare de mediu ºi nu ne-
cesitã parcurgerea procedurii de eva-
luare adecvatã, urmând a fi supus pro-
cedurii de adoptare cu aviz de mediu.
Documentaþia care a stat la baza luãrii
deciziei etapei de încadrare poate fi
consultatã în zilele de luni- joi între ore-
le 8.00- 16.00 ºi vineri între orele 8.00-
14.00 la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj, str. Petru Rareº nr.1,
Craiova ºi la sediul titularilor din co-
muna Iºalniþa, str. Decebal, nr. 22, jude-
þul Dolj respectiv comuna Valea Stan-
ciului, satul Horezu Poenari, str. Iorgu
Marinescu nr. 12, judeþul Dolj. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj ( Fax : 0251/ 419.035, e-mail of-
fice@apmdj.anpm.ro), în termen de 10
zile calendaristice de la data publicãrii
în mass- media.

R.A.A.D.P.F.L CRAIOVA, prin
Centrul Multifuncþional Craiova scoa-
te la licitaþie publicã deschisã în vede-
rea închirierii spaþiilor disponibile
(spaþii depozitare subsol, expoziþio-
nal permanent Parter ºi Etaj 1; spaþii
birouri- etaj 2; Sãli de conferinþã; spa-
þii interior ºi exterior pentru alimenta-
þie publicã). Documentaþia necesarã
se procurã de la Centrul Multifuncþio-
nal Craiova, str. Târgului 26, etaj 2,
camera 211. Data limitã pentru depu-
nerea ofertelor este în fiecare joi a sãp-
tãmânii pânã la ora 11.00. Licitaþia va
avea loc la Centrul Multifuncþional Cra-
iova, str. Târgului nr. 26, sãptãmânal-
joia, ora 12.00. Relaþii suplimentare la
telefon: 0765/ 577.711; 0769/ 268.690.

PRIMÃRIA ÞUGLUI ACHIZIÞI-
ONEAZÃ BULDOEXCAVATOR
SECOND-HAND MÃRCILE CA-
TERPILLAR, JCB, KOMAÞSU NU
MAI VECHI DE ANUL 2000. TELE-
FON: 0251/350.205.

DIRECÞIA GENERALÃ RE-
GIONALÃ A FINANÞELOR PUBLI-
CE CRAIOVA-ADMINISTRAÞIA FI-
NANÞELOR PUBLICE DOLJ-
SERVICIUL FISCAL ORÃªENESC
CALAFAT, organizeazã  licitatie
publicã la  sediul din GHEORGHE
DOJA, NR 3  în data de
20.08.2014,ora 10,pentru bunurile
imobile aparþinînd lui SOCIETATEA
COOPERATIVÃ DE CONSUM
PLENIÞA, CF 3257832.Bunurile
imobile liciþate:Clãdire cu denumi-
rea Magazin Sãtesc(farã teren)-
utilizat bufet,din localitatea Verbi-
ta,sat Verbicioara, SC = 81
MP,SU=72,2MP preþul de pornire la
licitaþie 10.300lei; Corp de Clãdire
din Clãdire(fãrã teren)-Magazin
Verbita din localitatea Verbitapre-
tul de pornire 8.300 lei. Societatea
nu este platitoare de TVA. Invitãm
pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri,sã înºtiin-
þeze despre aceasta S.F.O CALA-
FAT,înainte de data stabilitã pen-
tru vînzare,menþionatã mai sus.
Pentru participarea la licitaþie,o-
fertanþii trebuie sã depunã cu cel
puþin o zi înainte de data licitatiei-
,urmãtoarele documente: a)ofer-
ta de cumpãrare,b) dovada depu-
nerii taxei de participare sau a
constituirii garanþiei sub forma
scrisorii de garanþie bancarã, re-
prezentînd 10% din preþul de por-
nire al licitaþiei in contul RO1-
6TREZ2915067XXX005062 la Tre-
zoreria Craiova,CUI 4830007, c)

împuternicirea persoanei care îl
reprezintã pe ofertant,d) pentru
persoanele juridice de naþionali-
tate românã,copie de pe certifica-
tul unic de înregistrare,eliberat de
Oficiul Registrului Comerþului;e)-
pentru persoanele juridice strãi-
ne,actul de înmatriculare tradus în
limba românã;f)pentru persoane-
le fizice române , copie de pe actul
de identitate ,g) pentru persoane-
le fizice strãine, copie de pe paºa-
port,dovadã emisã de organele fis-
cale, cã nu are obligaþii fiscale
restante faþã de acestea;i) invitãm
pe toþi cei care pretind un drept
asupra bunurilor, sã înºtiinþeze
despre aceasta organul de execu-
tare înainte de data stabilitã pen-
tru vânzare,j)invitãm pe cei intere-
saþi în cumpãrarea bunurilor sã se
prezinte la termenul de vãnzare la
locul fixat în acest scop ºi pânã la
acest termen sã prezinte oferte de
cumpãrare ;k) publicaþia de vân-
zare se va afiºa la 07.08.2014.Lici-
taþia începe de la cel mai mare preþ
din ofertele de cumpãrare scrise ,
dacã acesta este superior preþu-
lui de pornire la licitaþie, iar în caz
contrar incepe de la acest din urmã
preþ. Adjudecarea se face în favoa-
rea participantului care a oferit cel
mai mare preþ,dar nu mai puþin
decît preþul de pornire.Taxa de par-
ticipare nu se restituie ofertanþilor
care nu s-au prezentat la licitaþie,
celui care a refuzat încheierea pro-
cesului verbal de adjudecare, pre-
cum ºi adjudecatarului care nu a
plãtit preþul.Pentru relaþiisuplimen-
tare vã puteþi adresa la sediul
SERVICIULUI FISCAL ORASE-
NESC CALAFAT,str.GH.DOJA,nr.3
sau la telefon 0251/231611.
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CERERI SERVICIU
Vânzãtoare covrigi,
produse patiserie, aju-
tor bucãtar, vânzãtor
magazin second-hand.
Telefon: 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.
ANGAJEZ urgent per-
soane în construcþii
pentru Germania cu
acte în regulã. Relaþii la
telefon: 0764/989.669.

