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Cu 33 de fonduri de vânătoare, care însumează

peste 300.000 ha în administrare şi circa 1.300
de vânători, AJVPS Dolj chiar contează în orice
discuţie despre gestionarea faunei de interes ci-
negetic, respectarea reglementărilor în vigoare
referitoare la autorizarea, organizarea şi practi-
carea vânătorii, respectându-se conservarea bi-
odiversităţii şi echilibrului ecologic. Stabilirea co-
telor de vânătoare pentru sezonul 2014-2015, de

către Departamentul pentru Ape, Păduri şi Pis-
cicultură din cadrul Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice, aduce câteva elemente
de noutate, cum ar fi reducerea perioadei de
vânătoare şi a cotei de recoltare la iepure, spe-
cie vulnerabilă în ultimul timp, din cauza braco-
najului cu ogari, a dăunătorilor naturali, a agri-
culturii intensive şi a chimizării necontrolate
privind combaterea dăunătorilor agricoli.

NICOLAE ANDREI 90
Seducţia unei
înţelepciuni
virtuoase

La vârsta patriarhală spre
care l-a condus o viaţă cultiva-
tă în spiritul unei cumpătări
împrumutate zestrei sapienţia-
le a satului astăzi risipite prin
tumbele unor transformări ra-
dicale şi nu neapărat benigne,
Nicolae Andrei, dascălul căreia
catedra i-a fost, jumătate de
veac, un veritabil amvon de ma-
gisteriu formator, iar şcoala că-
min şi şantier de neobosit tra-
valiu, are toată îndreptăţirea
invocării celebrei oraţii goethe-
ene: Clipă, opreşte-te!.

Agresorul e acuzat de tentativă
de omor:
Împuşcat
de poliţişti
după ce a băgat
un om în spital
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actualitate

$1 EURO ...........................4,3941 ............. 43941
1 lirã sterlinã................................5,5240....................55240
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METEO

Senin1 dolar SUA.......................3,3324........33324
1 g AUR (preþ în lei).......137,7363.....1377363
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Ponta ºi Leancã
au inagurat ieri
gazoductul
Iaºi-Ungheni

Gazoductul Iaºi-Ungheni a fost
inaugurat, ieri, de premierii Româ-
niei ºi Republicii Moldova, Victor
Ponta ºi Iurie Leancã, primul subli-
niind cu acest prilej cã gazul din
România nu doar cã va fi mai ief-
tin, dar prin acest proiect Moldo-
va nu va mai sta niciodatã cu fri-
ca cã rãmâne fãrã energie. „Cred
cã prin inaugurarea de azi dãm un
mesaj pentru toatã lumea ºi aº vrea
sã fim prieteni cu toatã lumea, dar
mesajul sã fie foarte clar: Moldo-
va ºi România, ca sã fie cu adevã-
rat independente, au nevoie ºi de
energie, aºa cum avem nevoie ºi
de toate celelalte resurse. (...) Sunt
convins cã acest gaz va fi nu doar
mai ieftin, dar va fi sigur ºi în fe-
lul ãsta niciodatã Moldova nu va
sta cu frica cã rãmâne fãrã ener-
gie”, a spus premierul Ponta.
Acesta a adãugat cã, în ciuda pã-
rerilor sceptice cu privire la pro-
iect, cu sprijinul CE s-a reuºit fi-
nalizarea proiectului în termenul de
un an. Premierul român s-a arãtat
convins cã preþul gazelor va fi mai
ieftin, dar la fel de ambele pãrþi ale
Prutului, însã a refuzat sã preci-
zeze dacã gazul va fi furnizat de
Transgaz sau de Petrom, el subli-
niind cã ambele sunt companii ro-
mâneºti aflate în competiþie. Pre-
mierul Republicii Moldova, Iurie
Leancã, a precizat cã primele can-
titãþi de gaz vor fi livrate începând
cu 1 septembrie. Proiectul gazo-
ductului va fi complet peste doi
ani, când vor fi finalizate cele douã
staþii de creºtere a presiunii.
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Migraþia aleºilor locali:

ce noutate!
Mare, mare tevaturã pe ceea ce s-a

numit „ordonanþa Dragnea”, care legali-
zeazã pentru o scurtã perioadã migraþia
politicã a aleºilor locali, altminteri sub in-
cidenþa Legii nr.393/2004 privind statu-
tul aleºilor locali. Liderii Alianþei Creºtin
Liberale (PDL-PNL) au sãrit ca arºi, de
parcã acum luau cunoºtinþã de traseis-
mul politic, mai exact de versatilitatea ro-
mâneascã, o adevãratã boalã cronicã,
specific naþionalã. Permisã în parlament,
migraþia e interzisã prin lege, sub sancþi-
unea pierderii mandatului, la aleºii locali.

Sã admitem cã, moralmente, „ordonanþa
Dragnea” nu ar avea acoperire. Deºi s-a
practicat copios, de-a lungul timpului, achi-
ziþionarea „sub acoperire” de primari ºi con-
silieri locali. Fireºte, astfel de demersuri nici-
odatã n-au fost în regulã. Dar sã protesteze
liberalii din parohia lui Klaus Iohannis, prin

tenorii lor consacraþi, asta e de-a dreptul
cinic. Dupã ce au bulversat întreaga admi-
nistraþie publicã localã prin ruperea USL, vo-
tatã în 2012, aºa cum se ºtie, acum au punc-
te de vedere etice. De fapt, e vorba de un
schelãlãit etic. Nelãmurirea este urmãtoarea:
n-au fost votaþi primarii ºi consilierii locali
liberali ºi de electoratul social-democrat, con-
servator ºi uneperist? Poate cã unii dintre
aceºtia se vor reorienta politic, poate vor rã-
mâne sub faldurile ACL. Nimeni nu-i obligã
sã facã pasul spre o altã formaþiune politicã,
iar abureala cu presiunile PSD pentru a trece
în barca puterii nu este altceva decât o glumã
debilã. Când CCR a considerat, chiar anul
trecut, interdicþia migraþiei parlamentarilor,
prevãzutã între modificãrile din Constituþia
revizuitã, ca „neconstituþionalã”, aberaþie fãrã
margini, s-a tãcut mâlc, fiindcã de fapt con-
venea. Dreptul aleºilor locali de a opta, într-o

perioadã de douã sãptãmâni, pentru o altã
formaþiune politicã, reprezintã pentru prima-
rii ºi consilierii locali liberali „un drept la re-
curs” dupã spargerea USL. Cã majoritatea
dintre cei ispitiþi de o asemenea tentativã se
vor îndrepta spre Partidul Liberal Reformat
(PLR), al lui Cãlin Popescu Tãriceanu, asta
este o discuþie interesantã ºi edificatoare. Nu
vor pãrãsi meterezele partidelor cei care au
convingeri de care nu se pot dispensa, aºa
cum nu se pot dispensa de caracter. În Ro-
mânia, versatilitatea e deopotrivã un efect al
lipsei de convingeri, al adeziunilor superficiale,
al derutei politice. Când nu eºti nicãieri si-
tuat, poþi fi oriunde. Nu „ordonanþa lui Drag-
nea”, discutabilã pe fondul ei etic, îndreaptã
aleºii locali spre o formaþiune sau alta, ci ab-
senþa oricãrei ideologii definitorii a partidelor
în cauzã. ªi, mai ales, calitatea îndoielnicã a
liderilor vremelnici.

Funcþionarii publici din sistemul
administraþiei penitenciare se vor
numi poliþiºti de penitenciare, con-

Proiect: Funcþionarii publici din ANP devin poliþiºti de penitenciare
form unui proiect de act normativ
ce reglementeazã, între altele, sta-
tutul ºi drepturile acestora - inclu-

siv cele privind
decontarea unor
cheltuieli - ºi ocu-
parea funcþiilor de
conducere vacan-
te. Proiectul, denu-
mit lege pentru
modificarea ºi
completarea Legii
nr.293/2004 pri-
vind Statutul func-
þionarilor publici
cu statut special
din Administraþia

Naþionalã a Penitenciarelor (ANP),
a fost lansat în dezbatere publicã
de Ministerul Justiþiei. Acesta pro-
pune schimbarea denumirii de
„funcþionar public cu statut spe-
cial din sistemul administraþiei pe-
nitenciare” cu cea de „poliþist de
penitenciare”. În expunerea de
motive a proiectului se precizeazã
cã, în prezent, persoanele care
ocupã funcþii de conducere în ca-
drul sistemului administraþiei peni-
tenciare sunt numite pe o perioadã
nedeterminatã. Proiectul urmãreºte
instituirea mandatelor pe perioadã
limitatã (4 ani) pentru o serie de
funcþii de conducere din sistemul

administraþiei penitenciare, pentru
asigurarea unui act de management
mai eficient, prin o mai mare res-
ponsabilizare a persoanelor care
deþin aceste funcþii. Concret, pro-
iectul propune introducerea unor
mandate de 4 ani pentru funcþiile
de director general, directori ge-
nerali adjuncþi ai Administraþiei
Naþionale a Penitenciarelor ºi di-
rector de unitate, cu posibilitatea
reînvestirii în funcþie, precum ºi
instituirea unor dispoziþii tranzito-
rii privind mandatele celor în func-
þie, pentru a se asigura menþinerea
drepturilor câºtigate faþã de legea
în vigoare la data numirii lor.

Primarii, preºedinþii consiliilor judeþene, con-
silierii locali ºi consilierii judeþeni, precum ºi can-
didaþii declaraþi supleanþi vor avea la dispoziþie
10 zile pentru a-ºi exprima în scris opþiunea cu
privire la partidul politic din care doresc sã facã
parte, fãrã a risca sã-ºi piardã funcþia, potrivit
unui proiect de ordonanþã lansat în dezbatere
publicã pe site-ul Ministerului Dezvoltãrii Regio-
nale ºi Administraþiei Publice (MDRAP). „Pen-
tru anul 2014, prin derogare de la prevederile art.
9 alin. (2) lit. h1) ºi art. 15 alin. (2) lit. g1) din
Legea nr.393/2004 privind Statutul aleºilor lo-
cali, (...) în termen de 10 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã, pri-
marii ºi preºedinþii consiliilor judeþene, consilierii
locali ºi consilierii judeþeni, precum ºi candidaþii
care au fost declaraþi supleanþi, îºi pot exprima
în scris opþiunea cu privire la partidul politic din
care doresc sã facã parte, fãrã ca aleºii locali
respectivi sã-ºi piardã calitatea dobânditã în urma
alegerilor”, se aratã în proiectul de ordonanþã de
urgenþã. Primul alineat la care se referã deroga-
rea prevede: „Calitatea de consilier local sau de
consilier judetean înceteazã de drept, înainte de
expirarea duratei normale a mandatului” prin
„pierderea calitãþii de membru al partidului poli-
tic sau al organizaþiei minoritãþilor naþionale pe a

cãrei listã a fost ales”. Conform celui de-al doi-
lea alineat, „calitatea de primar înceteazã, de drept,
înainte de expirarea duratei normale a mandatu-
lui”, ca urmare a „pierderii, prin demisie, a cali-
tãþii de membru al partidului politic sau al orga-
nizaþiei minoritãþii naþionale pe a cãrei listã a fost
ales”. Primarii, consilierii locali ºi judeþeni ºi pre-
ºedinþii de CJ depun declaraþia la partidul politic
sau la organizaþia minoritãþii naþionale, dupã caz,
din care opteazã sã facã parte, precum ºi la au-
toritatea deliberativã a unitãþii/subdiviziunii admi-
nistrativ-teritoriale pentru care a candidat, prin
intermediul secretarului unitãþii/subdiviziunii ad-
ministrativ-teritoriale respective. Conform pro-
iectului, cei care nu vor depune aceastã declara-
þie rãmân membri ai partidului politic sau organi-
zaþiei minoritãþii naþionale, dupã caz, pe listele
partidului care a fãcut parte dintr-o alianþã politi-
cã sau alianþã electoralã, dacã acesta/aceasta
continuã sã existe din punct de vedere legal, ori
devin independenþi, dacã partidul politic sau or-
ganizaþia minoritãþii naþionale, dupã caz, nu mai
existã din punct de vedere legal. Secretarii uni-
tãþilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în
termen de 10 zile de la expirarea termenului pen-
tru exprimarea opþiunii politice de cãtre aleºii
locali, au obligaþia sã comunice situaþia centra-

lizatoare a aleºilor locali la instituþia prefectului.
Intenþia de promovare a acestei OUG a fost

anunþatã în 22 august, la Suceava, de cãtre vi-
cepremierul Liviu Dragnea, care a declarat cã
în prezent foarte mulþi aleºi locali activeazã pen-
tru alte partide ºi propunea ca pentru o perioa-
dã de douã sãptãmâni sã existe posibilitatea ca
aleºii locali sã îºi aleagã partidul fãrã sã îºi mai
piardã mandatul. „Devine din ce în ce mai
pregnantã o situaþie. Începe sã se instaleze o
oarecare instabilitate în administraþia localã,
generatã de apariþia unor partide - PMP, PLR,
ruperea USL, apariþia ACL, ºi au început din ce
în ce mai mulþi primari sã îºi exprime public
susþinerea pentru un partid, altul decât pe liste-
le cãruia au candidat. Au început sã fie proble-
me în majoritãþile consiliilor locale ºi judeþene”,
a argumentat Dragnea. Preºedintele PSD, pre-
mierul Victor Ponta, a precizat la rândul sãu,
referindu-se la OUG, cã este necesarã deblo-
carea autoritãþilor locale ºi ieºirea din minciunã
ºi ipocrizie, arãtând cã în acest moment în
municipiul Bucureºti, la nivelul Consiliului Ge-
neral, nu se mai iau decizii de trei luni. Guver-
nul se va intruni astãzi în ºedinþã pentru a ad-
opta proiectul de ordonanþã, care va intra în
vigoare odatã cu depunerea la Parlament.

Proiect OUG: Primarii, ºefii de consilii judeþene ºi consilierii
vor avea termen 10 zile pentru a-ºi alege partidul
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„La nivelul judeþului Dolj, avem
foarte multe investiþii pe fonduri
europene, dar ºi din bugetul pro-
priu al Consiliului Judeþean. Este
foarte mult de muncã. Vorbim de
peste 100 de milioane de euro, mai
precis 102,6 milioane de euro. Nu
stãm foarte bine cu timpul, dupã
cum aratã calendarul, ar trebui sã
dormim pe ºantiere. În legãturã cu
cofinanþarea acestor proiecte,
deºi par sume mici, de 2%, va-
loarea totalã ajunge undeva
la 18 milioane de euro ºi
suntem foarte atenþi sã ve-
dem ce facem pânã la fine-
le anului. Împrumutul ban-
car ar fi ultima noastrã so-
luþie, vom apela la credit
doar dacã nu reuºim sã ne
strângem cu banii. Ieri ( n.r
marþi) au început lucrãrile
la Clinica de Chirurgie Car-
diovascularã ºi vom conti-
nua cu investiþiile în sãnã-
tate. Asta nu înseamnã cã
renunþãm la proiectele pe in-
frastructurã ºi aici putem
discuta despre pista Aero-

În deschiderea de ieri a ºedinþei
ordinare a Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa, ºeful administraþiei
doljene, a prezentat lista completã a
investiþiilor care se aflã în implemen-
tare sau în fazã de licitare, lucrãri

care se fac fie pe fonduri europene,
fie din surse proprii. Prin aceastã ini-
þiativã, preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj a dorit sã le mulþumeascã
consilierilor judeþeni care au votat
majoritatea proiectelor.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

portului Internaþi-
onal Craiova. Nu
se poate face ni-
mic într-un judeþ
care nu are o in-
frastructurã co-
respunzãtoare”, a
precizat Ion Prio-
teasa, preºedinte-
le Consiliului Ju-
deþean Dolj.

