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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Şi Elena Udrea, şi Monica Maco-
vei candidează la preşedinţie. Ar tre-
bui, Popescule, să le alegem pe amân-
două; una să se ocupe de bucătărie şi
alta să se ocupe de modă.
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Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasi-
lescu, a semnat ieri, la Beijing, memorandumul de
înţelegere pentru construirea unui nou cartier de
locuinţe, alături de preşedintele firmei NinjiangCon-
struction Group Co Ltd, Yang Gencai, şi Hu Huibang
– managerul general al Băncii de Dezvoltare a Chi-
nei. Acesta prevede colaborarea între firma de con-
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strucţii, bancă şi Primăria municipiului Craiova pen-
tru o investiţie în peste 1.800 de locuinţe, în valoare
de peste 35 de milioane euro. Banii provin de la Ban-
ca de Dezvoltare a Chinei, care creditează firma de
construcţii ce a câştigat licitaţia pentru concesiunea
unui teren de 7 ha, la Craiova. Construcţia cartieru-
lui urmează să înceapă luna viitoare şi este prima

investiţie care se va finaliza până în 2016, din cadrul
parteneriatului România-China. La semnarea me-
morandumului au participat premierii celor două ţări,
Victor Ponta şi Li Keqiang, dată fiind importanţa pro-
iectului, atât pentru locuitorii Craiovei, cât şi pentru
colaborarea dintre cele două ţări.

MARGA BULUGEAN

S-a prăpădit
domnul ministru
Ştefan Andrei!

L-am întâlnit  pentru prima
dată după ce ieşise din închisoa-
re, inculpat fiind în „procesul
CPEx”, adică prin ’93 toamna
târziu,  la Cilie ni, în Băileş ti,
unde îl invitase Ion Florice l,
procuror pe atunci, pentru câ-
teva zile. Era deprimat de ceea
ce i se întâmplase, nu-i venea
să creadă că rezistase unui coş-
mar inimaginabil pentru el, care
făcuse cu bună-credinţă politi-
ca externă a României, cu no-
tabile rezultate într-o perioadă
învolburată şi apoi, ca viceprim-
minis tru, se ocupase de plata
datoriei externe a României (13
miliarde dolari în 1986).

Agresorul din
Craiovia Nouă,
trimis la Jilava

pentru expertiza
psihiatrică

Nereguli
descoperite
în cabinetele
medicilor

Inspe ctorii din cadrul Ca-
sei de Asigurări de  Sănătate
(CAS) Dolj au aplicat o se rie
de sancţiuni  după ce  au des-
coperit  nereguli în cazul mai
m ul to r u ni tă ţi  s a ni ta re .
Echipe le  de control au tre cut
pragul a numai puţin de  23
de furnizori de se rvicii me -
dicale din judeţ, scopul fiind
ace la de  a verifica în ce mă-
sură sunt re spectate clauze -
le contractuale  ş i le gis laţia
în vigoare .

Locurile
de muncă,
pe agenda
prefectului

de Dolj
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Senatorii
se pregãtesc
sã plece
în campanie
electoralã
o lunã
ºi jumãtate