PRESTÃRI SERVICII
Tapiþez la domiciliul
clientului. Telefon:
0756/851.652.
FOREZ fântâni. Tele-
fon: 0740/272.530.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Îngrijesc persoanã
vârstnicã, cu maximã
seriozitate, în scopul
donãrii unei locuinþe.
Telefon: 0723/466.154.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular vând garso-
nierã parter stradal, b-
dul Timiºoara, sector
6, Bucureºti. Telefon:
0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux,
A.C. internet, toate
dotãrile. Telefon: 0762/
109.595.
Particular vând aparta-
ment Rovine. Telefon:
0749/247.055.
3 - 4 CAMERE
Proprietar vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandat, lux, centralã,
Craioviþa Nouã - Orizont.
Telefon: 0752/641.487.

Particular vând aparta-
ment 2 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon: 0742/
390.301.
Vând urgent aparta-
ment 4 camere, cartier
Lãpuº (vizavi de Elec-
troputere Mall), etajul
6/8, multiple îmbunã-
tãþiri, termopane, uºã
metalicã la intrare.
Poate fi vãzut la orice
orã din zi. Preþ 47.000
euro negociabil. Tele-
fon: 0766/483.542.

CASE
Vând vilã, 6 ani vechi-
me, în Iºalniþa,  la che-
ie, centralã pe gaze,
beci,  gard beton –
600 mp.  Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0745/
305.302.
Dioºti, vând casã Re-
galã superbã 3 came-
re ºi dependinþe,
grajd, magazie curte
3.800 mp. Telefon:
0722/336. 634.
Vând casã. Telefon:
0765/320.645.

Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fân-
tânã, apã ºi canaliza-
re la poartã, localitatea
Ciutura. Telefon:
0763/305.850.
Vând casã + teren
1000 mp Craiova.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0764/335.895.
Vând casã în comuna
Breasta - Dolj, lângã pri-
mãrie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/943.220.
Vând casã zonã bunã.
Telefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Particular vând casã
nouã + 680 mp teren
Bordei. Telefon: 0752/
641.487.
Casã Craiova, 5 ca-
mere, încãlzire centra-
lã, termopan, izolatã
termic sau schimb cu
2 apartamente 2 ca-
mere/variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã ºi 600 mp
teren Craiova. Preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.

Vând casã central 6
camere 95 mp, curte
143 mp, spaþiu comer-
cial 11 mp, gaze, sau
schimb cu casã. Tele-
fon: 0769/682.917.
Vând D+P 6 camere,
2 holuri, pivniþã, utilitãþi,
teren 1300 mp str. Bu-
covãþ. Telefon: 0769/
360.741.
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu depen-
dinþe în satul Negoeºti -
Dolj. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.

Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan în comuna Leu
1174 mp zonã co-
mercialã, ieºiri 2x17
m, reþea apã, elec-
tricitate, cadastru,
carte funciarã. Tele-
fon: 0724/572.434;
0351/179.436.
Vând teren posibilita-
te construcþie, grãdinã
Bio. Telefon: 0724/
805.298, dupã ora
17.00.
Cârcea str. Vulturi te-
ren intravilan 650 mp,
deschidere 8 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
VÂND teren intravilan
1.250 mp, sat Leam-
na de Jos. Telefon:
0769/601.061.
VÂND teren intravilan,
între case. Telefon:
0742/926.385.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul din str. A. I.
Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de
conducere vacante de ºef serviciu - Serviciul Administrare ºi Monito-
rizare Transport Public Local ºi Siguranþa Circulaþiei, Direcþia Ser-
vicii Publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului
Craiova – 1 post, în data de 11.09.2014, ora 10.00 – proba scrisã, ur-
mând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din
H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmã-
toarele condiþii specifice de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice: 2 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei
Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documente-
le prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 inte-

rior 358, Serviciul Resurse Umane.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul din str. A. I.
Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de
conducere vacante de ºef serviciu - Serviciul Administrarea ºi Moni-
torizarea Serviciilor de Utilitate Publicã, Direcþia Servicii Publice
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1
post, în data de 09.09.2014, ora 10.00 – proba scrisã, urmând ca proba
de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/
2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmã-
toarele condiþii specifice de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice: 2 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei
Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documente-
le prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 inte-

rior 358, Serviciul Resurse Umane.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul din str. A. I.
Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de
conducere vacante de ºef serviciu - Serviciul Administrare ºi Întreþi-
nere Drumuri, Direcþia Servicii Publice din aparatul de specialitate
al primarului municipiului Craiova – 1 post, în data de 10.09.2014,
ora 10.00 – proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabileascã
potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmã-
toarele condiþii specifice de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice: 2 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei
Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele
prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 inte-

rior 358, Serviciul Resurse Umane.

Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/ mp. Telefon:
0724/228.827.
Vând teren 1500 mp,
dublã deschidere 60 x
25 ml, la Drumul Ju-
deþean, cartier ªimni-
cu de Jos, cadastru
fãcut. Se poate parce-
la. Telefon: 0744/
563.823.
Vând teren extravi-
lan 16100 mp, Ghin-
deni. Telefon: 0727/
186.869.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.

Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni. str.
Scurtu Gheorghe. Te-
lefon: 0251/457.204.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã centra-
lã. Telefon: 0746/
660.001.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr garsonie-
rã. Telefon: 0743/
101.135.
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Apartamnet 2 camere
cu casã împrejurimi
Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere + di-
ferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând autoturism Da-
cia 1310, anul fabrica-
þiei 1993. Telefon:
0765/789.181.
DACIA papuc, fabri-
caþie 1999, ITP, preþ
negociabil. Telefon:
0745/527.334.

STRÃINE
Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Punto
S, T.D.I. an 1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon: 0762/
185.366.
Vând (schimb) Honda
RC 33, 650 cm 3, nea-
grã, înscrisã, an 1994.
Telefon: 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. Tele-
fon: 0749/012.505.

Vând 2 televizoa-
re. Telefon: 0757/
282.926;  0785/
914.046.
Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergã-
tor copii.Telefon:
0745/ 602.001.
Vând porc  150 kg,
Marele Alb. Telefon:
0762/185.366.
Vând acordeon WEL-
MAISTER nou. Tele-
fon: 0745/045.122.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris de-
fectã. Telefon: 0251/
417.493.
CENTRALÃ termicã
pe lemne Atmos. Te-
lefon: 0723/394.615.
Vând urgent piani-
nã. Telefon: 0723/
636.212.
Avantajos: bicicletã
nouã, putinã de sal-
câm, motocicletã co-
pii, covor persan, þevi
din demolare. Telefon:
0251/416.455.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare finisa-
tã neocupatã. Telefon:
0722/456.609.
Vând 3 scaune frize-
rie. Telefon: 0721/
483.933.
Vând vin roºu 5 lei/
litru ºi þuicã 10 lei/li-
tru. Telefon: 0251/
428.415; 0743/
510.255.
Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri dimen-
siune 112. Telefon:
0745/589.825.
Albine, familii puterni-
ce ºi roi bine dezvol-
taþi cu mãtci selecþio-
nate. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 3 locuri de
veci. Telefon: 0770/
661.777.

Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu Craio-
va. Telefon: 0728/
964.686.
Vând grâu, uºi ºi feres-
tre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând vin zaibãr 5 lei,
ºi þuicã. Telefon: 0749/
012.505.
Vând þiglã Jimbolia
ºi cãpriori din de-
molãr i .  Telefon:
0 7 2 2 / 9 4 3 . 2 2 0 ;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V
nou, delcou aprindere
Dacia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut: SIN-
GER PAFF. Telefon:
0745/751.558.
Vând PC model MSI
– ALL-IN-ONE, WIND
TOP AE 1920 nefolo-
sit, sigilat, garanþie 300
Euro. Telefon: 0722/
456.609.
Vând aparat de sudu-
rã, autogen polizor,
bormaºinã, parbriz
Tico. Telefon: 0761/
155.549.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând maºinã de spã-
lat, frigider inox, televi-
zor mic ºi mare, ºifo-
nier stejar. Telefon:
0752/142.493.

Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamo-
tatã tip Coralex, stare
foarte bunã, 450 lei. Te-
lefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
SCHIMBURI

Vând sau scimb calo-
rifere de fontã utilizat
(folosit) cu un calofifer
tablã 120/80 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0720/231.610.
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CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr maºinã de
gãurit trifazicã cu picior.
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 camere
decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, complet
mobilat. Telefon:
0722/956.600; 0756/
028.300.
OFER spre închiriere
spaþiu central, pretabil
pentru diferite destina-
þii. Chirie decentã. Te-
lefon: 0751/219.152.
Închiriez camerã cã-
min transformatã în
garsonierã, baie, bucã-
tãrie, centralã proprie a
blocului, zona 1 Mai
(Spate confecþii). Tele-
fon: 0762/500.809.

SPAÞIU central, 44
mp, birouri. Telefon:
0762/187.378.
Închiriez apartament
cu 2 camere, complet
mobilat ºi utilat, situat
pe str. Paltinului, car-
tier Craioviþa Nouã,
etaj 3. Zonã liniºtitã,
piaþã în proximitate.
Preþ: 600 lei. Telefon:
0762/902.397.
Bucureºti - zona Vitan,
garsonierã mobilatã,
AC, confort sporit, etaj
1, balcon. Preþ 230
Euro/ lunã. Exclus
Agenþii. Contract ferm.
Telefon: 0722/714.578.
Închiriez spaþiu stradal,
birou mobilat, depozit,
Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906.