Spitalul Leamna
solicitã 150 mii

lei pentru cheltuieli
de bunuri ºi servicii

Au fost discuþii aprinse pe mar-
ginea mai multor proiecte de ho-
tãrâre, rectificarea bugetarã este
mereu unul din motivele care în-
cinge spiritele. Consilierii din opo-
ziþie cer conducerii administrati-
ve sã argumenteze orice cheltuia-
lã, orice leu dat în plus instituþii-
lor din subordine. De exemplu,

consilierul judeþean, Alexandru
Brezniceanu a cerut explicaþii di-
rectorului Spitalului de Pneumof-
tiziologie Leamna vizavi de soli-
citarea fãcutã Consiliului Judeþean
Dolj a sumei de 150 mii lei pentru
cheltuieli de bunuri ºi servicii,
sumã necesarã pentru achitarea
facturilor de utilitãþi ºi prestãri ser-
vicii, iar consilierul Marcel Mar-
cea i-a luat la întrebãri pe direc-
torii celor douã Muzee, în legãtu-
rã cu numãrul de vizitatori, pen-
tru a putea argumenta solicitarea
de fonduri în plus pentru cele douã
instituþii de culturã.  „De exem-
plu, domnul director de la Aero-
port vine mereu ºi ne prezintã o
statisticã cu numãrul de pasageri,
care sunt în creºtere ºi atunci e
îndreptãþit sã solicite ºi anume in-
vestiþii, rectificãri bugetare. Aºa
vreau ºi la muzee sã ni se prezin-
te numãrul vizitatorilor, pentru cã
s-au fãcut investiþii mari aici ºi tre-
buie sã vedem dacã  sunt ºi re-

zultate...”, a spus con-
silierul local Marcel
Marcea.

Muzeul de Artã
Craiova, rectificare
bugetarã
de 875 mii lei

Muzeul de Artã Cra-
iova a solicitat rectifica-
rea bugetului de venituri
ºi cheltuieli aprobat în
2014, prin majorarea cu
suma de 875 mii lei a
cheltuielilor de capital
pentru mai multe obiec-

tive. Astfel, pentru realizarea de
vitrine profesionale pentru sãlile
de expunere – 155 mii lei iar pen-
tru sistemul de iluminat profesio-
nal dedicat expunerii operelor de
artã, 720 mii lei. În ceea ce pri-

veºte Muzeul Olteniei, rectifica-
rea bugetului de venituri ºi chel-
tuieli solicitatã ºi votatã ieri de
consilierii judeþeni se ridicã la suma
de 70 mii lei, prin introducerea
unui obiectiv de investiþii nou
„Consolidare ºi restaurare a Culei
Izvoranu – Geblescu din comuna
Brabova, judeþul Dolj – servicii de

proiectare”.
Rãspunsul directorilor nu a în-

târziat sã aparã. Emilian ªtefârþã,
directorului Muzeului de Artã a rea-
mintit faptul cã Muzeul de Artã a
fost închis publicului timp de trei

ani, cât au durat in-
vestiþiile, cã se va
încerca atragerea
unui numãr cât mai
mare de vizitatori,
cã se merge cam
pe 100 de vizitatori,
zilnic. În ceea ce
priveºte Muzeul
Olteniei, acestuia i-
au trecut pragul în
2013 peste 25.000
de vizitatori. Florin
Ridiche, directorul
Muzeului Olteniei  a
precizat cã investi-

þia fãcutã de Consiliul Judeþean Dolj
cu Planetarium a atras mulþi vizita-
tori, în general elevi. De la începu-
tul anului, pânã în acest moment,
s-au înregistrat peste 17.000 de vi-
zitatori ºi se estimeazã ca pânã la
finele anului un numãr de 30.000
de vizitatori sã fie interesaþi de sãli-
le Muzeului Olteniei.

Reprezentantul Guvernului în
teritoriu a þinut sã sublinieze cã
evenimentul la care a participat
constituie un nou pas în dezvol-
tarea economicã a judeþului Dolj.
„Utilizarea eficientã a fondurilor
europene nerambursabile este
prioritatea guvernului român de-
oarece prin accesarea acestora se
reduc decalajele economice ºi so-
ciale faþã de celelalte state mem-
bre ale Uniunii Europene. Reali-
zarea variantei de ocolire Craio-
va-Sud continuã seria proiectelor
de infrastructurã  realizate cu fon-
duri europene, fiind în avantajul

Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu ºi prefectul judeþului Dolj,
Nicolae Sorin Rãducan, au participat ieri la evenimentul de supervizare a

construcþiei variantei de ocolire Craiova-Sud.

comunitãþilor locale ºi al condu-
cãtorilor auto care tranziteazã
zona ºi în acelaºi timp îmbunãtã-
þeºte condiþiile de transport ru-
tier”, a subliniat Sorin Rãducan,
prefectul judeþului.

„Prin implementarea
acestui proiect se regleazã

traficul greu din oraº”
Municipiul Craiova este tranzi-

tat de vehicule grele care vin din
cele douã porturi de la Dunare,
Calafat ºi Bechet, DN56 (Craio-
va-Calafat) ºi DN55 (Craiova-Be-

chet). În momentul acesta pentru
a putea ajunge din DN6 în DN65
este obligatoriu sã tranzitezi ora-
ºul Craiova. „Prin traversarea mu-
nicipiului Craiova se încetineºte
deplasarea autovehiculelor, deter-
minând dificultãþi ale traficului ºi
probleme de poluare. Sunt con-
vins cã prin implementarea aces-
tui proiect se regleazã traficul greu
din oraº ºi se facilitateazã legatu-
rile între localitãþile aflate în zona
Municipiului Craiova de pe DN 6
ºi a localitãþilor de pe DN 65”, a
afirmat Prefectul judeþului Dolj,
Nicolae Sorin Rãducan.

 La rândul sãu, primarul Lia Olguþa Vasilescu a precizat cã centura
de sud este vitalã atât pentru descongestionarea traficului din munici-
piu, cât ºi pentru dezvoltarea economicã a acestui oraº. “Vreau sã
mulþumesc Guvernului României pentru asigurarea cofinanþãrii centu-
rii de Sud a Craiovei. Craiovenii aºteaptã demult aceastã legãturã ºi
suntem siguri cã pânã la finalul anului 2015 ea va fi realizatã”, a punc-
tat Olguþa Vasilescu.
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Scandalul provocat marþi sea-
ra, într-o zonã aglomeratã, în pãr-
culeþul de la Racheta, din cartierul
craiovean Craioviþa Nouã scoate la
ivealã slãbiciunile sistemului în ceea
ce priveºte bolnavii psihic agresivi.
Asta pentru cã autorul, Florin
Ghiþulescu, în vârstã de 30 de ani,
fugise din Clinica de Psihiatrie I,
de lângã Parcul “Nicolae Roma-
nescu”, unde fusese internat for-
þat tot de poliþiºti, în noaptea de
duminicã spre luni. La momentul
respectiv, mai exact în jurul orei
03.00, familia lui Florin Ghiþules-
cu a chemat un echipaj de poliþiºti
ai Secþiei 5 Craiova pentru cã aces-
ta îºi lovise tatãl, apoi ieºise în faþa
blocului provocând scandal. Oa-
menii legii l-au dus la Spitalul Cli-
nic de Neuropsihiatrie de pe Calea

Poliþiºti din cadrul Serviciul Rutier –
Biroul Drumuri Naþionale ºi Europene,
împreunã cu lucrãtori de poliþie din ca-
drul Biroului Rutier Craiova ºi ai for-
maþiunilor de poliþie municipale ºi
orãºeneºti din judeþ, au organizat o
amplã acþiune, în cursul zilei de
marþi, în scopul prevenirii ºi com-
baterii evenimentelor rutiere cauzate
de traversarea pietonilor prin loc ne-
prevãzut cu indicator sau marcaj pie-
tonal. În cadrul activitãþilor desfãºu-
rate, poliþiºtii au constatat ºi aplicat
131 sancþiuni contravenþionale, va-
loarea amenzilor fiind de peste 2.320
lei, 85 de amenzi fiind aplicate pie-

Peste 80 de pietoni sancþionaþiPeste 80 de pietoni sancþionaþiPeste 80 de pietoni sancþionaþiPeste 80 de pietoni sancþionaþiPeste 80 de pietoni sancþionaþi
pentru traversãri neregulamentarepentru traversãri neregulamentarepentru traversãri neregulamentarepentru traversãri neregulamentarepentru traversãri neregulamentare

tonilor pentru traversãri neregulamenta-
re, dupã cum au precizat reprezentanþii
Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj.

Agresorul e acuzat de tentativã de omor:

Împuºcat de poliþiºti dupã ceÎmpuºcat de poliþiºti dupã ceÎmpuºcat de poliþiºti dupã ceÎmpuºcat de poliþiºti dupã ceÎmpuºcat de poliþiºti dupã ce
a bãgat un om în spitala bãgat un om în spitala bãgat un om în spitala bãgat un om în spitala bãgat un om în spital

Un bãrbat de 30 de ani, din Craiova,
extrem de violent, care ameninþa cu cu-
þitul trecãtorii din pãrculeþul din zona
Racheta, cartierul Craioviþa Nouã, a fost
împuºcat în picioare de poliþiºtii Secþiei
5 Craiova. Incidentul s-a petrecut marþi
seara, iar oamenii legii n-au avut altã
soluþie pentru cã agresorul, bolnav psi-
hic, fugit din Clinica de Psihiatrie I, de
lângã Parcul “Nicolae Romanescu”, îºi
bãtuse tatãl, dar ºi pe un tânãr întâlnit

pe stradã care este în comã acum, ºi
sãrise cu cuþitul la poliþiºti. Cercetãrile
au fost demarate de procurorii Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Craiova,
însã, pentru cã tânãrului aflat în comã i-
a fost pusã în primejdie viaþa, dosarul a
fost declinat la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj. Agresorul, care a suferit le-
ziuni superficiale la picioare, este ºi el
internat la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, sub pazã strictã.

Bucureºti, de unde a fugit în cur-
sul zilei de luni. A venit acasã, în
Craioviþa Nouã, apoi a plecat la
Sadova, unde locuieºte o bunicã
de-a sa. Pentru cã toatã noaptea a
fãcut ºi pe acolo scandal, marþi
dimineaþã poliþiºtii din comunã au
chemat o ambulanþã ºi l-au adus
din nou la Craiova pe Florin Ghi-
þulescu, al cãrui diagnostic este
„tulburare afectivã bipolarã, episod
maniacal”. A fost internat, de
aceastã datã, la Clinica de Psihia-
trie I, de lângã Parcul “Nicolae
Romanescu”, la momentul inter-
nãrii fiind foarte agresiv, motiv
pentru care a primit tratament ºi a
stat aproximativ o orã într-o ca-
merã de izolare. Marþi seara, dupã
ce s-a mai calmat, fãrã sã ºtie ci-
neva, pacientul de 30 de ani a sãrit

gardul ºi a fugit din nou, abia în
jurul orei 22.00 medicii constatând
dispariþia acestuia.

ªi-a bãtut tatãl ºi pe
un tânãr de 27 de ani

Odatã fugit din spital, Florin
Ghiþulescu s-a dus glonþ acasã, l-
a lovit pe tatãl sãu, care îl luase la
întrebãri dupã ce ºi-a dat seama
cã pãrãsise spitalul fãrã acordul
medicilor, apoi a luat un cuþit din
casã ºi a fugit pe stradã. Poliþiºtii
Secþiei 5 Craiova au fost sesizaþi
în jurul orei 22.30 de Marian Ghiþu-
lescu, fratele agresorului, cã acesta
a ajuns acasã, ºi-a bãtut tatãl, s-a
înarmat cu un cuþit mai mare ºi a
pornit cãtre zona Racheta. Din
acest moment au început sã cur-
gã apelurile pe 112 cu privire la un
bãrbat agitat, care merge pe stra-
dã ºi ameninþã trecãtorii cu un cu-
þit. Din nefericire, nu s-a oprit doar
la ameninþãri. I-a cãzut victimã un
tânãr aflat pe strada Micºunele, în
faþa unui bar, pe care l-a lovit, l-a
doborât la pãmânt ºi l-a lovit cu
picioarele mai ales în cap, lãsân-
du-l inconºtient. Un alt apel pe 112
le-a semnalat poliþiºtilor tânãrul
rãnit, abandonat în stradã, victima,
identificatã ulterior drept, Ionel
Camen, de 27 de ani, din Craiova
fiind transportatã cu o ambulanþã
la Unitatea de Primiri Urgenþe a
Spitalului Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova. Aici medicii l-au
diagnosticat cu traumatism cranio-

facial grav, a primit îngrijiri ºi
acum se aflã în comã indusã.
A sãrit cu cuþitul
la poliþiºti

Florin Ghiþulescu ºi-a continuat
goana pe stradã, oprindu-se în pãr-
culeþul din zona Racheta, unde a
început sã-i ameninþe pe cei aflaþi
acolo, dar ºi pe trecãtori. Aºa l-au
gãsit poliþiºtii Secþiei 5 ºi l-au so-
mat sã se opreascã, sã arunce cuþi-
tul ºi sã-i însoþeascã. S-a înfuriat
ºi mai tare ºi a sãrit cu cuþitul cã-
tre unul dintre poliþiºti, care a fo-
losit spray-ul lacrimogen. Degea-
ba însã. Oamenii legii au scos ar-
mele, au tras mai multe focuri de
avertisment în aer, dar pentru
cã agresorul s-a nãpustit asu-
pra lor, au tras mai multe fo-
curi cãtre el, rãnindu-l superfi-
cial la picioare. Abia acum,
când era cãzut la pãmânt, oa-
menii legii au reuºit sã-l încã-
tuºeze ºi l-au dus ºi pe el la spi-
tal cu o ambulanþã.