Liderul senatorilor PSD,
Ilie Sârbu, a declarat ieri,
dupã ºedinþa Biroului Perma-
nent al Senatului, cã, în mod
sigur, pe modelul adoptat în
campania electoralã pentru
europarlamentare, senatorii
vor avea activitate în terito-
riu ºi în campania pentru
prezidenþiale, în luna octom-
brie ºi în turul doi al scruti-
nului. „Aºa cum simt eu
lucrurile, în mod sigur vom
face la fel (ca la alegerile
europarlamentare - n.r.). Nu
vacanþã, pentru cã este
impropriu spus vacanþã, vom
avea activitate în teritoriu.
Eu spun acum ce am spus ºi
data trecutã, cã, pentru noi,
senatorii, activitatea e mult
mai intensã în teritoriu, în
campanie, decât dacã am
veni pânã la Bucureºti sã
stãm douã zile sau trei pe la
comisii”, a precizat Ilie
Sârbu, întrebat dacã senatorii
vor lucra în perioada campa-
niei electorale pentru alegeri-
le prezidenþiale. Potrivit
liderului senatorilor PSD,
acest program se va stabili
cel mai probabil pentru luna
octombrie ºi „poate ºi în
turul doi”. Turul doi al
prezidenþialelor va fi organi-
zat în 16 noiembrie.
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Europarlamentarul PSD Corina Creþu, vicepreºe-
dinte al grupului Socialiºtilor din Parlamentul Euro-
pean, a fost confirmatã de preºedintele desemnat al
Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, drept
propunerea României pentru funcþia de comisar eu-
ropean, scrie Gândul citând surse de la Bruxelles,
potrivit cãrora Creþu ar urma sã primeascã portofoliul
Politicii Regionale. Astfel, ea va gestiona politica de
coeziune ºi fondurile europene. Gândul scrie totuºi
cã, la Bruxelles, existã semne de întrebare privind
competenþele Corinei Creþu pentru acest post, sin-
gura sa experienþã economicã fiind activitatea la Fa-
brica de Maºini-Unelte din Blaj, între 1989 ºi 1992,
dupã ce a absolvit ASE. De atunci, Creþu a fost zia-
rist, lucrând la publicaþii apropiate PSD, apoi purtã-
tor de cuvânt al lui Ion Iliescu, senator ºi europarla-
mentar. Premierul Victor Ponta l-a informat în data de
30 iulie pe preºedintele Camerei Deputaþilor, Valeriu
Zgonea, despre cele douã propuneri ale Guvernului
pentru comisar european, informarea conþinând in-
clusiv numele celor propuºi, respectiv Dacian Cioloº
ºi Corina Creþu. Ponta i-a transmis lui Zgonea, în ca-
litatea sa de preºedinte al Camerei Deputaþilor, pen-
tru informare, scrisoarea pe care i-a adresat-o preºe-
dintelui ales al Comisiei Europene, Jean-Claude Jun-
ker, referitoare la propunerile Guvernului privind vii-
torul comisar european din partea României. „Do-
resc sã vã informez cã, imediat ce voi primi rãspuns
oficial din partea preºedintelui ales al CE asupra de-
ciziei luate, Guvernul va demara procedurile pentru
audierea persoanei nominalizate, în conformitate cu
Legea 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament
ºi Guvern în domeniul afacerilor europene”, i-a scris
Ponta lui Zgonea. În scrisoarea transmisã lui Jun-

cker, Ponta i-a adus la cunoºtinþã acestuia faptul
cã Dacian Cioloº este prima propunere pentru un
portofoliu care ar acoperi dezvoltarea regionalã
ºi agricultura, continuând însã cã, „dacã prima
noastrã propunere nu corespunde arhitecturii pe
care o aveþi în vedere pentru viitoarea Comisie,
am dori sã luaþi în considerare candidatura doam-
nei vicepreºedinte al PE, Corina Creþu, pentru un
portofoliu care va fi discutat cu dumneavoastrã
ulterior”. Premierul Victor Ponta a precizat, sâm-
bãtã, rãspunzând unei întrebãri, cã cea de a doua
nominalizare pentru comisarul european din par-
tea României este „categoric o femeie”, dar nu a
oferit un nume. Întrebat dacã poate confirma in-
formaþia apãrutã pe surse, potrivit cãreia cea de a
doua propunere o vizeazã pe Corina Creþu, Ponta
a rãspuns: „Nu vã pot confirma, dintr-un motiv
foarte simplu. În momentul în care domnul Jun-
cker anunþã clar portofoliul acordat României,
atunci avem ºi propunerea. Vã pot confirma faptul cã
am avut o discuþie (...) asupra faptului cã avem posi-
bilitatea de a propune o femeie pentru a fi comisar
european, pentru cã, altfel, Comisia Europeanã nu va
trece în Parlamentul European dacã nu are respectat
principiul balanþei între femei ºi bãrbaþi”. Liderul se-
natorilor PSD, Ilie Sârbu, menþionat ieri cã se ºtia din
timp cã portofoliul agriculturii din CE va fi dat Irlan-
dei ºi cã este o regulã în UE sã nu se acorde unei þãri
acelaºi post de comisar european.

Preºedintele ales al CE, Jean-Claude Juncker, în-
cepe astãzi discuþii cu candidaþii pentru postul de
comisar, urmând ca din Slovenia, care a propus trei
nume, sã o audieze pe Alenka Bratusek, a declarat ieri
purtãtorul de cuvânt Natasha Bertaud, care nu a do-