DECESE
Familia Laurenþiu
Roºu anunþã cu
profundã durere
trecerea în nefiinþã
a tatãlui ing. ROªU
THEODOR, tatã
devotat ºi bunic
iubitor. Inmormân-
tarea are loc azi 7
august 2014  la ci-
mitirul Sineasca.

CONDOLEANÞE
Consiliul Baroului
Dolj regretã înceta-
rea din viaþã a
doamnei avocat
DASCÃLU CON-
STANÞA ºi transmit
pe aceastã cale sin-
cere condoleanþe
familiei îndurerate.
Dumnezeu sã o
odihneascã în pace!
Consiliul de Admi-
nistraþie al Filialei
Dolj a Casei de Asi-
gurãri a Avocaþilor
din România îºi ex-
primã profundul re-
gret la trecerea în ne-
fiinþã a doamnei
avocat DASCÃLU
CONSTANÞA ºi
sunt alãturi de fa-
milia îndureratã în
aceste momente
de grea încercare.
Dumnezeu sã o
odihneascã în pace!
Ionel ºi Angela Niþã
regretã dispariþia
ing. THEODOR
ROªU, om de o
aleasã sensibilitate
sufleteascã. Dum-
nezeu sã-l odih-
neascã în pace!

Familia Costel Bazã-
verde deplânge dis-
pariþia neaºteptatã a
bunului prieten
THEODOR ROªU,
militant neobosit
pentru drepturi ce-
tãþeneºti ºi este alã-
turi de familia adânc
îndureratã. Sincere
condoleanþe!

Colegii din Asociaþia
Pensionarilor Civili
,,Mihai Viteazul,, îºi
exprimã profundul
regret pentru dispa-
riþia ing. THEODOR
ROªU, membru ex-
trem de activ ºi trans-
mite condoleanþe fa-
miliei îndoliate!
Membrii Cenaclului
Epigramiºtilor Olteni
Craiova aduc un ul-
tim omagiu celui ce
a fost un coleg deo-
sebit ºi un Epigra-
mist de certã valoa-
re ing. THEODOR
ROªU. Dumnezeu
sã-l odihneascã în
pace! Sincere con-
doleanþe familiei!
Colegii din cadrul De-
partamentului UPU
al Spitalului Clinic Ju-
deþean de Urgenþã
sunt alãturi de Olim-
pia ºi Venus Fulger la
greaua durere prici-
nuitã de decesul ta-
tãlui respectiv socru-
lui RENGHEA FLO-
REA. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
Sincere condoleanþe!

COMEMORÃRI
Cu tristeþe emoþie
ºi smerenie azi, 7
august 2014 la co-
memorarea a 7 ani
a scumpului meu
nepot de sorã ºi
fin ROMULUS MA-
RIUS STANCU a
plecat în eternitate
în plinã tinereþe.

Sufletul lui blând
ºi bun a dus o via-
þã neîmplinitã, du-
reroasã negãsin-
du-ºi liniºtea ºi ier-
tarea. Romi drag
mi-e dor de tine.
Rog pe Bunul
Dumnezeu sã te
aºeze în rândul ce-
lor drepþi. Cu sfâ-
ºietoare durere ºi
lacrimi în veci ne-
uitat. Maria Diþã,
unchi, veriºor º-a.



sp   rt cuvântul libertãþii / 15joi, 7 august 2014

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Divizionara doljeanã de Liga a
III-a, ACS Podari, va întâlni, în
deplasare, pe AS Milcov (Olt –
Liga a IV-a) în faza a treia a Cu-
pei României Timiºoreana, con-
form tragerii la sorþi de ieri, de la
Casa Fotbalului. Meciul va avea
loc pe Stadionul IPA Metalurgis-
tul din Slatina, miercuri, 13 au-
gust, cu începere de la ora 17:30.

Cele douã s-au întâlnit într-
un joc de pregãtire în urmã cu
ceva mai bine de douã sãptã-
mâni, în 22 iulie, Podariul im-
punându-se net, acasã, cu sco-
rul de 7-3 (4-1).

Doljenii, pregãtiþi de fostul ju-
cãtor al ªtiinþei, Victor Naicu, au
ajuns pânã aici dupã ce au învins
în runda inauguralã pe Viitorul
Cârcea (2-0 în deplasare), pen-

Podariul ºi-a aflat adversaraPodariul ºi-a aflat adversaraPodariul ºi-a aflat adversaraPodariul ºi-a aflat adversaraPodariul ºi-a aflat adversara
din faza a III-a a Cupei Românieidin faza a III-a a Cupei Românieidin faza a III-a a Cupei Românieidin faza a III-a a Cupei Românieidin faza a III-a a Cupei României

tru ca apoi sã aibã tur liber, be-
neficiind de forfait-ul celor de la
FC Universitatea Craiova, echi-
pã retrasã din Liga a II-a.