La faþa locului a ajuns ºi un
procuror de la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova, au
fost demarate cercetãrile în ca-
uzã pentru lovire ºi alte violen-
þe, ultraj ºi tulburarea ordinii ºi
liniºtii publice, însã ieri dupã-
amiazã dosarul a fost declinat
la Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Dolj. Asta pentru cã me-
dicii legiºti au stabilit cã leziu-
nile suferite de tânãrul de 27 de
ani aflat în comã necesitã pen-

tru vindecare 40 de zile de îngrijiri
medicale ºi i-au pus în primejdie
viaþa, astfel cã s-a schimbat înca-
drarea juridicã a faptei în tentativã
de omor. „Într-adevãr, dosarul a
fost preluat, prin declinare, de
cãtre Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj. Având în vedere sta-
rea victimei ºi raportul prelimi-
nar al medicilor legiºti, cercetã-
rile vor fi continuate sub aspec-
tul comiterii infracþiunii de ten-
tativã de omor, urmând sã fie
fãcute verificãri cu privire la toa-
te aspectele faptei”, ne-a declarat
prim-procuror adjunct al Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj,
procuror Amalia Nãstasie.
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Poliþiºtii din cadrul Ser-
viciul de Investigaþii Cri-
minale al IPJ Dolj au pus
în executare un mandat
de arestare preventivã pe
30 de zile emis de magis-
traþii Tribunalului Dolj pe
numele lui Mãdãlin Odinã,
de 19 ani Craiova, pentru
sãvârºirea infracþiunii de
trafic de stupefiante. Man-
datul fusese emis pe 18
august a.c. de instanþã, iar de atunci po-
liþiºtii l-au cãutat pe tânãr pentru a-l în-
carcera. Marþi acesta a fost introdus în

Craiovean de 19 ani în arestCraiovean de 19 ani în arestCraiovean de 19 ani în arestCraiovean de 19 ani în arestCraiovean de 19 ani în arest
pentru trafic de stupefiantepentru trafic de stupefiantepentru trafic de stupefiantepentru trafic de stupefiantepentru trafic de stupefiante

Centrul de Reþinere ºi Arestare Preventi-
vã din cadrul IPJ Dolj, dupã cum au pre-
cizat reprezentanþii unitãþii.
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Adevăraţii
vânători
îşi gospodăresc
vânatul

Sezonul de vânătoare 2014-
2015 este de acum deschis la

porumbeii sălbatici, porcul mis-
treţ, prepeliţe şi potârnichi. În
perioada 1 septembrie a.c.-28
februarie 2015 este permisă vâ-
nătoarea la raţe şi gâşte, iar
după 15 octombrie a.c., până la
finele lunii februarie anul viitor,
va fi liber şi la fazan. Pentru ie-
purele de câmp, sezonul se li-
mitează la perioada 1 noiem-
brie-31 ianuarie. Doar două
luni. Interzisă este şi recoltarea
cu plasa a iepurilor, în scopuri
comerciale. Efectivele de vânat
pe fondurile AJVPS Dolj, din
evaluările făcute, nu sunt deloc
nesatisfăcătoare, şi o spune
acelaşi Cornel Panait, care ştie
ce vorbeşte, fiindcă vorbeşte în
temeiul unor constatări concre-
te. El opinează că se înregistrea-

AJVPS Dolj: Preludiu la sezonul
de vânătoare!

MIRCEA CANŢĂR şi TIBI BOLOGH

Cu 33 de fonduri de vânătoare, care însu-
mează peste 300.000 ha în administrare şi cir-
ca 1.300 de vânători, AJVPS Dolj chiar con-
tează în orice discuţie despre gestionarea fau-
nei de interes cinegetic, respectarea regle-
mentărilor în vigoare referitoare la autoriza-
rea, organizarea şi practicarea vânătorii, res-
pectându-se conservarea biodiversităţii şi
echilibrului ecologic. Stabilirea cotelor de vâ-
nătoare pentru sezonul 2014-2015, de către
Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicul-
tură din cadrul Ministerului Mediului şi Schim-
bărilor Climatice, aduce câteva elemente de
noutate, cum ar fi reducerea perioadei de vâ-
nătoare şi a cotei de recoltare la iepure, spe-
cie vulnerabilă în ultimul timp, din cauza bra-
conajului cu ogari, a dăunătorilor naturali, a
agriculturii intensive şi a chimizării necontro-
late privind combaterea dăunătorilor agricoli.
Interzisă este şi recoltarea exemplarelor de
căpriori tineri, bine conformaţi, denumiţi „de
viitor”, tot în scopul revigorării efectivelor. În
schimb, cotele de vânătoare menţionate nu sti-

pulează restricţii la
raţe şi gâşte, fazani,
potârnichi, porumbei
sălbatici şi chiar mis-
treţi. La vulpi, şacali,
cioara grivă şi nea-
gră, restricţiile sunt
minore. Ca gestiona-
ră a unor fonduri ci-
negetice , AJVPS
Dolj are, cu precăde-
re în ultimii ani, o
strategie menită spo-
ririi efectivelor, prin
măsuri concrete, co-
mensurabile, cum n-
au existat vreodată.
Acesta este punctul de vedere al ing. Cornel
Panait, preşedintele asociaţiei. Şi inclusiv
bătălia împotriva braconajului exacerbat,
chiar dacă n-a fost câştigată, a înregistrat des-
tule bile albe, graţie activului salariat, devo-
tat misiunii sale.

ză chiar creşteri sensibile la
principalele specii de vânat. Dar
nimic nu este întâmplător şi prin-
cipiul „bunul vânător îşi gos-
podăreşte vânatul” călăuzeş-
te întreaga activitate. Din sto-
curile de furaj asigurate vara

trecută, astă-iarnă, pe omătul
mare, paznicii de vânătoare au
avut grijă ca hrănitorile din pă-
dure să fie îndestulate, sarea să
nu lipsească, iar familiile mari
de mistreţi să primească şi ele
hrana adecvată. De altfel, şi în
acest anotimp mistreţilor li se
asigură furaje, în scopul dimi-
nuării daunelor la culturile agri-
cole. Ceea ce, totuşi, se întâm-
plă. Înregistrările video, pe fon-
durile AJVPS dolj, demonstrea-
ză că adminis trarea hranei
atrage familiile de mistreţi în
punctele dorite, dar şi alte ob-
servaţii, nu lipsite de interes
ştiinţific.

Paznici „model”
Sintagma sună cam anapoda,

dar Dănuţ Mitran (Murta) şi Ma-
rian Ciucă (Mălăeşti), chiar paz-
nici de vânătoare model sunt con-
sideraţi. Ei ştiu totul în arealele
încredinţate, veghează la orice
perturbare a habitatului vânatu-
lui, au idee despre efectivele
existente, depozitează cu hărni-

cie stocuri de concentrate şi sare,
dar şi de fânuri de calitate, pen-
tru sezonul rece. Duc grija de pe
acum a vânatului, consemnează
zi de zi tot ce se mişcă în zonele
lor de competenţă. E o datorie ce
le revine prin lege, pentru mulţi
dintre noi neobişnuită. Până şi la

vânătorile organizate pe grupe,
conform prevederilor, sunt mereu
atenţi la instruirea prealabilă şi la
orice exagerare a unora, fiindcă
ei trăiesc în respectul legilor scri-
se şi nescrise ale convieţuirii cu
vânatul. Şi vorba lor: paznicul de
vânătoare care n-a prins un bra-
conier nu are... atestat.

Şacalul, cioara
grivă şi coţofana,
câinii hoinari
şi pisicile
sălbatice:
numai pagube

Puţini la număr sunt apărătorii
fondului cinegetic şi între aceştia
în primul rând personalul AJVPS
Dolj. Obligat de etica vânătoreas-
că, dar şi de prevederile Legii 407/
2006, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, şi cele ale Regu-
lamentului privind autorizarea, or-
ganizarea şi practicarea vânăto-

rii. Lupta aceasta cu braconierii
înrăiţi, specializaţi în amplasarea
de laţuri sofisticate sau în folosi-
rea ogarilor, este de regulă ine-
gală, motiv de solicitare sistema-
tică a sprijinului jandarmilor şi
poliţiştilor. De regulă eficient, prin
aportul consistent al Biroului

Arme din cadrul IPJ Dolj. Ca nici-
odată, în ultimii ani statisticile po-
liţiei judeţene înregistrează nume-
roase cazuri de braconaj desco-
perite, la semnalele primite. Exis-
tă apoi cote de recoltă, aprobată
pentru speciile sălbatice, care di-
minuează efectivele de căpriori,
iepuri, fazani şi potârniche: vul-
pea, şacalul, cioara grivă, coţofa-
na, câinii hoinari şi pisica sălbati-
că. E o necurmată stare de ve-
ghe la una din bogăţiile Doljului:
vânatul. Într-o pledoarie, mult ar-
gumentată, Cornel Panait, preşe-
dintele AJVPS Dolj, ocrotitor al
fondului cinegetic, n-a făcut alt-
ceva decât să ne convingă că, de
fapt, până la primele focuri de
armă care se vor auzi în curând,
are un noian de alte griji pe cap,
iar atingerea unor efective opti-
me la principalele specii de vânat
nu se face fără mari eforturi. Şi
poate avea dreptate.

P.S.: Fotografiile sunt făcu-
te pe fondurile AJVPS Dolj
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Milan Andrei s-a nãscut în
Macedonia, iar la vârsta de 8
ani a venit la Craiova împreu-
nã cu pãrinþii. Ca sã-ºi întreþi-
nã familia, tatãl sãu ºi-a
deschis o brutãrie pe Calea
Bucureºti. În zona în care
astãzi este amplasat Mc
Donalds-ul, a existat mult
timp brutãria lui Silian, cum
era cunoscutã în oraº. Peste
stradã, se afla casa pe care
familia Andrei ºi-a construit-o
în mulþi ani de muncã. În
1986, când s-a introdus linia
de tramvai din oraº, aceastã
casã a fost demolatã, iar
proprietarii au ajuns la bloc.
În apartamentul de la etajul
patru, într-un imobil din
aproprierea fostei lor case, i-
am gãsit pe soþii Andrei ºi pe
fiul lor, care, cu mare dragos-
te pentru pãrinþii sãi, le-a
pregãtit o zi cu totul ºi cu
totul aparte. ”Nu ºtiu care ar
fi secretul lui... Nu cred cã
este vorba de genã. Dar sunt
convins cã modul de viaþã
conteazã foarte mult ca sã
ajungi la vârsta lui, la 100 de
ani. Nu a avut niciodatã
carnet de conducere, a mers
numai pe jos. Nu a fumat, a
avut o alimentaþie sãnãtoasã
adicã se cumpãra de la piaþã
ºi se gãtea în casã... În plus,
a fost dintotdeauna o persoa-
nã echilibratã”, îºi descrie
tatãl, succint, în câteva
vorbe, fiul Silian Andrei.

Veteran artilerist
în al Doilea Rãzboi
Mondial

„Mulþumesc tuturor celor
care s-au gândit la mine”, îºi
întâmpinã oaspeþii sãrbãtori-
tul pe care destinul l-a trecut
prin mai multe încercãri în
cei 100 de ani de viaþã.
Insistând sã nu fie ajutat de
nimeni, bãtrânul se aºeazã pe
un scaun. În sufrageria în
care pluteºte aroma fructelor
ºi a dulciurilor se lasã liniº-

În sufrageria plinã de luminã ºi
poze vechi, un bãtrânel subþire, cu
ochii blânzi, vine în mijlocul oaspe-
þilor. Sprijinindu-se într-un baston
ºi zâmbind cu caldurã, le spune tu-

turor „Bine aþi venit, dragilor!”. E
ziua lui: împlineºte 100 de ani, o
vârstã pe care þi-o dicteazã doar or-
namentele de pe tortul aniversar,
nicidecum vitalitatea pe care o ara-

tea. Cu un zâmbet cald,
domnul Milan este pregãtit sã
povesteascã despre viaþa sa,
mai ales despre cei mai
frumoºi ani, tinereþea care,
paradoxal, i-a fost marcatã de
grozãviile trãite pe câmpul de
luptã. În lunile cumplite
petrecute pe frontul celui de-
al Doilea Rãzboi Mondial, a
adunat amintiri pe care le
povesteºte ºi astãzi cu atâta
luciditate de parcã s-ar fi
întâmplat ieri. De la momentul
înregimentãrii ºi pânã la
ruperea frontului de la Stalin-
grad, bãtrânul veteran îºi
împãrtãºeºte memoriile
amintindu-ºi nume ale foºtilor
camarazi, cifre, detalii, toate
cu o exactitate incredibilã de
parcã le-ar fi citit chiar atunci
de pe o coalã de hârtie sau le-
ar fi pãstrat unde, între
paginile vreunui jurnal. Milan
Andrei a fost sergent la
artilerie ºi, din cauza rãzboiu-
lui, ºi-a petrecut aproape ºase
ani în haine militare, dintre
care un an ºi jumãtate numai
pe câmpul de luptã.

La un pas
de moarte

„Am plecat cu Regimentul I
Artilerie Grea, iar primul popas
l-am fãcut în Ucraina. Am
intrat în foc în regiunea
Stalingradului, pe malul Volgãi
... Am scãpat cu bine de
aceastã încercare dar am avut
ºi vreo trei ocazii sã nu mai fiu
azi aci”, spune cu blândeþe
bãtrânul. ”M-am rãsturnat cu
camionul Skoda într-o vale.
Era o ninsoare puternicã ºi
roþile vehiculului au alunecat.
Remorca era plinã cu proiecti-
le. A fost o mare încercare
pentru noi toþi, norocul a fost
atunci cã proiectilele nu
explodau decât când erau
reglate. Am fost eu ºi încã
patru ostaºi ºi am scãpat cu
toþii. Nemþii aveau caterpilar,
au venit ºi ne-au scos de
acolo”. Deºi zilnic viaþa era
pusã în pericol, sergentul
Milan Andrei a fost la un pas
sã moarã sfârtecat, dacã
proiectilele s-ar fi declanºat în
cãdere. Un accident banal dacã
stãm sã ne gândim cã, pe
front, moartra era semãnatã de
bombardamentele ºi mitraliere-
le inamicului. A supravieþuit
însã ºi avea sã treacã prin mai
multe încercãri, unele care i-au
pus psihicul la încercare ºi pe
care nu le-a uitat niciodatã.
Povestind, cuvintele sale par a
zugrãvi niºte tablouri vii pe
care doar liniºtea cu care le
relateazã te îndepãrteazã de
dramatismul lor.

O maºinã ruseascã
le-a salvat viaþa

„Unitatea mea a rãmas fãrã
alimente, soldaþii mâncau grâu
fiert din gamele. Atunci m-a
trimis generalul sã mã duc la
eºalonul doi, mai în spate, cu

o scrisoare cãtre comandantul
acestei unitãþi ca sã-mi
elibereze niºte alimente
necesare. La înapoiere, nu am
mai gãsit unitatea noastrã pe
poziþii. Erau doar niºte lucruri
lãsate la întâmplare pentru cã
fusese o retragere rapidã.
Aveam o maºinã ruseascã,
ZIS, pe care nu am mai
transformat-o, ºi am plecat de
acolo cu ea. Am ajuns la un
sat, pe lângã care curgea un
râu, ºi aici un sublocotent m-a

rugat sã-l iau ºi pe el cu
maºina. Acesta avea binoclu ºi
am observat cã, în faþa
noastrã, în ºanþuri, era o
unitate militarã.  Unul dintre ei
– cred cã era comandantul –
ne fãcea cu mâna. Mie mi-a
fost teamã sã mergem pentru
cã mi s-a pãrut cã, dupã
uniformã, nu erau români”.
Povestea curge ca un film de
rãzboi, simplã ºi, totuºi,
încãrcatã de emoþii. ”Ca sã
mã conving, am trimis un

soldat care venise de
curând sã se ducã sã
vadã dacã sunt români.
Noi îl vedeam de la
distanþã. Când s-a
apropiat a ridicat mâinile
în sus ºi a aruncat arma:
erau ruºi!”. Mult timp
dupã ce s-a întors dupã
front a trãit cu regretul
cã l-a trimis pe acel
soldat în recunoaºtere,
ajungând astfel prizonier
la ruºi. Destinul avea sã-i
demonstreze altceva.