rit sã spunã cu cine se va discuta din partea Româ-
niei. „Începând de mâine (astãzi - n.r.), domnul Jun-
cker va începe discuþiile cu candidaþii pentru postul
de comisar. În acest moment nu putem spune când
se va încheia acest proces, întrucât încã ne lipseºte
un candidat”, a precizat purtãtorul de cuvânt al CE,
Natasha Bertaud, precizând cã Belgia este þara care
nu a trimis la Bruxelles nici o propunere. Întrebatã
cum se va proceda în cazul Sloveniei, care a propus
trei candidaþi, ºi al României, care a venit cu douã
propuneri, Bertaud a precizat cã din partea Sloveniei
va fi audiat actualul premier, Alenka Bratusek. La in-
sistenþele jurnaliºtilor, care au dorit sã ºtie cine va fi
audiat din partea României, purtãtorul de cuvânt al
CE nu a fãcut nici un comentariu.
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Premierul Victor Ponta a fost primit
ieri de prim-ministrul Consiliului de Stat
al Republicii Populare Chineze, Li Ke-
qiang, în cadrul unei ceremonii oficiale
cu onoruri militare desfãºuratã în Piaþa
Tiananmen, din faþa Clãdirii Marii Sãli
a Poporului. Premierii român ºi chinez

Senatul a adoptat proiectele de lege privind amnistierea pensionarilor ºi a mamelor
Senatul a adoptat, ieri, proiectul de

lege iniþiat de Guvern care prevede
amnistierea fiscalã a mamelor care au
primit indemnizaþii pentru creºterea
copilului calculate greºit ºi a votat un
amendament prin care Guvernul va da
înapoi banii deja restituiþi de pãrinþi,
în 5 ani, începând cu 1 ianuarie. Pro-
iectul de lege pentru modificarea OUG
111/2010 privind concediul ºi indem-
nizaþia lunarã pentru creºterea copii-
lor, precum ºi pentru stabilirea unor
mãsuri în vederea recuperãrii debite-
lor înregistrate cu titlul de indemniza-
þie pentru creºterea copilului – aºa

cum este denumirea lui oficialã - a fost
adoptat  în plenului Senatului  cu 123
de voturi „pentru” ºi 2 abþineri. Potri-
vit acestuia, doar mamele care au pri-
mit indemnizaþii pentru creºterea co-
pilului calculate greºit vor fi amnistia-
te, nu ºi cele care au folosit documen-
te eliberate cu nerespectarea legii sau
care au declarat lucruri neconforme
realitãþii. Tot ieri, senatorii au decis,
cu 111 voturi „pentru”, unul „împotri-
vã” ºi douã abþineri, ºi ca peste 21.000
de pensionari care au primit sume ne-
cuvenite din vina funcþionarilor ºi fi-
gureazã cu debite sã fie scutiþi de la

plata acestora, adoptând în acest sens
proiectul de lege iniþiat ºi aprobat de
Guvern în data de 19 august. Potrivit
unui amendament formulat în plen de
preºedintele Comisiei pentru muncã,
Liviu Marian Pop (PSD), sumele do-
bândite din debitele recuperate de la
pensionari începând cu data de 1 ia-
nuarie 2011 ºi pânã la data intrãrii în
vigoare a acestei legi se vor restitui
eºalonat, pe o perioadã de cinci ani,
începând de la 1 ianuarie 2015, prin
plãþi anuale egale. Restituirea acestor
sume se va face pe baza cererilor fã-
cute de pensionari la casele judeþene

de pensii. Documentul mai stabileºte
cã debitele ce au drept cauzã culpa
debitorului, materializatã în folosirea
de cãtre acesta a unor documente eli-
berate cu nerespectarea legii ori de-
clararea de cãtre acesta a unor date
neconforme realitãþii, care au avut
drept urmare stabilirea eronatã a pen-
siei sau nerespectarea condiþiilor pri-
vind cumulul pensiei cu venituri sala-
riale sau asimilate salariului, nu vor
face obiectul scutirii la platã. Proiec-
tul de lege urmeazã sã fie transmis
spre dezbatere Camerei Deputaþilor,
forul legislativ decizional.

Premierul Ponta s-a întâlnit ieri cu omologul sãu chinez, Li Keqiang
au continuat cu o întâlnire bilateralã,
în cadrul cãreia au purtat discuþii în
plenul celor douã delegaþii. Victor Pon-
ta a subliniat cã „este o mare bucurie ºi
o mare onoare sã ne vedem la mai pu-
þin de un an de la vizita dumneavoas-
trã oficialã în România. Acea vizitã la

Bucureºti, cu ocazia
Summitului China-Eu-
ropa Centralã ºi de
Est, a avut un succes
ºi un rãsunet extraor-
dinar ºi în toate þãrile
din regiune. (...) Rela-
þia noastrã specialã
cu China, interesele
noastre, colaborarea
politicã ºi economicã
în aceste momente au
ajuns la un nivel ex-
traordinar de înalt.
Avem un motiv spe-
cial de bucurie între
România ºi China.