Cât priveºte gruparea din Mil-
cov, câºtigãtoare a fazei judeþe-
ne în Olt a Cupei României,
aceasta a trecut la masa verde de
CS FC Balº 2007 (echipã desfiin-
þatã) ºi a zdrobit ulterior pe CS
Viºina Nouã (Liga a III-a), scor
8-1 în propriul fief. Formaþia din
Milcov este antrenatã de Cãtãlin
Ristea, fost atacant la Extensiv
Craiova.

Aflatã momentan într-un can-
tonament în Serbia, la Kladovo
(3/12 august), Podariul îºi doreº-
te un parcurs cât mai bun în com-
petiþia KO. A spus-o pentru coti-
dianul nostru chiar tehnicianul

Victor Naicu, înaintea plãcãrii
spre þara vecinã. „Ne dorim sã
ajungem cât mai departe în Cupã
ºi sã aducem la Podari mãcar o
echipã de Liga a II-a”.

În Serbia, Podariul ºi-a fixat
douã amicale. Pe primul l-a sus-
þinut, asearã, contra formaþiei
Negotin (Liga a III-a sârbã). Ce-
lãlalt e programat, sâmbãtã, con-
tra lui FK Bezanija, grupare din
al doilea eºalon valoric al fotba-
lului sârb.

Altfel, în alte meciuri ale fazei
a treia a Cupei României în care
sunt implicate echipe din Oltenia,
avem duelul gorjean ACS ªtiinþa
Turceni – CS Minerul Motru
2008 ºi CS Pandurii Lignitul 2 Tg.
Jiu – CS FC Caransebeº (Caraº
Severin).

Campioana Germaniei, Bay-
ern Munchen, a anunþat, ieri,
într-un comunicat postat pe
site-ul clubului, cã a ajuns la un
acord cu Pepe Reina, iar porta-
rul de 31 de ani va semna un
contract cu formaþia antrenatã
de Pep Guardiola. 

“Pepe Reina a vrut foarte mult
sã ajungã la Bayern. Este pregã-
tit sã facã faþã aventurii, ºtie cã
Manuel Neuer este în faþa lui, cã

Bayern a anunþat cã s-a înþeles cu Pepe Reina
este prima noastrã opþiune. elul
nostru este sã fim pregãtiþi în
cazul oricãrei întâmplãri neferi-
cite. Va veni la Munchen în ur-
mãtoarele zile ºi va semna con-
tractul”,  a spus preºedintele lui
Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

Goalkeeperul lui Liverpool-
, Pepe Reina (31 de ani), va ajun-
ge la Bayern Munchen, potrivit
presei engleze, în schimbul a trei
milioane de euro. 

Pepe Reina, împrumutat în se-
zonul trecut la Napoli, a solicitat
ºi a primit acceptul” lui Liverpo-
ol de a pleca, întrucât nu a fost
folosit deloc în meciurile amica-
le din acest presezon. 

Reina va pãrãsi formaþia de
pe “Anfield Road” dupã opt ani
de la sosirea în Regat, de la Vil-
larreal, timp în care a strâns 395
de prezenþee în prima echipã a
”cormoranilor”.

Mijlocaºul Frank Lampard a fost îm-
prumutat oficial de New York City FC la
Manchester City, pânã la sfârºitul anului.

“Îi mulþumesc lui Manuel Pellegrini cã
s-a gândit la mine ºi oficiali-
lor de la New York cã m-au
lãsat sã vin pânã la sfîrºitul
anului la Manchester City”, a
declarat Lampard. În vîrstã
de 36 de ani, va purta tricoul
cu numãrul 18 la campioana
Angliei.

Lampard a evoluat 13 se-
zoane pentru Chelsea, iar în
aceastã varã a semnat cu
New York City FC din postu-
ra de jucãtor liber de contract.

Ediþia urmãtoare a campio-

Lampard, sub formã de împrumut
la Manchester City

Astãzi       în tur

Slovan Liberec (Ceh) – ASTRA 0-3
Viktoria Plzen (Ceh) – PETROLUL 1-1
CFR CLUJ – Dinamo Minsk (Blr) 0-1
Hajduk Split (Cro) – Karagandy (Kaz) 2-4
AIK Fotboll (Sue) – Astana (Kaz) 1-1
Chikhura (Geo) – Neftci Baku (Azb) 0-0
Shmona (Isr) – Dinamo Moscova (Rus) 1-1
Hafnarfjardar (Isl) – Elfsborg (Sue) 1-4
Metalurg Skopje (Mac) – Omonia (Cip) 0-3
Esbjerg (Dan) – Chorzow (Pol) 0-0
Rosenborg (Nor) – Karabukspor (Tur) 0-0
Sankt Polten (Aus) – Eindhoven (Ola) 0-1
Lyon (Fra) – Mlada Boleslav (Ceh) 4-1
Hull City (Ang) – Trencin (Slc) 0-0
AC Torino (Ita) – Brommapojkarna (Sue) 3-0
Rio Ave (Por) – IFK Goteborg (Sue) 1-0
Ermis (Cip) – Young Boys (Elv) 0-1
Molde (Nor) – Zorya (Ucr) 1-1
Cern. Odesa (Ucr) – RNK Split (Cro) 0-2
Soligorsk (Blr) – Waragem (Bel) 5-2
Rijeka (Cro) – Vikingur (Fer) 5-1
FK Krasnodar (Rus) – Diosgyor (Ung) 5-1
Lech Poznan (Pol) – Stjarnan (Isl) 0-1
Atromitos (Gre) – FK Sarajevo (Bos) 2-1
Brondby (Dan) – FC Bruges (Bel) 0-3
Asteras Tripolis (Gre) - Mainz (Ger) 0-1
Aberdeen (Sco) – Sociedad (Spa) 0-2
Trnava (Slc) – St. Johnstone (Sco) 2-1
Zimbru Chiºinãu (Mol) – Grodig (Aus) 2-1