Reîntâlnirea
cu soldatul luat
prizonier de ruºi

„A fost o greºealã a
mea cã l-am lãsat sã se
ducã la ruºi. Dumnezeu a
avut însã grijã de el ºi a
scãpat cu viaþã. Dupã o
zi de cãutãri am gãsit
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tã. Pentru sergentul artilerist din cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial, timp
de câteva ore, casa se umple de in-
vitaþi: sunt cadre militare, funcþio-
nari de la primãrie, ziariºti care au

venit sã-l felicite sau sã-l cunoascã.
Fãrã sã-ºi propunã acest lucru, Mi-
lan Andrei, bãtrânul veteran de rãz-
boi, le-a pregãtit la toþi o întâlnire
deosebitã.

Pagini realizate de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

unitatea noastrã, comandantul
a fost mulþumit, dar eu am
rãmas cu sufletul neîmpãcat
cã l-am trimis pe acel soldat la
inamic”, spune, cu vocea
ºoptitã, domnul Milan. Peste
ani, dupã rãzboi, avea sã-l
întâlneascã pe ºantier dintr-o
întâmplare. „Eram pe ºantier
la Pleniþa ºi veneau tot felul de
oameni sã caute de lucru. M-
am pomenit cu unul dintre ei –
ºi acum îmi pare rãu de el –
care a venit ºi mi-a spus:
«Domnule sergent, sunt în
viaþã!» Am fost fericit. Era
din Bãileºti. M-am dus la
directorul ºantierului ºi l-am
rugat sã-l angajeze ºi l-a
angajat ca paznic. Am lucrat
împreunã pânã la terminarea
ºantierului”. Chipul lui se
însenineazã când îºi aduce
aminte cum l-a întâlnit pe
ºantier pe camaradul sãu.
Trãise mulþi ani cu remuºcãri
ºi numai destinul a fãcut sã-l
întâlneascã într-o astfel de
împrejurare, sã se recunoas-
cã, iar el sã se elibereze de
aceastã povarã sufleteascã.

O amintire
cu generalul
Dragalina

„Am sã vã povestesc acum
o întâmplare hazlie cu genera-
lul Dragalina, în subordinea
cãruia ne aflam”, începe sã
depene o altã poveste. ”Ne

mutam de pe o poziþie pe alta
ºi cãpitanul meu, cu eºalonul
întâi, s-a dus ºi a intrat pe
linia de foc. O parte dintre noi
a rãmas în urmã, ascunºi într-
o pãdure de la marginea unui
sat. Spre searã, a trecut
generalul Dragalina – coman-
dantul corpului de armatã
românesc – ºi, pe marginea
ºoselei, a vãzut doi soldaþi
care mâncau o gãinã friptã. A
oprit maºina ºi i-a întrebat
dacã s-a dat masa aºa de
devreme ºi de unde au gãina
aceea «Aþi furat-o!», le-a zis.
«Noi nu am venit aici sã
furãm, am venit sã eliberãm».
Ne-a strâns pe toþi pe un
platou ºi ne-a þinut un discurs
despre fapta acestor soldaþi,
apoi a ordonat sã fie pedepsiþi
conform legii, cu 25 de
lovituri la fundul gol. I-a dus
apoi sub escortã la eºalonul 2,
unde era Curtea Marþialã.
Comandantul lui a aflat ºi, cu
o maºinã, s-a dus repede în
sat. A gãsit o femeie care a
declarat cã ea i-a dat gãina. ªi
aºa au scãpat de condamnãri”.

”Unitatea mea
de artilerie grea
a fost una de elitã”

„Unitatea mea de artilerie
grea a fost una de elitã, am
avut doar doi morþi, trei rãniþi
ºi un prizonier, omul meu.
Bãteau tunurile de la 18

kilometri ... Eu am fost
operator-observator, eram tot
timpul cu comandantul pe
poziþii. M-au schimbat dupã
trei luni cã au picat niºte
proiectile peste noi. Coman-
dantul a zis atunci: «Mãi,
Andrei, tu eºti prea înalt, iar
eu sunt prea scund», aºa cã
m-au lãsat la aprovizionare”.
Acolo, o vreme, a stat deopar-
te de problemele rãzboiului ºi
îºi aduce aminte cu plãcere
cã, de pe masã, nu lipsea
niciodatã mâncarea bunã, un
lux pentru cei de pe front.
”Nemþii ne hrãneau. Mâncãm
fripturã, dragã ... Ne dãdeau
cafea naturalã, unt capturat
din Olanda ... deci mâncam
bine”. Faþa bãtrânului veteran
se lumina, transfiguratã de
amintirile care-i treceau prin
faþa ochilor cu repeziciune
chiar în acele momente. Cu
calmul sãu ºi cu un anume har
al povestirii, gãsea cuvintele
potrivite pentru a descrie ceea
ce memoria îi dicta.

Împreunã
de 70 de ani

Dupã un an ºi jumãtate de
rãzboi, sergentul Milan Andrei
era, în sfârºit, acasã, într-o
permisie de 10 zile. Atunci
clopotele au bãtut, în semn de
pace. Hotãrât, a pus mâna pe
telefon chiar în acea zi ºi a
cerut-o în cãsãtorie pe femeia

care i-a rãmas alãturi pânã în
ziua de astãzi, timp de 69 de
ani. ”Mi-au dat o permisie de
10 zile ºi am venit acasã. Între
timp, s-a încheiat armistiþiul,
dar unitatea mea a plecat în
continuare spre Germania,
alãturi de ruºi. Eu am rãmas la

unitate în Craiova ºi trãiesc ºi
astãzi. Chiar în ziua în care s-
a semnat pacea, am sunat-o
pe domniºoara ºi am cerut-o
în cãsãtorie ... ”, spune
arãtând spre femeia micuþã
care-i ascultã tãcutã povestea.
Pe perete, chiar deasupra
canapelei, se aflã tabloul lor
de nuntã. În ramã, cei doi soþi
zâmbesc fericiþi, având pe
chipuri ºarmul unor actori de
cinema ai anilor 40. ”Este mai
tânãrã cu zece ani decât mine.
M-a menajat foarte mult ºi
datoritã ei am ajuns la aceastã
vârstã”. Acum, cei doi bãtrâni
aveau fiecare câte o cupã de
ºampanie în mânã ºi erau
fericiþi sã fie înconjuraþi de
atâta lume. Anul viitor, vor
avea un alt motiv de sãrbãtoa-
re, o altã cifrã rotundã: 70 de
ani împreunã.

***
Pentru cã ºi-a slujit þara cu

curaj, Milan Andrei a primit
ieri o diplomã din partea
Ministerului Apãrãrii Naþiona-
le, care i-a fost înmânatã de
comandantul Centrului Militar
Zonal Dolj, colonel Ilie Lupu.
Membrii Asociaþiei Naþionale a
Veteranilor de Rãzboi – Filiala
Dolj au fost ºi ei alãturi de
veteranul de rãzboi Milan
Andrei, prin secretarul colonel
(R), ªtefan Deca, care l-a
felicitat pe sãrbãtorit, oferin-
du-i ºi el o diplomã aniversa-
rã. De asemenea, reprezentan-
þii Primãriei Craiova i-au spus
„La mulþi ani” ºi i-au oferit un
cadou în bani.
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Seducţia unei înţelepciuni virtuoase

La vârsta patriarhală spre care l-a con-
dus o viaţă cultivată în spiritul unei cumpă-
tări împrumutate zestrei sapienţiale a satului
astăzi risipite prin tumbele unor transformări
radicale şi nu neapărat benigne, Nicolae An-
drei, dascălul căreia catedra i-a fost, jumă-
tate de veac, un veritabil amvon de magiste-
riu formator, iar şcoala cămin şi şantier de
neobosit travaliu, are toată îndreptăţirea in-
vocării celebrei oraţii goetheene: Clipă,
opreşte-te!. Peregrin prin trei pătrare ale tre-
cutului secol şi al acestui început de mile-
niu, sedus, de timpuriu de tainele învăţătu-
rii, a traversat temerar timpul, cu un tact
contaminant pentru cei din preajmă: colegi,
prieteni, familiari şi, mai ales, învăţăcei (de
la prichindeii din Podarii natali şi până la olim-
picii de mai târziu ai Colegiului căruia pe care
l-a slujit cu o devoţiune exemplară.

În nume personal, reiterez aici un detaliu
al propriului meu destin, evocând, încă o
dată, coincidenţe menite, câteodată, să mo-
difice esenţial cursul unei existenţe. Am ajuns
elev al prestigiosului Colegiu „Nicolae Băl-
cescu” în cel de-al doilea an al directoratu-
lui lui Nicolae Andrei. Deja confiscat eu
însumi de viciul cititului de cărţi – fireş-
te, altele decât cele incluse într-o pro-
gramă destul de rezistentă la marile va-
lori literare autohtone şi universale, am
fost depistat de un pedagog prea zelos
lecturând, în orele de „meditaţie” (aşa
erau numite cele de pregătire rezervate
interniştilor şi care aveau loc în sala de
mese al cărui miros de varză gătită încă
îl mai simt şi astăzi), cărţi extra-şcolare.
Am fost „arestat” şi dus la direcţie, cu
propunerea de sancţionare, cea mai cu-
rentă, dar şi cea mai dramatică pentru
un copil sosit de la ţară, fiind cea a eli-
minării din internat. Memoria mea, alt-

minteri obosită în privinţa altor evenimente,
e încă proaspătă în ce priveşte acel moment,
al întâlnirii cu directorul Nicolae Andrei care,
odată îndepărtat zelosul pedagog, poreclit
Charles, m-a supus unui fel de „anchetă” ce
avea să se dovedească până la urmă un test
şi în care trebuia să justific ce anume ci-
team şi mai ales să-mi apăr ceea ce repre-
zenta o încălcare a regulamentului.

Cum mă voi fi apărat, nu mai ţin minte,
însă n-am uitat bulversarea mea de copil,
abia trecut de 14 ani dinaintea unei decizii
ce nu putea fi alta decât pedeapsa prevăzută
în regulament. Şi atunci s-a întâmplat acel
lucru care, rareori într-o viaţă, sfidează re-
gulile şi potenţează o alegere şi defrişează o
cale. Fără vreun alt comentariu din parte-i,
m-a condus la primul etaj în galonata şi râv-
nita bibliotecă a şcolii şi m-a prezentat celor
două bibliotecare cu indicaţia că, în limita
timpului, voi putea să-mi petrec acolo o parte
a orelor mele de… meditaţie.

Inutil să adaug că, după ce voi fi câştigat
încrederea deplină a celor două doamne, de-
venite de altfel „complice”, aveam să-mi lăr-
gesc repertoriul de lecturi, inclusiv cu cărţi
ce erau încă trecute la index. Aşa am reuşit
să c itesc întâia oară
c âteva broşuri sub
semnătura lui Nicolae
Iorga, apoi poemele lui
Blaga din ediţia Funda-
ţiilor,  ca ş i culegerile
sale de eseuri, poeziile
lui Arghezi, altele decât
obligatoriile „1907” şi
„Cântarea omului”.

Mai târziu, conside-
rându-mă cumva ne-
dreptăţit de profesoara

de română, am în-
drăznit să-l opresc
pe directorul Nico-
lae Andrei pe cori-
dor când revenea de
la orele sale cu ca-
talogul sub braţ şi
să-i prezint o teză a
mea despre „Moro-
meţii” a cărei nota-
re mi se părea ne-
dreaptă. A preluat
teza fără nici un
comentariu. În ace-
eaşi zi, am fost in-
vitat în cabinetul d-
sale şi, cu lucrarea
pe masă, mi-a spus
pe un ton „conspi-
rativ”: eu ţi-am notat-o cu zece, este origina-
lă, poate că ar merita să încerci s-o publici,
însă acest lucru rămâne între noi; nimeni şi
mai ales d-na profesoară nu trebuie să afle. A
fost, într-un fel, încă un botez al meu literar,
fiindcă preocupările mele creativ literare erau
deja cunoscute, însă momentul ca atare a că-
pătat măsura unui atestat.

Prin anii şi deceniile ce s-au scurs peste
noi, în vremuri din care n-au lipsit atâtea
încercări, profesorul Andrei a continuat să
mă onoreze cu un interes şi cu o atenţie din
care mi-am îngăduit să-mi fac aproape un
talisman. Ştiam că nu eram singurul, intere-
sul constant pentru foştii elevi ai instituţiei
supuse atâtor invidii i-a rămas un obicei, o

opţiune de viaţă şi de destin. În-
tâlnirile, cele mai multe inciden-
tale, pe străzile urbei pe care încă
le mai parcurge împins de ace-
eaşi patimă a scotocirii prin arhi-
ve şi prin biblioteci, s-au derulat
totdeauna şi necondiţionat sub
semnul unei rodnice comuniuni,
mereu în dispreţul bârfei, al unei
cazuistici flecare, fără vreo urmă
din repertoriul resentimentar ce-
a inundat, în exces, viaţa noastră
din aceşti ultimi ani.

Iar acum, ajuns la o vârstă la
care înţelepciunea nu mai e o tai-
nă, ci prilejul unui bilanţ al celor
făcute şi desfăcute, al celor bune

şi al celor mai puţin bune, Nicolae Andrei,
profesorul şi investigatorul atâtor pagini glo-
rioase şi neştiute ale trecutului cărturăresc
craiovean şi nu numai, îşi poate aronda, cu
calmul seninei înţelepciuni a domniei sale,
un verdict al bătrânului Seneca pe care l-am
conservat de pe băncile liceului cu a cărui
glorie n-am obosit niciodată să mă mândresc.
Fericirea adevărată se află în virtute!.

LA MULŢI ANI,
domnule Director!

Muzeul Olteniei a anunţat, ieri, închiderea tempo-
rară a Secţiei de Istorie-Arheologie, în intervalul 26
august – 15 septembrie, din motive obiective. Este
vorba de „amenajarea unor expoziţii temporare de o
importanţă deosebită (ce vor reuni piese din tezaurul
altor muzee, a căror securitate impune respectarea
unor reguli stricte), precum şi efectuarea de lucrări
de interconectare a sistemului video a celor două
imobile ale secţiei”.

«În prezent, în spaţiile specificate, se efectuează
lucrări de montare a expoziţiilor destinate manifestă-
rilor „Salonul Naţional de Restaurare” şi „ICOM
GLASS”, situaţie ce presupune utilizarea unui spaţiu
mărit pentru manipularea pieselor de patrimoniu cul-
tural, de o excepţională valoare, piese ce provin din
tezaurul mai multor muzee din România. Standardul
ridicat de profesionalism pe care specialiştii Secţiei

Cea de-a II-a ediţie a
seminariilor motivaţiona-
le organizate de MixPan-
da  se desfăşoară astăzi,
începând cu ora 17.30, 
la sediul din strada „Felix
Aderc a” nr.  3.  Tema
„Sunt eu cel care aş vrea
să fiu?” va fi dezbătută împreună cu invitaţii Alina Voinea – maestru
Reiki şi Cătălin Băicuş, actor al Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din
Craiova. „Tema motivaţională aleasă ne va ajuta să trecem peste obsta-
colele actuale punctând provocările pe care le avem”, precizează organi-
zatorii, adăugând că participarea la seminar este deschisă tuturor dorito-
rilor – indiferent de vârstă – de a experimenta noutăţi în acest domeniu.
Detalii despre eveniment pot fi găsite pe site-ul www.mixpanda.ro, în-
scrierile realizându-se prin trimiterea unui e-mail la adresa office@mix-
panda.ro sau sunând la numărul de telefon 0732.70.70.70.