LIGA EUROPA –
TURUL III PRELIMINAR –

MANªA SECUNDÃ

SPORT LA TV, ASTÃZI –

TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 1

19:00, 21:00 – FOTBAL – Liga Europa:
Slovan Liberec – Astra, Viktoria Plzen –
Petrolul.

Digi Sport 2

18:00, 1:30 – TENIS (M) – Turneul de
la Toronto, în Canada: ziua a 4-a.

Dolce Sport 2

19:30 – TENIS (F) – Turneul de la
Montreal, în Canada: ziua a 4-a.

Eurosport

18:30 – CICLISM – Turul Poloniei.

Look TV

20:00 – FOTBAL – Liga Europa: CFR
Cluj – Dinamo Minsk.

natului nord-american de fotbal (MLS) va
începe în martie 2015, iar Frank Lam-
pard  se va alãtura celor de la New York
City FC în luna ianuarie.

Marþi           în tur
BATE (Blr) – Debrecen (Ung) 3-1 0-1
(Volodko 39, Rodionov 66, Krivets 90+4 / Sidibe 20 pen.)
Panathinaikos (Gre) – Standard L. (Bel) 2-1 0-0
(Arslanagic 17 pen / Mbombo 36, M’Poku 41)
Maccabi T.A. (Isr) – Maribor (Sln) 2-2 0-1
(Ben Haim 42, Ben Basat 53 / Ibraimi 35, 54)
Lille (Fra) – Grasshopper (Elv) 1-1 2-0
(Balmont 19 / Abrashi 33)
Echipele subliniate merg în playoff-ul competiþiei, în timp ce

formaþiile eliminate acced într-o fazã similarã a celeilalte între-
ceri continentale, Liga Europa.

LIGA CAMPIONILOR – TURUL III PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃ
Miercuri, dupã închiderea ediþiei          în tur
STEAUA – FK Aktobe (Kaz) 2-2
Malmo (Sue) – Sparta Praga (Ceh) 2-4
Sheriff (Mol) – Slovan Br. (Slc) 1-2
FC Salzburg (Aus) – Qarabag (Azb) 1-2
Zenit (Rus) – AEL Limassol (Cip) 0-1
APOEL Nicosia (Cip) – HJK Helsinki (Fin) 2-2
Copenhaga (Dan) – Dnepr (Ucr) 0-0
Beºiktaº (Tur) – Feyenoord (Ola) 2-1
Partizan (Ser) – Ludogoreþ (Bul) 0-0
Dinamo Zagreb (Cro) – Aalborg (Dan) 1-0
Celtic (Sco) – Legia V. (Pol) 1-4
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„Palmaresul Universităţii Craio-
va este un bun netransferabil care
a fost şi va rămâne pentru totdeau-
na în posesia C.S. Univers itatea
Craiova, club sub patronajul şi sub
numele căruia au fost realizate
marile performanţe ale Ştiinei. Pen-
tru tranşarea definitivă a chestiu-
nii, CS Universitatea Craiova a de-
marat o acţiune în instană pe care
o considerăm o simplă formalitate
şi în urma căreia se va confirma
definitiv ceea ce adevăraţii supor-
teri ai Universităţii ştiu deja: că per-
formanţele CS Universitatea Cra-
iova de până în 1991 sunt indiso-
lubil legate de clubul înfiinţat la
1948 (reamintim că, după câteva
schimbări de nume, marea noas-
tră echipă de fotbal s-a numit fără
încetare, din 1966 până în 1991,
”CS Universitatea Craiova”, nu
doar ”Universitatea Craiova”).

Asociaţiile şi societăţile de după
1991 au preluat doar parţial patri-
moniul CS Universitatea, nicioda-
tă nu s-a pus problema preluării
palmaresului. Nici Asociaţia Spor-
tivă ”Fotbal Club Universitatea
Craiova” (înfiinţată în 1994) şi nici
Societatea Comercială Fotbal Club
Craiova S.A. (apărută în 2002) nu
au pretins, în actele lor constituti-
ve, că palmaresul clubului ar fi in-
clus în patrimoniul entităţilor nou-
înfiinţate, fapt care, de altfel, ar fi
fost imposibil din punct de vedere
legal. Putem spune că, sufleteşte
vorbind, palmaresul aparţine fiecă-
rui jucător, fiecărui angajat al clu-
bului şi fiec ărui suporter care a
contribuit, într-un deceniu şi jumă-
tate de vis, la crearea brandului
Universitatea Craiova. Din punct
de vedere legal, însă, palmaresul
va rămâne întotdeauna acasă, re-
prezentând însăşi fundaia unui club

Startul de sezon a fost împleti-
cit pentru Universitatea Craiova.
Eliminarea din Cupa Ligii, în faţa
unei echipe încropite în câteva zile
şi nepregătită, a fost urmată de
două meciuri în care alb-albaştrii
au marcat câte un gol pe final şi
din care au obţinut doar un punct.
În condiţiile în care jocul prestat a
fost unul destul de bun, iar adver-
sarii au fost de nivel superior, bi-
lanţul din campionat nu este unul
îngrijorător. Numai că meciuri pre-
cum cel de mâine, pe teren pro-
priu cu Viitorul, trebuie neapărat
tranşate, întrucât sunt unele de şase
puncte, fiind vorba de contracan-
didate la evitarea retrogradării. Stea-
ua şi Pandurii au o anumită valoa-
re, dar în acelaşi timp sunt şi echi-
pe care ies la joc, care oferă spaţii,
dar vor veni meciuri, precum cel
de mâine, în care adversarii se ba-
ricadează şi sunt puţine culoare, iar
ocaziile vor apărea mult mai rar.
Gane conştientizează că zestrea de
puncte trebuie mărită urgent, iar

Gane, sub presiunea primei victorii
Meciul cu Viitorul a devenit decisiv

pentru rămânerea actualului
antrenor în funcţie

upgradarea jocului trebuie să con-
cidă şi cu eficientizarea lui. „Vom
creşte şi vom aş tepta următorul
meci să-i bucurăm pe suporteri.
Sper să spargem gheaţa cu Viito-
rul, pe Oblemenco. Mă aştept să
vină suporterii, pentru că au văzut
că în aceste două etape încercăm
ceva, echipa joacă fotbal şi spe-
răm să aducem cele trei puncte mult
dorite“ spune antrenorul Craiovei.
În condiţiile în care lotul a fost
schimbat aproape în totalitate şi au
fost transferaţi nu mai puţin de 15
jucători, omogenizarea trebuie re-
alizată rapid. Pe de altă parte, ulti-
mii antrenori care au făcut perfor-
manţă la cel mai înalt nivel în Ro-
mânia, Dan Petrescu şi Laurenţiu
Reghecampf, au parcurs aceeaşi
etapă având mare succes. La câ-
teva luni după ce „Bursucul” a pre-
luat Unirea Urziceni, aceasta nu
mai avea niciun jucător din cei care
promovau în Liga I, iar rezultatele
au fost: participarea în cupele eu-
ropene, iar apoi câştigarea titlului.

La Chiajna, Laurenţiu Reghecampf
a schimbat tot lotul în pauza de iar-
nă, iar cu noua formulă a terminat
pe primul loc într-un clasament al
returului. Şi aceste cazuri vizează
echipe minuscule, fără tradiţie şi pre-
tenţii, presiunea de la Universitatea
Craiova fiind incomparabilă. Cert este

că un joc bun, dar care nu s-ar con-
cretiza şi cu o victorie i-ar fi poate
fatal lui Jerry Gane, în condiţiile în
care şi zvonurile privind înlocuirea
sa s-au înteţit. Conducerea dezmin-
te eventuala demitere a antrenorului,
însă cele 2 schimbări operate pe ban-
ca tehnică în sezonul trecut la doar

câteva etape după start confirmă fap-
tul că finanţatorii nu manifestă prea
mare indulgenţă şi răbdare. Oricum,
meciul cu Viitorul pare cel mai uşor
din acest, urmând o deplasare la
Mediaş, apoi probabil cele mai difi-
cile meciuri din tur, cu Petrolul şi
Astra.

CSU s-a adresat instanţei pentru
palmaresul Universităţii Craiova

În cadrul serialului demarat acum două săptămâni, prin care încearcă să lămu-
rească problema palmaresului Universităţii Craiova, clubul CS Universitatea a publi-
cat ieri un nou episod cu divezi că deţine toate trofeele Ştiinţei, obţinute între 1974 şi
1993. De asemenea, CS Universitatea a deschis o acţiune în instanţă pentru a certi-
fica faptul că acesta nu a fost cedat niciodată către FC Universitatea Craiova, grupa-
re condusă de Adrian Mititelu, acum în faliment.

Comunicatul CS Universitatea Craiova:
de legendă, un club de legendă care
nu şi-a încetat niciodată activita-
tea până în momentul de faţă, anul
trecut serbând 65 de ani de la în-
fiinţare.

Clubul nostru va proba că deţi-
ne inclusiv Cupa României câşti-
gată la sfârşitul sezonului 1992-
1993, ani în care secţia de fotbal a
ţinut tot de Clubul Sportiv şi de
Ministerul Învăţământului. Socie-
tatea cel mai puţin îndreptăţită să
aibă pretenţii asupra palmaresului
este cea înfiinţată în 2002, singura
care nu avea nici o legătură cu îna-
intaşele sale, aşa cum vom demon-
stra mai jos.