MAGDA BRATU

Seminariile MixPanda,
la a II-a ediţie

Secţia de Istorie-
Arheologie a Muzeului
Olteniei, închisă temporar

de Istorie-Arheologie îl manifestă permanent faţă de
publicul craiovean a determinat ca, în condiţiile aces-
tor lucrări, Secţia de Istorie-Arheologie să nu poată fi
deschisă publicului craiovean», precizează reprezen-
tanţii instituţiei.

MAGDA BRATU
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E singurul atelier susţinut în in-
cinta Casei Băniei şi nu în aer liber,
iar participanţii sunt numai ochi şi
urechi. Căci în faţa lor, creată de
un laptop şi un videoproiector, se
întinde o întreagă lume animată, cu
efecte şi culori spectaculoase! Cu
răbdare şi pricepere,  fiecare pas
este explicat de Marin Fagu, actor
la Teatrul de Animaţie „Ţăndărică”
şi membru al companiei „MAG”
din Bucureşti.

„Am vrut în acest workshop
să fac  o introduc ere în c eea ce
înseamnă animaţia – şi cu păpuşi
şi cea computerizată –, de unde
a pornit, cum a evoluat,  de ce do-

Casa Băniei, locul unde copiii de toate vârstele
„păpuşăresc” timp de o săptămână!

De câteva zile, Festivalul „Puppets occupy stre-
et” animă străzile şi parcurile oraşului, antrenân-
du-i pe craiovenii de toate vârstele într-o mulţi-
me de  activităţi în aer liber. Unul dintre  cele
atractive locuri rămâne însă Casa Băniei (Secţia
de Etnografie a Muzeului Olteniei), acolo unde
sute de copii, însoţiţi de părinţi ori bunici, vin să
participe la atelierele de creaţie susţinute de ar-
tişti din Bucureşti.

Fie că învaţă să realizeze păpuşi, măşti inspi-
rate din commedia dell’arte ori machete de de-
cor din materiale reciclabile, fie că se împriete-
nesc cu instrumentele muzicale tradiţionale ro-
mâneşti şi cu basmul popular, fie că află despre

cum se creează spectaculoasele efecte ale ani-
maţiei digitale, participanţii au nevoie doar de
plăcerea de a „păpuşări” şi de cât mai multă cre-
ativitate! Sunteţi aşteptaţi şi astăzi la ateliere,
dar şi mâine, între orele 10.30 şi 12.00. Partici-
parea este gratuită!

Iar după-amiază, poftiţi la spectacolele artişti-
lor din Bucureşti, Arad, Ploieşti, Craiova şi din
Vidin (Bulgaria), ca şi la expoziţia de scenografie
deschisă la Centrul Multifuncţional. Festivalul
„Puppets occupy street” se desfăşoară în perioada
25 august – 1 septembrie şi este organizat de Te-
atrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”, cu susţi-
nerea financiară a Primăriei şi Consiliului Local

„Şezătoare cu fluiere şi poveşti” pe un petic de iarbă
La umbră, pe un petic de iarbă,

copiii au făcut, ieri, roată în jurul
lui Beatrice şi Florin Iordan şi a
multitudinii de instrumente muzi-
cale tradiţionale pe care le-au adus
cu ei. Cu ambii, craiovenii s-au
mai întâlnit tot graţie Teatrului „Co-
libri”, în luna decembrie a anului
trecut, când, ca membri ai trupei
de muzic ă veche româneasc ă
„Trei parale”, au susţinut concer-
tul „Bazar. Cântări din veacul al
XIX-lea”. De această dată au re-
venit la Craiova cu trupa de teatru
„Hopa-Trop” şi cu o „Şezătoare
cu fluiere şi poveşti” – un atelier

de împrietenire a copiilor cu in-
strumentele tradiţionale româneşti
şi cu basmul popular,  îmbinând
crâmpeie de teatru, muzică, joc,
dans şi improvizaţie.

„Atelierul a fost primit foarte
bine. Este ceva inedit, pentru că
celor mici li se prezintă instrumen-
tele şi le pot vedea de foarte aproa-
pe. Sunt o surpriză şi pentru cei
mari, nici ei nu le cunosc pe toate.
De fapt, este un atelier adresat tu-
turor vârs telor – cei mici sunt
prinşi de poveste, de sunet,  cei
mari de informaţia pe care o ofe-
rim”, a declarat Beatrice Iordan.

Ideea – îşi aminteşte Florin Iordan
– a apărut cu vreo cinci-şase ani
în urmă, la solic itarea Teatrului
Naţional de Operetă „Ion Dacian”
din Bucureşti de a participa la Fes-
tivalul „Viaţa e frumoasă”. „Cei
mici învaţă cum se numesc şi cum
arată instrumentele. Prezentăm mai
multe feluri de fluiere tradiţionale,
caval, tilincă, prezentăm cimpoiul,
instrumente cu coarde – c obză,
siteră, instrumentele de percuţie.
Copiii rămân cu aceste informaţii
şi e o surpriză, când vedem că unul
ştie prea multe, să aflăm că mai
fost la acest atelier. E un semn că

le place, că reţin”, a precizat Flo-
rin Iordan.

Cu o bogată experienţă în lucrul
cu copiii, Beatrice Iordan a absol-
vit secţia Arta Actorului Mânuitor
de Păpuşi şi Marionete a Facultăţii
de Teatru – Universitatea de Artă
Teatrală şi Cinematografică „I. L.
Caragiale”, urmată de un master
în cadrul aceleiaşi instituţii în do-
meniul regiei spectacolului de ani-
maţie. Etnomuzicolog, cercetător
la Muzeul Ţăranului Român, Flo-
rin Iordan este un maestru al flu-

ierelor şi un iscusit interpret la cob-
ză şi caval. A întreprins numeroa-
se cercetări de teren în diferite re-
giuni ale României, lucrând cu di-
verşi muzicieni de tradiţie orală.

Pe amândoi îi puteţi (re)întâlni la
Casa Băniei astăzi, între orele 10.30
şi 12.00. „Deja Craiova e o priete-
nă a noastră, pot spune!”, a afir-
mat Beatrice, apreciind în mod de-
osebit Festivalul „Puppets occupy
street” şi subliniind că „Hopa-Trop”
şi „Trei parale” vor reveni aici cu
drag ori de câte ori vor fi invitate.

Actriţa Geo
Dinescu şi magia

creării păpuşii

„Povestea mea”,
spusă de

scenografa
Oltea-Clara

Dărînga
Râşnovanu

Pe actriţa Geo Dinescu – cola-
boratoare a Teatrului de Animaţie
„Ţăndărică” şi membră a Compa-
niei „MAG” din capitală – am găsit-
o tot în mijlocul copiilor. Le-a lan-
sat o provocare: aceea de a trans-
forma o bilă şi câteva accesorii într-
o păpuşă, de a descoperi magia îm-
binării obiectelor astfel încât să ajun-
gă să comunice în chip de păpuşă
şi teatru cu creatorul ei. Iar cei mici au ac-
ceptat-o imediat, ieri creând, spre exemplu,
dintr-un pahar de plastic, un dragon, o prin-
ţesă, un iepuraş ori o pisicuţă.

„Învăţăm să ne jucăm împreună şi con-
struim păpuş i din bile de polistiren, din pa-
hare de plas tic şi din materiale reciclabile.
Copiii sunt foarte încântaţi, ceea ce mă bu-
cură foarte mult. Sper c ă vor învăţa multe
lucruri şi se vor duce la şcoală sau la gră-
diniţă unde le vor arăta ş i colegilor lor ce
ştiu ei să facă”,  a prec izat Geo Dinescu.
Despre festival, actriţa are numai cuvinte

de aprec iere: «Ideea e extraordinară,  mul-
ţumim Teatrului „Colibri” şi Adrianei Te-
odoresc u pentru aceas tă iniţiativă. Mul-
ţumim Primăriei Craiova că a susţinut un
asemenea proiect. Cred că e primul fes-
tival de teatru de păpuşi la o asemenea
înălţime,  ţinând cont c ă totul se întâmplă
în aer liber».

Geo Dinescu – pe care zilele acestea aţi
putut să o vedeţi şi în spectacolul „Cenuşă-
reasa” – vă aşteaptă la Casa Băniei, la atelie-
rul „Puppet’s Factory”, ş i as tăzi,  dar  şi
mâine, 29 august, de la 10.30 la 12.00.

„Învăţăm să c ons truim o
mască şi să realizăm un o ma-
chetă de decor pentru o minis-
cenă pentru păpuş i” explică în
grabă sc enografa Oltea-Clara
Dărînga Râşnovanu, căci e timp
să stea la poveşti doar la atelie-
rele „Povestea mea” şi „Me, the
Puppet”. „Măscuţele inspirate din com-
media dell’arte sunt realizate pe faţa c o-
pilului din faşe gipsate,  c u aracet, apă şi
foarte multă imaginaţie. Mac heta nu e
complic ată,  e creată din materiale rec i-
clabile: ca să nu le arunc ăm,  fac em ceva
haios.  Am avut partic ipanţi de la 7 la 15
ani,  toţi sunt foarte talentaţi şi doritori să
înveţe cât mai multe lucruri”,  a declarat
sc enografa.

Oltea-Clara Dărînga Râşnovanu a ab-

solvit Fac ultatea de Arte Decorative ş i
Design,  Sec ţia Imprimerie – c reaţie ves-
timentară, clasa prof. Theodora Sthendl,
din cadrul Universităţii Naţionale de Arte
Bucureşti, în 1998. A urmat c ursuri de
master în Teatru de animaţie,  sub îndru-
marea prof.  univ. dr.  Cristian Pepino, pe
care le-a f inalizat în 2013. Din ’95 în-
coac e o regăs im ca scenograf la impor-
tante evenimente culturale din ţară şi din
străinătate.

„Digital Puppets” sau efectele
spectaculoase ale animaţiei digitale

rinţa aceasta de evoluţie. Cât să
stârnesc interesul pentru posibi-
lii viitori animatori, de ce nu?”,
spune Marin Fagu.  „Trăim într-
o eră a tehnologiei,  a vitezei, tre-
buie să ne ac omodăm şi noi cu
ac este lucruri, să reuş im să in-
troduc em elemente noi în teatru,
ca video-proiecţia.  Dar nu exc e-
sivă, pentru că tot ce e în exc es
dăunează”, a adăugat acesta.

Sunt ani de pasiune şi de efort
pe care i-a investit în această artă,
pentru care, mărturiseşte, dragos-
tea i-a fost insuflată de „un pro-
fesor foarte bun”, regizorul Cris-
tian Pepino. Animaţia digitală ne-

cesită răbdare şi timp, mai spune
actorul, dar şi costuri ridicate, pro-
gramele necesare ajungând la mii
de euro. „Sunt o mulţime de pro-
grame, eu am ales unul mai uşor
de explicat.  Există softw are-uri

specializate de
animaţie 3D.
Însă în momen-
tul de faţă nu
c red c ă există
vreun animator
din lume care să
le c unoască in-
tegral,  pentru
că ei sunt îm-
părţiţi: unul ştie
să mod eleze
personajul, altul
să aşeze lumini-
le, altul să potri-

vească texturile. În spatele filme-
lor c u efecte speciale pe care le
vedem noi la televizor sunt cel pu-
ţin 20 de animatori spec ializaţi pe
câte un lucru, ca să poată realiza
acea sc enă”,  a explic at Marin

Fagu, care a urmat un master de
Tehnologii digitale în arta teatrală
în c adrul UNATC „I.L. Caragia-
le”,  ca şi un doc torat în domeniu.

Dacă vreţi să vedeţi saltul spec-
taculos de pe scenă pe ecran al
păpuşilor, puteţi veni la atelierul
„Digital Puppets” ş i as tăzi, şi
mâine, de la 10.30 la 12.00. Poa-
te ş i anul viitor, căci ac torul anti-
cipează viitorul „Puppets occupy
street”: „Simt că o să fie un festi-
val cu tradiţie! Mişcarea occupy
este de mult timp în desfăşurare
în foarte multe ţări şi este bineve-
nită şi la noi. Atât timp cât ai o
idee şi eşti susţinut,  orice es te
posibil. Cultură trebuie să existe
în f iecare colţişor  al lumii, în fie-
care oraş, pentru a ne putea dez-
volta ca indivizi”.
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Armata ucraneanã a anunþat ieri cã o coloa-
nã de blindate ruseºti înainta în partea de sud-
est a Ucrainei, unde s-a deschis un nou front
luni. „Avem informaþii cu privire la înaintarea
unei coloane alcãtuite din 100 de vehicule, in-
clusiv tancuri, blindate, lansatoare multiple de
rachete de tip Grad pe drumul cãtre Starobeºe-
ve-Telmanove”, a precizat centrul de presã al
Statului Major al operaþiunii ucrainene în estul
þãrii, într-un comunicat. Aceastã coloanã „mar-
catã cu un triunghi sau un cerc alb”, se în-
dreaptã cãtre localitatea Telmanove, situatã la
aproximativ 20 de kilometri de frontiera rusã,
la aproximativ 80 de kilometri sud de Doneþk,
un bastion al rebelilor proruºi ºi la circa 40 de
kilometri nord de Novoazovsk, unde autoritãþi-
le ucrainene au afirmat cã au oprit altã coloanã
de blindate ruseºti. Potrivit armatei ucrainene,
o altã coloanã formatã din ºase lansatoare de ra-
chete Grad ºi din camioane cu combatanþi a pã-
truns pe teritoriul ucrainean dinspre Rusia, prin
localitatea Dibrovka, situatã la 110 kilometri est
de Doneþk. Rebelii proruºi au anunþat, luni, lan-
sarea unei contraofensive la sud de bastionul lor
de la Doneþk, aparent într-o tentativã de a prinde
armata ucraineanã într-un cleºte.

Negocierile dintre preºedinþii rus ºi ucrainean
s-au încheiat, ieri, la Minsk, fãrã mari progrese
concrete în direcþia stingerii conflictului din estul
Ucrainei, Vladimir Putin minimalizând captura-
rea unor militari ruºi pe teritoriul ucrainean.
Preºedinþii ucrainean, Petro Poroºenko, ºi rus,
Vladimir Putin, s-au întâlnit tête-à-tête marþi,
timp de peste douã ore, în cadrul unui summit

Coloanã de blindate ruseºtiColoanã de blindate ruseºtiColoanã de blindate ruseºtiColoanã de blindate ruseºtiColoanã de blindate ruseºti
în sud-estul Ucraineiîn sud-estul Ucraineiîn sud-estul Ucraineiîn sud-estul Ucraineiîn sud-estul Ucrainei

Rasmussen: NATO îºi va spori
forþele în estul Europei

NATO va trimite forþe în baze
noi din estul Europei ca rãspuns
la criza din Ucraina ºi în încerca-
rea de a descuraja noi acþiuni ale
preºedintelui rus Vladimir Putin,
care ar putea afecta statele balti-
ce, a declarat secretarul general
al NATO, Anders Fogh Rasmus-
sen, într-un interviu publicat ieri
în mai multe publicaþii europene,
informeazã Euractiv. Citat de „The
Guardian”, Rasmussen a declarat
cã la summitul NATO din 4-5 sep-
tembrie, din Marea Britanie, unde
este invitat ºi preºedintele ucrai-
nean Petro Poroºenko, se vor de-
pãºi diviziunile din cadrul Alianþei
Nord-Atlantice ºi vor fi aprobate
noi desfãºurãri de forþe la fron-
tierele Rusiei — o decizie care cu
siguranþã va declanºa o reacþie
puternicã din partea Moscovei,
noteazã Euractiv. Secretarul gene-
ral a NATO s-a referit, de aseme-
nea, la noi mãsuri pentru sporirea
securitãþii Ucrainei, „moderniza-
rea” forþelor sale armate ºi acor-
darea de sprijin þãrii pentru a con-
tracara ameninþarea din partea
Rusiei. Cei 28 de membri ai
NATO urmeazã sã adopte sãptã-
mâna viitoare la summit un plan
(Readiness action plan, RAP) care
vizeazã consolidarea capacitãþii de
rãspuns a trupelor, în special în
cadrul forþei de reacþie rapidã,
care, în prezent, are nevoie de mai
multe sãptãmâni pentru a se mo-
biliza. „Pentru a putea oferi astfel
de reacþii rapide este nevoie de
unele facilitãþi de primire în þãrile
gazdã. Iar acest lucru include pre-
instalarea de bunuri, de echipa-
ment, pregãtirea infrastructurii,
baze, sedii centrale. Ceea ce con-
teazã este cã, în viitor, se va pu-
tea observa o prezenþã mai vizibi-
lã a NATO în est”, a subliniat Ras-
mussen. Întrebat de AFP, un ofi-
cial NATO a declarat cã Rasmus-
sen „nu s-a referit la baze perma-
nente în Europa de Est”, ci a fo-
losit termenul de „desfãºurãri” (de
trupe), amintind cã mãsurile luate
de NATO sunt în continuare „de-
fensive”.

Rusia: 5 miliarde euro
pentru douã bãnci de stat
afectate de embargou

Rusia a aprobat un ajutor finan-
ciar în valoare de 239 miliarde de
ruble (5 miliarde euro) pentru douã
din cele mai mari bãnci cu capital
de stat, care au fost afectate pu-
ternic în urma sancþiunilor eco-
nomice impuse de cãtre statele din
Vest. VTB Bank, a doua mare ban-
cã a Rusiei, va primi o finanþare
de 214 miliarde de ruble, în timp
ce Rosselkhozbank, o bancã spe-
cializatã în acordarea de împru-
muturi pentru agriculturã, va be-
neficia de un ajutor în valoare de
25 miliarde de ruble, conform
unui decret guvernamental sem-
nat luni. Bãncile ruseºti se con-
fruntã cu o lipsã severã de lichi-
ditate dupã ce le-a fost blocat ac-
cesul la pieþele financiar-bancare
vest europene, în contextul con-
flictului ruso-ucrainean.

Directoarea generalã a FMI,
Christine Lagarde, fost ministru
francez de Finanþe, a fost inculpatã
ieri pentru „neglijenþã”, într-o an-
chetã asupra unui arbitraj privat
contestat care a avut loc în anul
2008, între omul de afaceri Bernard

Execuþiile publice ale civililor în
zilele de vineri în zonele din Siria
aflate sub controlul jihadiºtilor din
gruparea Statul Islamic (SI) au de-
venit un „spectacol obiºnuit”, a de-
nunþat ieri o comisie de anchetã a
ONU într-un raport, în care este
acuzat ºi guvernul de la Damasc cã
a folosit arme chimice, probabil
clor, informeazã AFP. „Execuþiile în
locurile publice au devenit un spec-

regional în capitala Be-
larusului, unde au fost
prezenþi ºi reprezentanþi
ai Uniunii Europene
(UE). Poroºenko a evo-
cat negocieri „dificile” ºi
„câteva rezultate”, dar
care par insuficiente
pentru a pune capãt con-
flictului sângeros, care
dureazã de peste patru
luni, între rebelii proruºi
ºi forþe guvernamenta-
le, în estul Ucrainei. To-
tuºi, Poroºenko a expli-
cat cã planul de pace
propus de þara sa la
Minsk a fost susþinut de
cãtre toate pãrþile pre-
zente, „fãrã excepþie”.
Preºedintele rus a declarat, la rândul sãu, cã
Rusia este pregãtitã sã „facã totul” pentru pro-
cesul de pace din Ucraina... atunci când acesta
va demara. Apoi, cum spuneam, Putin a mini-
malizat protestele Kievului de dupã capturarea
a zece militari ruºi pe teritoriul ucrainean, o in-
cursiune care a avut loc, potrivit Moscovei, în
mod „accidental”. „Nu am primit informaþii din
partea Ministerului (rus) al Apãrãrii. Dar, din
câte am înþeles, ei patrulau la frontierã ºi au
ajuns pe teritoriul ucrainean”, a declarat cel mai
puternic om de la Kremlinul, sublinind cã ºi
militari ucraineni au încãlcat în trecut frontiera
ºi au pãtruns în Rusia. „Nu a existat niciodatã

nici o problemã ºi sper cã nu va exista nici o
problemã cu Ucraina nici de data asta”, a afir-
mat el. Cu câteva ore înaintea întâlnirii, Kievul
a difuzat interogatorii filmate cu militari ruºi
capturaþi în Ucraina. Unul dintre militari a spus
cã a crezut, iniþial, cã participã la „manevre” ºi
de aceea li s-a cerut sã acopere cu vopsea albã
numerele de înmatriculare ale vehiculelor. El a
declarat cã ºi-a dat seama cã Ucraina ºi Rusia
sunt în rãzboi atunci când bilndata la bordul
cãreia se afla a fost bombardatã. Putin a mai
spus cã a cãzut de acord cu omologul sãu ucrai-
nean în privinþa reluãrii convorbirilor privind
aprovizionarea cu gaz între Moscova ºi Kiev.

ONU acuzã SI cã executã public civili în zilele de vineri
ºi guvernul sirian de folosirea armelor chimice

tacol obiºnuit în zilele de vineri la
Al-Raqa ºi în zonele controlate de
Statul Islamic în provincia Alep”, a
afirmat comisia de anchetã interna-
þionalã a ONU, subliniind cã este
vorba despre crime împotriva uma-
nitãþii. Aceste execuþii au rolul de
„a semãna teroare în rândul popu-
laþiei” ºi de a se asigura cã locuito-
rii recunosc autoritatea grupãrii ji-
hadiste, adaugã comisia. Potrivit

raportului, care citeazã anchetatori,
jihadiºtii încurajeazã ºi chiar obligã
uneori populaþia sã asiste la aceste
execuþii. Majoritatea victimelor sunt
bãrbaþi, însã au fost executaþi ºi ti-
neri cu vârste între 15 ºi 17 ani,
dar ºi femei. În acelaºi raport, an-
chetatorii acuzã încã o datã guver-
nul de comiterea de crime împotri-
va umanitãþii ºi de crime de rãzboi.
Grupuri armate non-statale sunt, de

asemenea, acuzate de comitere de
crime de rãzboi. Comisia de anchetã
suspecteazã totodatã Damascul cã
ar fi folosit arme chimice, probabil
clor, la Kafr Zeita, la Al-Tamanaa ºi
la Tal Minnis (vest). „Existã moti-
ve întemeiate sã credem cã arme
chimice, probabil clor, au fost fo-
losite” de opt ori într-un interval de
10 zile în luna aprilie, afirmã comi-
sia de anchetã a ONU.

ªefa FMI, pusã sub acuzare pentru neglijenþã în serviciu
Tapie ºi banca Crédit Lyonnais,
transmite AFP. În Franþa, neglijen-
þa comisã de cãtre o persoanã cu
responsabilitate publicã este un de-
lict pasibil cu o pedeapsã maximã
de un an de închisoare ºi o amendã
de 15.000 de euro. Întrebatã dacã

intenþioneazã sã demisioneze din
fruntea FMI, Christine Lagarde a
rãspuns negativ. „Mã întorc la Wa-
shington în cursul acestei dupã-
amieze” a precizat Lagarde. Soarta
sa depinde însã de Consiliul de ad-
ministraþie al Fondului Monetar In-
ternaþional. Lagarde a fost audiatã,
marþi, timp de 15 ore de magistraþii
Curþii de Justiþie a Republicii (CJR),
singura instanþã judiciarã din Fran-
þa care îi ancheteazã ºi judecã pe
membrii guvernului pentru fapte
comise în exerciþiul funcþiunii.
„CJR a decis inculparea mea pe
fondul unei simple neglijenþe” a ex-
plicat Lagarde într-un interviu acor-
dat AFP în cabinetul avocatului sãu,
Yves Repiquet. „Am cerut avoca-
tului meu sã facã recurs la aceastã
decizie, pe care o consider com-
plet nefondatã” a adãugat aceasta.
Inculparea lui Lagarde vine dupã
ce, în luna mai, directoarea general
a FMI a fost plasatã de justiþia fran-

cezã sub statutul de martor asistat,
un statut intermediar între cel de
martor ºi cel de inculpat. Audierile
s-au axat pe rolul lui Lagarde în plata
a 400 de milioane de euro (520 mi-
lioane dolari) cãtre Tapie, un om de
afaceri controversat ºi apropiat al
fostului preºedinte Nicolas Sarko-
zy, pe vremea când ea era ministru
de Finanþe al Franþei. Litigiul dintre
omul de afaceri ºi Credit Lyonnais
se referã la o tranzacþie ce a avut
loc în 1993, când Tapie a vândut
cãtre bancã participaþia pe care o
deþinea la producãtorul german de
îmbrãcãminte ºi echipamente spor-
tive Adidas. Mai târziu, banca a vân-
dut pachetul cu un profit semnifi-
cativ, iar Tapie a început o acþiune
în justiþie susþinând cã a fost frau-
dat. În urma judecãrii cazului într-
o comisie de arbitraj, Tapie a obþi-
nut de la stat despãgubiri de 420
milioane euro, cu mult mai ridicate
decât ar fi putut primi în justiþie.
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Anunþul tãu!
ªcoala Popularã de

Arte ºi Meserii Cornetti
Craiova, cu sediul în Craio-
va, strada Jieþului nr. 19
(fostul Comisariat), primeº-
te înscrieri pentru anul ºco-
lar 2014-2015 în perioada
20 august – 3 septembrie
2014, la urmãtoarele disci-
pline: canto clasic, muzicã
uºoarã, muzicã popularã,
pian, vioarã, chitarã, orgã,
acordeon, instrumente de
suflat (saxofon), balet, ac-
torie, artã cinematograficã,
picturã, graficã. Relaþii la te-
lefon: 0251/413.371; între
orele 9.00-15.00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.

Postlicealã  Ecologicã „Sf. ªtefan” anunþã în-
scrieri la urmãtoarele specializãri acreditate/au-
torizate: Asistent Medical Generalist, Asistent
Medical de Farmacie, Asistent Medical Balneo-
Fiziokinetoterapeut, Asistent pentru Ocrotirea
Persoanelor Vârstnice ºi Tehnician Maseur.

ªcoala are o experienþã de 15 ani ºi în anul 2013
a ocupat locul I la Concursul Naþional “Asisten-
tul medical ºi excelenþa în profesie”.

Taxa anualã: între 1700 ºi 2200 lei, în funcþie
de specializarea aleasã.

Taxa ºcolarã se reduce pentru rezultate deose-
bite cu pânã la 300 de lei, conform regulamentului.

Pentru rezultate de performanþã se asigurã
gratuit cursuri de limbi strãine.

Practica medicalã se desfãºoarã în spitale de
specialitate din Craiova, precum ºi în alte unitãþi
sanitare din unele þãri europene.

Relaþii la telefon 0251.420.534 ºi pe site-ul
www.scoalaecologica.ro.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare covrigi,
produse patiserie,
ajutor bucãtar, vân-
zãtor magazin se-
cond-hand. Tele-
fon: 0747/072.570;
0251/552.089.

OFERTE SERVICIU
Angajez familie se-
rioasã, soþ ºi soþie,
pentru îngrijire ºi
administrare pensi-
une Sinaia, salariu
atractiv. Telefon:
0766/481.842.
Angajez zidar, zu-
grav, faianþar, rigip-
sar, tencuitor, necali-
ficaþi, termosistem.
Solicit experienþã ºi
seriozitate. Telefon:
0767/174.979.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Executãm con-
strucþi, finisaje,
amenajãri interioa-
re de calitate, 26 ani
experienþã în þarã ºi
strãinãtate. Tele-
fon: 0767/174.979.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.
Îngrijesc persoanã
vârstnicã, cu maxi-
mã seriozitate, în
scopul donãrii unei
locuinþe. Telefon:
0723/466.154.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular vând gar-
sonierã parter stra-
dal, b-dul Timiºoa-
ra, sector 6, Bucu-
reºti. Telefon: 0752/
641.487.
Urgent! Garsonie-
rã Brazdã G-uri,
31,27 mp. Telefon:
0766/227.092;
0756/513.637.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2 ca-
mere ultracentral,
ultralux, A.C. inter-
net, toate dotãrile.
Telefon: 0762/
109.595.
Apartament 2 ca-
mere, 8/10, liber,
Calea Bucureºti.
Telefon: 0741/
355.030
3 - 4 CAMERE

Proprietar vând
apartament 3 ca-
mere decoman-
dat, lux, centralã,
Craioviþa Nouã -
Orizont. Telefon:
0752/641.487.
Vând urgent apar-
tament 4 camere,
cartier Lãpuº (vi-
zavi de Electropu-
tere Mall), etajul 6/
8, multiple îmbunã-
tãþiri, termopane,
uºã metalicã la in-
trare. Poate fi vãzut
la orice orã din zi.
Preþ 47.000 euro
negociabil. Tele-
fon: 0766/483.542.

Particular vând
apartament 2 semi-
decomandat etaj 1/
4 cu îmbunãtãþiri.
Telefon: 0742/
390.301.

CASE
Vând casã în Oc-
nele Mari Vâlcea,
poziþie excelentã,
spaþii generoase,
detalii zilnice la
telefon: 0746/
035.625, între ore-
le 18.00- 20.00.
Vând casã 2 ca-
mere, salã, tindã,
curte 600 mp, fân-
tânã. Preþ 10.000
Euro în Cleanov -
Dolj. Telefon: 0351/
809.972; 0764/
211.651.
Dioºti, vând casã
Regalã superbã 3
camere ºi depen-
dinþe, grajd, maga-
zie curte 3.800 mp.
Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã 3 ca-
mere, anexe, pomi,
vie, fântânã, apã ºi
canalizare la poar-
tã, localitatea Ciu-
tura. Telefon: 0763/
305.850.
Vând casã în co-
muna Breasta -
Dolj, lângã primã-
rie. 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
camere, încãlzire
centralã, termo-
pan, izolatã ter-
mic sau schimb
cu 2 apartamen-
te 2 camere/vari-
ante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã central
6 camere 95 mp,
curte 143 mp, spa-
þiu comercial 11
mp, gaze, sau
schimb cu casã.
Telefon: 0769/
682.917.
Vând casã ºi 600
mp teren Craiova.
Preþ negociabil.
Telefon: 0251/
428.437.
Vând D+P 6 ca-
mere, 2 holuri, piv-
niþã, utilitãþi, teren
1300 mp str. Bu-
covãþ. Telefon:
0769/360.741.