Prima schismă: 1991
În anul 1991, urmare a Ordinu-

lui nr. 4162/22.01.1991 al Minis-
terului Învăţâmântului şi Ştiinţei şi
a Ordinului nr. 163/24.01.1991 al
Ministerului Sportului echipa de
fotbal a fost rebotezată ”FC Uni-
versitatea Craiova”. Separarea de
club nu s-a produs însă sau a fost
cel mult formală, deoarece secţia
de fotbal a continuat să fie parte
componentă a Clubului Sportiv
Universitatea Craiova, aşa cum re-
iese din protocolul din data de
27.11.1991 încheiat între condu-
cerea Universităţii din Craiova şi
conducerea CSUC. La scurt timp
s-a semnat un nou protocol, cel
de predare-primire nr.  1937/
18.02.1991, în care se spune clar
că ”Fotbal Club Universitatea Cra-
iova a preluat o parte determinată
din patrimoniul Clubului Sportiv
Univers itatea Craiova (mijloace

fixe, băne’ti, elemente de inventar,
personal, CEC-uri etc.) care vor
forma patrimoniul c lubului nou-

înfiinat.” Nici un cuvânt, aşadar,
despre cedarea palmaresului.

Adevărata separare de Clubul
Sportiv: asociaţia din 1994

În 1994, în baza cererii adresa-
tă Judecătoriei Craiova de c ătre
Rodion Cămătaru, s-a acordat per-
sonalitate juridică asociaţiei spor-
tive ”Fotbal Club Universitatea
Craiova”, continuatoarea seciei de
fotbal care până atunci făcuse parte
din Clubul Sportiv Universitatea
Craiova. La constituirea acesteia,
însă, se specifică clar ce intră în
patrimoniul noii entităi, din nou
neregăsindu-se nicăieri specifica-
tă preluarea palmaresului. De me-
nionat că majoritatea zdrobitoare a

celor 21 de membri fondatori ai
acelei asociaii confirmă, astăzi, că
palmaresul nu a părăsit niciodată
vitrina şi CV-ul Clubului Sportiv.

Ultima zbatere: societatea
comercială din 2002

Dac ă până în 2002 încă mai
putem găsi legături între Clubul
Sportiv Universitatea Craiova şi, ul-
terior, Asociaia Sportivă Fotbal
Club Universitatea Craiova, în mai
2002 a avut loc, pur şi simplu, în-
fiinarea unei noi echipe. Societa-
tea comercială apărută atunci nu
s-a constituit, conform actelor, prin
reorganizarea Asociaiei Sportive din
1994, ci s-a înfiinat ca entitate dis-
tinctă, primind număr de înregis-
trare în Registrul Sportiv şi Certi-
fic at de Identitate Sportivă noi,
ambele înregistrate pe 2002. Mai
mult, capitalul social iniial al Fot-
bal Club U Craiova S.A. nu a fost
format din totalitatea patrimoniu-
lui vreunei asociaii sportive care să
fi activat la data constituirii noii fir-
me. Asta în condiiile în care legea
nr. 69/2000 stabileşte cu titlu obli-

gatoriu că, în caz de reorganizare
a asociaiilor sportive în societăi pe
aciuni, patrimoniul existent al pri-
melor trebuie să formeze capitalul
social iniial al celor din urmă. În
cazul specific al societăii din 2002,
capitalul social iniial nu s-a format
prin înc orporarea patrimoniului
vreunui club sportiv existent, ci
prin aportul exclusiv în numerar al
acionarilor săi.

În final, vă reamintim că Adrian
Mititelu nu mai are nici un drept
asupra Fotbal Club U Craiova S.A.,
deoarece societatea a intrat în fali-
ment. Cât despre lichidatorul judi-
ciar care va definitiva procedurile
de faliment, acesta nu a susţinut
niciodată că palmaresul Universi-
tăţii Craiova s-ar afla în posesia
respectivei societăţi şi ar putea fi
valorificat. Singurul palmares de
care se poate bucura defuncta FC
U este cel constituit din două re-
trogradări, o dezafiliere şi o retra-
gere din campionatul ligii a doua.

Cât despre palmaresul Univer-
sităii Craiova, aces ta va rămâne
mereu al oraşului, al locuitorilor săi,
al jucătorilor care au câştigat tro-
feele şi-al clubului care şi-a scris
propria istorie, o tradiţie pe care
astăzi încercăm cu toţii s-o readu-
cem la strălucirea de odinioară: CS
Universitatea Craiova.

CSU II, remiză la Turceni
Echipa satelit a Universităţii Craiova a încheiat la egalitate, scor 2-2, parti-

da susţinută în deplasare cu Ştiinţa Turceni. Armăşelu şi Burlacu au punctat
pentru oaspeţi. Marian Bâcu a mizat pe: Tomşa – Marcu, Ciocoteală, Lisan-
dru, Luică - Cârstea, Armăşelu, Iuga, Căpăţână – Stancu, Burlacu. După pauză
au mai intrat: Burci, Ghincea, Petrache, Drăghici, Goergescu, Nicolae, Manea.
A fost cel de-a treilea meci de verificare susţinut de Universitatea II Craiova în
compania unei echipe de liga a treia în această vară. În precedentele două,
trupa lui Marian Bâcu a remizat 3-3 cu Viitorul Municipal şi a pierdut cu 2-0
împotriva celor de la FC Podari. Sâmbătă, de la ora 9.30, la Combinat, Univer-
sitatea II va disputa un nou test în compania celor de la Viitorul Municipal.  