Casã la roºu, pro-
iect deosebit, posi-
bil ºi sediu firmã,
plus 800 mp teren,
curent electric, fân-
tânã, reþea apã de
la comunã, la as-
falt, 13 km de Cra-
iova, comuna Ro-
bãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu depen-
dinþe în satul Nego-
eºti - Dolj. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.
Vând casã 5 ca-
mere, încãlzire
centralã, sau
schimb cu aparta-
ment minim 3 ca-
mere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului, sta-
re bunã, 600 mp.
Preþ negociabil.
Telefon: 0722/
618.998.
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Primãria comunei Scaeºti,
judeþul Dolj, anunþã ocupa-
rea prin transfer la cerere a
postului de funcþionar pu-
blic de execuþie: inspector
(contabil), clasa I, grad pro-
fesional superior. Relaþii la
telefon: 0251/447.007.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan în comuna Leu
1174 mp zonã co-
mercialã, ieºiri
2x17 m, reþea apã,
electricitate, ca-
dastru, carte fun-
ciarã. Telefon:
0724/572.434;
0351/179.436.
Ocazie! Vând, în-
chiriez, teren, Calea
Bucureºti, km 9,
1000-2000 m des-
chidere 36 m, ideal
pentru Showroom,
depozit, halã, parc
auto, benzinãrie.
Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren 2600
mp pe ºoseaua
Craiova- ªimnicul
de Sus la 600m de
Lacul Tanchiºtilor.
Telefon: 0251/
170.504.
Ocazie! Vând 800
mp, teren ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã la 14 km de
Craiova, comuna
Predeºti, curent ºi
apã pe teren, 4000
Euro. Telefon: 0762/
109.595.

Vând teren arabil,
intravilan, electrifi-
cat, în comuna
Ghidici. Telefon:
0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibi-
litate construcþie,
grãdinã Bio. Tele-
fon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi
teren intravilan 650
mp, deschidere 8 m,
15 euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/ mp. Tele-
fon: 0724/228.827.
Vând teren 1500
mp, dublã deschide-
re 60 x 25 ml, la Dru-
mul Judeþean, car-
tier ªimnicu de Jos,
cadastru fãcut. Se
poate parcela. Tele-
fon: 0744/563.823.
Vând teren extravi-
lan 16100 mp,
Ghindeni. Telefon:
0727/186.869.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
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BICU LAURENÞIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÃ
 telefon: 0744392300
Cod unic de înregistrare : 20512560, Nr. de ordine în registrul comerþului  : F16/1369/2005
Sat Maglavit, comuna Maglavit, str Calea Severinului, nr 87, judeþul Dolj

INVITAÞIA DE PARTICIPARE LA OFERTARE
Cerere de oferte lansatã pentru achiziþia de bunuri pentru un proiect de finanþare prin programul FEADR,

pe mãsura M 123

BICU LAURENÞIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÃ  va invitã sã participaþi la selecþia de oferte pentru
achiziþia de bunuri aferente unui proiect de investiþii finanþat prin FEADR, prin mãsura 123, cu denumirea
„Construire celule stocare cereale, cântar auto, laborator, linie presare seminþe de floarea soarelui la rece,
magazie cereale, imprejmuire teren, utilitãþi”

1. Criteriul de selectie: preþul cel mai mic/lot
2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de achiziþie publicã: selecþie de oferte
3. Coduri CAEN principale sau secundare solicitate:
Lot 1: 4661 - Comerþ cu ridicata al maºinilor agricole, echipamentelor ºi furniturilor sau 4662 – Comerþ

cu ridicata al maºinilor-unelte sau 4669 Comerþ cu ridicata al altor maºini ºi echipamente sau echivalent
pentru persoanele juridice din afara tãrii.  

Lot 2: 4661 - Comerþ cu ridicata al maºinilor agricole, echipamentelor ºi furniturilor sau 4662 – Comerþ
cu ridicata al maºinilor-unelte sau 4669 Comerþ cu ridicata al altor maºini ºi echipamente sau echivalent
pentru persoanele juridice din afara þarii.  

Lot 3: 4661 - Comerþ cu ridicata al maºinilor agricole, echipamentelor ºi furniturilor sau 4662 – Comerþ
cu ridicata al maºinilor-unelte sau 4669 Comerþ cu ridicata al altor maºini ºi echipamente sau echivalent
pentru persoanele juridice din afara tãrii.  

Ofertanþii vor demonstra prin Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, în original sau
copie legalizatã, valabil la data depunerii ofertelor ca au ca obiect de activitate principal sau secundar
activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeazã a fi atribuit.

Persoane juridice/fizice straine: Documente edificatoare care dovedesc o formã de înregistrare în confor-
mitate cu prevederile legale din þarã în care ofertantul este rezident.

Documentele emise în alta limba, trebuie sã fie însotite de traducerea autorizatã în limba românã sau
realizata de beneficiar.

4. Obiectul contractului: va consta în achizitia de bunuri pentru realizarea ºi implementarea proiectului
menþionat anterior; contractele vor fi atribuite pe loturi.

5. Tip contract:  contract furnizare
6. Termenul limitã de depunere a ofertelor: 11.09.2014, ora 10,00.
7. Adresa la care se trimit ofertele: Sat Maglavit, comuna Maglavit, str Calea Severinului, nr 87, judeþul Dolj
8. Ora, data ºi locul deschiderii ofertelor: 11,00; 11.09.2014, sediul beneficiarului
Valoarea supusã licitaþiei: 1.755.392 lei fara TVA, respectiv 408.944 euro fara TVA (Curs euro:1 euro=

4,2925 din 30.11.2010), din care:
Lot 1(semiremorca): 168.695 lei fãrã TVA, respectiv 39.300 euro fãrã TVA
Lot 2(cap tractor): 377.740 lei fãrã TVA, respectiv 88.000 euro fãrã TVA
Lot 3(tractor, incarcator frontal, remorcãx2 buc, snec): 1.208.957 lei fãrã TVA, respectiv 281.644 euro fãrã TVA

Instrucþiunile pentru ofertanþi, listele de cantitãþi/specificaþiile tehnice/termenii de referinþã se regasesc în
dosarul cererii de ofertã, care va fi pus la dispoziþia operatorilor economici interesaþi.

Aºteptãm oferta dumneavoastra pânã la termenul limita mentionat anterior, la sediul societãþii noastre.

Reprezentant legal :
Bicu Laurentiu
Semnãtura ºi ºtampila

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând teren intravi-
lan 650 mp Coºo-
veni. str. Scurtu
Gheorghe. Tele-
fon: 0251/457.204.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 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 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu co-
mercial cu terasã,
zonã centralã.
Telefon: 0746/
660.001.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aparta-
ment 3 camere de-
comandat, etaj l-3.
Telefon: 0763/
690.698.

SCHIMBURI
Schimb camerã
cãmin Valea Roºie
cu o cãsuþã locui-
bilã. Telefon. 0764/
806.680.
Apartamnet 2 ca-
mere cu casã îm-
prejurimi Craiova.
Telefon: 0771/
663.179.
Schimb teren in-
travilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând autoturism
Dacia 1310, anul
fabricaþiei 1993.
Telefon: 0765/
789.181.

STRÃINE
OPEL Corsa,
1996. Telefon:
0762/565.015.
Vând (schimb)
dezmembrãri Fiat
Punto S.T.D.I. an
1998 3 uºi, 1,7KW.
Telefon: 0762/
185.366.
CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr faþã de
uºã sau uºã
stânga faþã Da-
cia 1310 ultimul
model. Telefon:
0722/382.970.

VÂNZÃRI DIVERSE
Platformã 3,5/2,5
m, tracþiune hipo/
auto, 2 osii, 4 roþi
Dacia. Telefon:
0749/012.505.

Vând masã floarea–
soarelui pentru com-
binã C 12M, cutie
viteze, reductor trac-
þiune, triodinã 380V
ºi alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând þuicã de pru-
nã ºi grâu. Telefon:
0766/ 676.238.
Vând groapã cimi-
tir Roboaica, regu-
lator gaze ºi 2 ar-
zãtoare sobe. Tele-
fon: 0746/ 901.203.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
combinã muzicalã
stereo. Telefon:
0735/445.339.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã- 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/ 303.445.
Vând stoloni cãp-
ºuni remontate,
parþial înfloriþi. Preþ
5 lei ºi 8 lei. Tele-
fon: 0742/023.399;
0253/285.145.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã dor-
mitor tineret, nouã,
produs Mobexpert.
Urgent, ieftin! Tele-
fon: 0251/412.966.
Vând 2 televizoa-
re. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
Vând Frigider Arc-
tic 180 litri ºi premer-
gãtor copii. Telefon:
0745/602.001.
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Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
Vând urgent piani-
nã. Telefon: 0723/
636.212.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare fini-
satã neocupatã. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând 3 scaune fri-
zerie. Telefon:
0721/483.933.
Vând vin roºu 5 lei/
litru ºi þuicã 10 lei/
litru. Telefon: 0251/
428.415; 0743/
510.255.
Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri dimen-
siune 112. Telefon:
0745/589.825.
Albine, familii puter-
nice ºi roi bine dez-
voltaþi cu mãtci se-
lecþionate. Telefon:
0720/115.936.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi
ferestre. Telefon:
0766/676.238.
Vând vin zaibãr 5
lei, ºi þuicã. Telefon:
0749/012.505.
Vând 3 locuri de
veci. Telefon: 0770/
661.777.

Vând þiglã Jimbolia
ºi cãpriori din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125/ 850 W,
foarfecã tãiat tablã de
banc, canistrã alumi-
niu nouã 20 l, reduc-
tor oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou,
delcou aprindere
Dacia 1310 nou, ar-
zãtoare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut:
SINGER PAFF. Te-
lefon: 0745/751.558.
Vând PC model
MSI – ALL-IN-
ONE, WIND TOP
AE 1920 nefolosit,
sigilat, garanþie
300 Euro. Telefon:
0722/456.609.
Vând aparat de su-
durã, autogen poli-
zor, bormaºinã,
parbriz Tico. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi mare,
ºifonier stejar. Tele-
fon: 0752/142.493.

Vând PENSÃ
REIMERS pentru
castrat armãsari,
inox veritabil - sta-
zã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând sobã emaila-
tã, pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.

Vând mobilã dor-
mitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.
SCHIMBURI

Vând sau scimb
calorifere de fontã
(folosite) cu un ca-
lorifer tablã 120/80
foarte puþin folosit.
Telefon: 0720/
231.610.
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

Închiriez garsonie-
rã mobilatã. Ofer
80 Euro. Telefon:
0763/975.992.
Apartament 2 came-
re decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, com-
plet mobilat. Telefon:
0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez garsonierã
mobilatã Lãpuº. Te-
lefon: 0724/ 065.756.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
centralã, A.C., Cine-
matograf, Craioviþa,
stradal, etaj 2, ultra-
îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0728/012.055.
Închiriez camerã la
bloc (zona Univer-
sitate). Telefon:
0770/661.418;
0351/422.633.

Închiriez locuinþã,
zona 1 Mai, Tele-
fon: 0770/973.150.
Închiriez aparta-
ment cu 2 came-
re, complet mobi-
lat ºi utilat, situat
pe str. Paltinului,
cartier Craioviþa
Nouã, etaj 3. Zonã
liniºtitã, piaþã în
proximitate. Preþ:
600 lei. Telefon:
0762/902.397.
Bucureºti - zona
Vitan, garsonierã
mobilatã, AC, con-
fort sporit, etaj 1,
balcon. Preþ 230
Euro/ lunã. Exclus
Agenþii. Contract
ferm. Telefon:
0722/714.578.
Închiriez spaþiu
stradal, birou mobi-
lat, depozit, Dezro-
birii. Telefon: 0351/
437.906.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Rotaract Club Craiova, în par-
teneriat cu Sala Polivalentã, orga-
nizeazã  proiectul „Cupa Rotaract
de volei pe nisip”, sâmbãtã ºi du-
minicã, 30-31 August, între orele
10-17, eveniment ce va avea loc
pe terenul de volei amenajat în Par-
carea Sãlii Polivalente. Acest pro-
iect are ca obiective: strângerea de
cãtre Clubul Rotaract Craiova a
fondurilor necesare igienizãrii ºi
dotãrii Gradiniþei nr. 35 ªimnic,
dezvoltarea spiritului civic în ran-
dul voluntarilor Rotaract Craiova
ºi a participanþilor la acest eveni-

Sport ºi caritateSport ºi caritateSport ºi caritateSport ºi caritateSport ºi caritate
la „Cupa Rotaract”la „Cupa Rotaract”la „Cupa Rotaract”la „Cupa Rotaract”la „Cupa Rotaract”

În week-end, în parcarea Sãlii Polivalente, se disputã turneul de volei
pe plajã, la care participanþii doneazã bani pentru Grãdiniþa nr. 35 ªimnic

ment, dar ºi promovarea compa-
niilor private ºi a instituþiilor cra-
iovene. Prima ediþie a evenimen-
tului a avut loc în perioada 5 - 6
Septembrie 2013, când au fost în-
scrise 14 echipe în competiþie
(Echipa Ansamblului Folcloric
„Maria Tanase”; Echipa Presei din
Craiova; Echipa Sãlii Polivalente;
Echipa Baroului Dolj - Asociaþia
Sportivã a Avocaþilor; Echipa Stu-
denþilor de la Drept - ELSA; Echi-
pa Filarmonicii Oltenia; Echipa
RAADPFL; Echipa RAT Craiova;
Echipa profesorilor Colegiului

„Nicolae Titulescu”; Echipa
DJTS; Echipa Teatrului Liric;
Echipa Doctorilor de la Spitalul
„Victor Babeº” Craiova; Echipa
Voluntarilor Strãini de la ANTER;
Echipa „Power Gym” Craiova).
Scopul evenimentului organizat in
2013 a fost colectarea de fonduri
pentru dotarea Spitalului nr.2 Fi-
lantropia. Pânã acum, în afarã de
echipele care au participat anul
trecu ºi care au confirmat prezenþa
ºi acum, s-au alãturat ºi echipele
firmelor: Recon, Softronic, Voda-
fone, RedBull, KissFm, TopSport,

Professional Laser Dent. Echipe-
le pot fi mite ºi trebuie formate
din 5 jucãtori plus o rezervã ºi pot
participa companii (donaþie mini-
mã – 300 de lei), instituþii publice
(donaþie minimã – 100 de lei),
Sport, health and charity lovers
(donaþie minimã 100 de lei). Avan-
tajele prezentate sunt: Consolida-
rea imaginii brand-ului, Vizibilita-
tea companiei la nivelul comuni-

tãþii, consolidarea spiritului de
echipã în cadrul companiei prin
implicarea într-o cauza socialã,
promovare în cadrul evenimentu-
lui, teambuidling, deducerea de
taxe prin încheierea unui contract
de sponsorizare. Donaþiile pot fi
fãcute în contul Rotary IBAN
RO27BTRL01701205488742XX,
suma preconizatã a fi strânsã fi-
ind de minim 22.000 de lei.

ora 18.00
Lokomotiv Moscova (Rusia) - Apollon (Cipru), în tur 1-1
ora 19.00
Metalist Harkov (Ucraina) - Ruch (Polonia), în tur 0-0
Omonia (Cipru) - Dinamo Moscova (Rusia), în tur 2-2
FC Krasnodar (Rusia) - Real Sociedad (Spania), în tur 0-1
Neftci (Azerbaidjan) - Partizan Belgrad (Serbia), în tur 2-3
ora 19.15 - PAOK Salonic (Grecia) - Zimbru Chiºinãu (Moldova), în tur 0-1
ora 19.45 - Astra (România) - Olympique Lyon (Franþa), în tur 2-1
ora 20.00
Hajduk Split (Croaþia) - Dnper Dnepropetrovsk (Ucraina), în tur 1-2
ªahtior Soligorsk (Belarus) - PSV Eindhoven (Olanda), în tur 0-1
Rostov (Rusia) - Trabzonspor (Turcia), în tur 0-2
ªeriff Tiraspol (Moldova) - Rijeka (Croaþia), în tur 0-1
ora 20.30
Twente (Olanda) - Qarabag (Azerbaidjan), în tur 0-0
Maccabi Tel-Aviv (Israel) - Asteras (Grecia), în tur 0-2
ora 21.00
Midtjylland (Danemarca) - Panathinaikos (Grecia), în tur 1-4
Feyernoord (Olanda) - Zorya (Ucraina), în tur 1-1
ora 21.30
Debrecen (Ungaria) - Young Boys (Elveþia), în tur 3-1
Sparta Praga (Cehia) - Zwolle (Olanda), în tur 1-1
FC Zürich (Elveþia) - Spartak Trnava (Slovacia), în tur 3-1
Rapid Viena (Austria) - HJK Helsinki (Finlanda), în tur 1-2
Saint-Etienne (Franþa) - Karabükspor (Turcia), în tur 0-1
Torino (Italia) - Split (Croaþia), în tur 0-0
ora 21.45
Inter Milano (Italia) - Stjarnan (Islanda), în tur 3-0
Villarreal (Spania) - Astana (Kazahstan), în tur 3-0
CD National (Portugalia) - Dinamo Minsk (Belarus), în tur 0-2
Hull City (Anglia) - Lokoren (Belgia), în tur 0-1
Borussia Mönchengladbach (Germania) - Sarajevo (Bosnia-Herþegovina),

în tur 3-2
Tottenham (Anglia) - AEL Limassol (Cipru), în tur 2-1
ora 22.00
Legia Varºovia (Polonia) - Aktobe (Kazahstan), în tur 1-0
Rio Ave (Portugalia) - Elfsborg (Suedia), în tur 1-2
Dinamo Zagreb (Croaþia) - Petrolul Ploieºti (România), în tur 3-1
FC Bruges (Belgia) - Grasshopper Zurich (Elveþia), în tur 2-1.

Eºecul de la Jocurile Olimpi-
ce de Tineret nu au oprit-o pe
Ioana Loredana Roºca sã ia par-
te în perioada urmãtoare la tur-
nee de anvergurã pentru juniori.
Sportiva de la CSM Craiova va
pleca spre New York, acolo
unde se aflã deja în desfãºurare
turneul de Mare ªlem al State-
lor Unite, iar de sãptãmâna vii-
toare vor intra în scenã ºi ju-
niorii. Ioana vrea sã uite cât mai
repede forma slabã pe care a tra-
versat-o la Nanjing, nereuºind
sã câºtige niciun meci în pro-
bele de simplu ºi dublu fete, ºi
va încerca sã facã un turneu cât
mai bun pe pãmânt american.
„La Nanjing nu am avut com-
portarea pe care mi-am dorit-o
în timpul jocului. Am avut evo-
luþii nesigure ºi destul de slabe,
nu caut scuze, pur ºi simplu nu
mi-a mers jocul. Încerc sã îmi

Ioana Roºca:
„Sper sã nu dezamãgesc la US Open”

revin cât mai repe-
de pentru cã voi
participa sãptãmâ-
na viitoare la tur-
neul juniorilor de
la US Open ºi tre-
buie sã fiu cu mo-
ralul ridicat. Du-
minicã este pro-
gramatã  pr ima
rundã. Va fi cu si-
guranþã o experi-
enþã interesantã ºi
îmi va folosi. Sper
sã  nu dezamã-
gesc, cum am fã-
cut-o în China, ºi
sã pot trece mãcar
de primele turiri”,
a declarat ieri Ioa-
na Roºca. La US
Open, craiovean-
ca va participa atât în proba de
simplu cât ºi în cea de dublu

fete, unde va face perehce cu
britanica Isabelle Wallace.

ªase atleþi români vor parti-
cipa la interesantul concurs De-
caNation, organizat sâmbãtã, 30

Marian Oprea, în lotul balcanic
pentru DecaNation 
august, pe “Stade du lac du
Maine” din Angers (Franþa).
Competiþia, care se va desfã-
ºura sub egida Federaþiei
Franceze de Atletism, a ajuns
la cea de a zecea ediþie ºi este
una care reuneºte atleþi din
europa dar ºi din Statele Uni-
te. DecaNation este o între-
cere la zece probe (masculin
ºi feminin), la care participã
nouã team-uri ºi unde se în-
tocmeºte un clasament pe
echipe. Formaþiile participan-
te sunt Franþa (þarã care s-a
aflat în fruntea ierarhiei pe
medalii ºi puncte la ultimele
Campionate Europene de la

Zurich), SUA, Germania, Rusia,
Ucraina, Italia, Jamaica, o selec-
þionatã balcanicã (Albania, Ar-

menia, Bosnia-Herþegovina, Bul-
garia, Cipru, Croaþia, Georgia,
Grecia, Macedonia, Moldova,
Muntenegru, România, Serbia,
Slovenia, Turcia) ºi una a þãri-
lor nordice (Danemarca, Finlan-
da, Islanda, Norvegia, Suedia).
Este pentru a doua oarã când
zona balcanicã are o reprezen-
tativã, prima fiind anul trecut
când reprezentanþii Asociaþiei
Balcanice a Federaþiilor de Atle-
tism (ABAF) au ocupat locul
cinci. Anul acesta din selecþio-
nata balcanicã fac parte ºase
atleþi români: Alina Rotaru (sãri-
tura în lungime), Mirela Lavric
(800 m), Bianca Rãzor (400 m),
Andreea Ogrãzeanu (100 m),
Florina Pierdevarã (1500 m) ºi
Marian Oprea (triplusalt).

Rezultate din play-off-ul Ligii Campionilor
Zenit Sankt Petersburg (Rusia) - Standard Liege (Belgia) 3-0, în tur 1-0
Au marcat: Rondon ’30, Hulk ’54 (penalti), 58.
BATE Borisov (Belarus) - Slovan Bratislava (Slovacia) 3-0, în tur 1-1
Au marcat: Gordeciuk ’41, Kriveþ ’84, Rodionov ’85
FC Porto (Portugalia) - OSC Lille (Franþa) 2-0, în tur 1-0
Au marcat: Brahimi ’49, Martinez ’69
Celtic Glasgow (Scoþia) - Maribor (Slovenia) 0-1, în tur 1-1
A marcat: Tavares ’75
Apoel FC (Cipru) - Aalborg (Danemarca) 4-0, în tur 1-1
Au marcat: Vinicius ’29, De Vincenti ’44, Aloneftis ’64, Sheridan ’75

Programul meciurilor din play-off-ul Europa League

Astra – Lyon (play-off-ul Europa
League, Digisport 1, ora 19.45), Di-
namo Zagreb – Petrolul (play-off-ul
Europa League, Digisport 1, ora 22),
Tottenham – AEL Limassol (play-off-
ul Europa League, Digisport 2, ora
21.45), IAAF Diamond Zurich, Atle-
tism, (ora 21, Digisport 3), Canotaj –

Transmisiunile TV de astãzi

Mondialele de la Amsterdam (Euros-
port 1, ora 15.30), Turul Spaniei, ci-
clism, etapa a 6-a (Eurosport 1, ora
17), Tragerea la sorþi a grupelor Ligii
Campionilor (ora 18.30, Eurosport 1,
Digisport 1, Dolcesport 1, TVR 1),
Tenis, US Open (Eurosport 1, ora
19.30, Eurosport 2, ora 18).
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Petrolul 5 4 1 0 12-2 13
Steaua 5 4 0 1 13-3 12
Astra 5 4 0 1 11-2 12
CFR Cluj 5 3 1 1 10-2 10
Dinamo 5 2 3 0 9-4 9
Botoşani 5 3 0 2 4-7 9
ASA 5 2 2 1 8-4 8
Gaz Metan 5 2 2 1 6-5 8
Ceahlăul 5 2 1 2 4-9 7
„U” Cluj 5 1 2 2 5-5 5
Rapid 5 1 2 2 4-7 5
FC Braşov 5 1 2 2 4-9 5
Chiajna 5 1 1 3 2-7 4
Viitorul 5 0 3 2 4-7 3
CSMS Iaşi 5 0 3 2 2-7 3
Pandurii 5 0 3 2 2-9 3
Craiova 5 0 2 3 4-9 2
Oţelul 5 0 2 3 2-8 2

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

LIGA I
Etapa a VI-a

Gaz Metan – Pandurii, vineri, ora 18.30
Ceahlăul – Chiajna, vineri, ora 21
Dinamo – FC Braşov, sâmbătă, ora 18.30
Viitorul – Steaua, sâmbătă, ora 21
ASA Tg. Mureş – FC Botoşani, duminică, ora 17
Astra – CSU Craiova, duminică, ora 19
Petrolul – CFR Cluj, duminică, ora 21
Oţelul – Rapid, luni, ora 18.30
„U” Cluj – CSMS Iaşi, luni, ora 21

La prima apariţie cu tricoul
Craiovei, una în faţa presei,
portarul Cristian Bălgrădean s-
a declarat foarte mulţumit de
faptul că a ajuns în Bănie, iar
aşteptările sale sunt mari, vor-
bind chiar de participarea în cu-
pele europene. „Am întâlnit la
Craiova oameni minunaţi, care
m-au ajutat într-o situaţie grea
pentru mine şi le mulţumesc. Vin
cu sufletul deschis la Craiova,
cu gândul să joc bine. Nu mă
sperie situaţia echipei, eu sper

Toate cele cinci românce aflate
pe tabloul princ ipal la US Open,
ultimul Grand Slam al anului, au
acces  în turul secund. După ce
Simona Halep, Irina Begu şi Ale-
xandra Dulgheru au câştigat în pri-
ma zi, a venit rândul Soranei Câr-
stea şi Monicăi Niculescu. Sorana
Cârstea, locul 80 WTA, a învins-o
cu scorul de 6-1, 6-1, pe sportiva
britanică Heather Watson, locul 46
WTA. Cârstea a reuşit la New York
probabil cele mai bun meci din
acest an, impunându-se în 54 de
minute. În turul următor, Cârstea
va evolua împotriva canadiencei
Eugenie Bouchard (Canada), locul
8 WTA şi cap de serie numărul 7,
care a trecut cu 6-2, 6-1 de Olga
Govorţova din Belarus. Monica Ni-
culescu, locul 68 mondial, a învins-

Cinci românce în turul 2 la US Open

ocu scorul de 6-7 (5/7), 6-1, 7-5,
pe Iaroslava Şvedova din Kazah-
stan, locul 50 WTA. Niculescu va
juca în turul doi în compania spor-

tivei Barbora Zahlavova Strycova
(Cehia/ favorită 30), care a trecut
de Ashleigh Barty (Australia), scor
6-1, 6-3.

Amical CSU - OFK Belgrad
pe 6 septembrie

În pauza de două săptămâni a Ligii I provocată de meciul naţionalei
României cu Grecia, din preliminariile Campionatului European Franţa 2016,
CS Universitatea Craiova şi-a programat un joc amical cu OFK Belgrad
din prima ligă a Serbiei. Partida se va desfăşura în Bănie, pe arena „Ion
Oblemenco”, pe 6 septembrie la ora 18. OFK Belgrad este cel mai vechi
club din superliga sârbă. Are în palmares 5 titluri de campioană şi 5 cupe
ale Iugoslaviei. În sezonul 1962-1963 a jucat în semifinalele Cupei UEFA.
Acum, OFK Belgrad ocupă locul 10 în ierarhia primei ligi din Serbia, după
3 etape. Pentru CSU nu vor putea evolua în amicalul cu sârbii jucătorii
convocaţi la loturile naţionale, respectiv Kay şi Nuno Rocha, internaţionali
ai Capului Verde şi Valskis, chemat la naţionala Lituaniei.

Varga a revenit
la antrenamente

Alături de Cristi Bălgrădean, Jerry Gane mai beneficiază de astăzi la
antrenamente şi de un alt jucător cu experienţă în Liga I. Conducerea
clubului a răspuns pozitiv solicitării antrenorului şi a hotărât reprimirea în
lot a lui Dacian Varga, care s-a antrenat până acum cu echipa a doua.
„Varga are contract cu Universitatea Craiova, nu cu doar cu prima echi-
pă. Acum am decis că avem nevoie de valoarea şi de experienţa lui şi a
revenit la prima echipă şi sperăm să se ridice la pretenţiile antrenorului” a
declarat Felix Grigore. „Am nevoie de un jucător precum Varga, o să
vorbesc cu conducerea pentru a-l readuce la prima echipă” spusese Jer-
ry Gane după meciul cu Petrolul.

Bălgrădean: „Nu mă sperie situaţia Craiovei,
sper să prindem cupele europene” Fostul portar al lui

Dinamo se gândeşte
şi la revenirea la
naţională, după
transferul în Bănie

chiar să prindem o cupă euro-
peană, fiindcă am constatat for-
ţa şi unitatea grupului chiar de
la primul antrenament. Cunosc
aproape jumătate din actuala
echipă, sunt jucători foarte buni.
Să dea Dumnezeu să joc bine şi
să fiu convocat din nou la echi-
pa naţională. Dinamo m-a aju-
tat timp de 4 ani, dar pentru mine
este un subiect închis, acum
doar Craiova contează pentru
mine. Nu contează trecutul, nu
joacă numele, trebuie să-i con-

ving pe suporteri cu prestaţiile
mele în tricoul alb-albastru. Sper
să păstrez tradiţia pozitivă a
portarilor veniţi de la Dinamo
care au făcut carieră la Craio-
va, precum Florin Prunea şi Şte-
fan Preda. Îmi doresc să joc cât
mai repede, dar antrenorul va de-
cide dacă voi debuta chiar în me-
ciul de la Giurgiu. La Astra sper
să scoatem punct sau puncte,
chiar dacă nu am amintiri plăcu-
te, după acel gol primit de la
Budescu anul trecut” a spus
„Pufi”, care va purta tricoul cu
numărul 34 la CSU Craiova. Băl-
grădean rămâne anti-stelist, afir-
mând că nu va ţine cu echipa din
Ghencea la meciul de la Sofia:
„În cupele europene le urez baf-
tă Astrei şi Petrolului, cu Steaua
nu pot să ţin niciodată, indiferent
cu cine joacă”.

Managerul general Felix Gri-
gore l-a prezentat pe ultimul sosit
în lotul Craiovei. „Am lucrat cu
Bălgrădean şi la Urziceni şi am
mare încredere că ne va ajuta
să ne îndeplinim obiectivele cu
valoarea şi experienţa sa. El şi-
a dorit să vină la Craiova şi chiar
a solicitat cu 30 la sută mai pu-
ţin decât altor echipe cu care
negocia, inclusiv această dorin-
ţă a lui de a veni aici ne-a de-
terminat să-l achiziţionăm”.