Anul acesta se împlinesc 65 de ani de
la stabilirea relaþiilor diplomatice din-
tre cele douã þãri ºi pot spune cã sunt
65 de ani de extraordinarã prietenie ºi
colaborare”. Referitor la programul zi-
lei de ieri, Ponta a menþionat cã „am
avut întâlniri cu reprezentanþii princi-
palelor companii chineze care au inves-
tiþii în România ºi în Europa”, urmând
ca astãzi sã meargã „la Tianjin, pentru
a vedea ce înseamnã o cale feratã rapi-
dã, modernã ºi pentru a discuta, de
asemenea, cu posibilii investitori ºi
companii interesate în comerþul bilate-
ral. De asemenea, vom avea onoarea
de a fi primiþi de cãtre preºedintele Re-
publicii Populare Chineze ºi de a avea
o întrevedere cu preºedintele Comite-
tului Permanent al Adunãrii Naþionale
Populare”. La rândul sãu, prim-minis-
trul chinez, Li Keqiang, a spus, la fina-
lul întâlnirii cu premierul român, cã îm-
plinirea a 65 de ani de la stabilirea rela-
þiilor diplomatice bilaterale reprezintã

„un nou punct de pornire” pentru apro-
fundarea încrederii bilaterale ºi pentru
valorificarea potenþialului schimburi-
lor ºi a cooperãrii bilaterale dintre Ro-
mânia ºi China în domenii precum cele
ale energiei, infrastructurii ºi agricul-
turii. „Astãzi, eu ºi prim-ministrul Pon-
ta am fost martori la semnarea mai mul-
tor acorduri de colaborare ºi sperãm
cã astfel putem sã extindem colabora-
rea dintre cele douã þãri ºi sã avem re-
zultate concrete”, a punctat Li Ke-
qiang, care l-a numit pe Victor Ponta
„prietenul mai vechi ºi mai tânãr al Chi-
nei”, menþionând cã acesta a efectuat,
de-a lungul anilor, mai multe vizite în
R.P.Chinezã. El a subliniat faptul cã, în
cadrul discuþiilor, a fost promovatã re-
alizarea, de cãtre cele douã þãri, cât mai
curând posibil, a unui Institut Cultural
Român în China ºi, respectiv, a unui
institut similar chinez în România, pre-
cum ºi continuarea relaþiilor în dome-
niul tineretului ºi educaþiei.
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Copleşiţi de durere, prof.
Nicolae Andrei (frate), Laura
(nepoată) şi Dan Iancu, pre-
cum şi Gabriela Dan Andrei,

anunţă că mândria familiei noastre, ŞTE-
FAN ANDREI, a încetat din viaţă, după
o lungă şi chinuitoare suferinţă, după ani
de chin şi durere.

A fost un diplomat de excepţie, cu-
noscut şi apreciat de numeroase perso-
nalităţi străine, de mari oameni de stat ai
veacului al XX- lea.

A fost un OM de apreciată cultură. În viaţă, a făcut, în jurul său, mult bine.

A slujit cu competenţă şi dăruire ŢARA. S-a considerat soldat în apărarea
integrităţii şi suveranităţii naţionale.

 „
   ... Îl pot aprecia pe dl. Ştefan Andrei că, mai devreme sau mai târziu, istoria îi

va face dreptate şi-i va asigura locul meritat în cartea diplomaţiei româneşti „
(Acad. Florin Constantin).

N-a uitat părinţii, n-a uitat Craiova, oraşul în care şi-a trăit o parte din copilărie
şi adolescenţa.

ŞTEFAN ANDREI – Fănel, cum îl alinta măicuţa – a fost şi rămâne mândria
noastră.

Rugăm Părintele Ceresc să-l aibă în grija Sa.



Liderul PDL Vasile Blaga,
politician cu stagii şi implicit expe-
rienţă pe scena politică, dar cam din
topor, cum se spune, îşi face dato-
ria cum găseşte domnia sa de cu-
viinţă în perioada preelectorală. A
fost vineri la Craiova şi duminică la
Iaşi, unde s-a vrut mai picant decât
în Bănie, la întâlnirea cu membrii şi
simpatizanţii ACL. Convins, din atâ-
tea şi atâtea bătălii politice, că în
precampanie şi apoi în campanie
trebuie să fii dur, „să dai cu parul”
în adversar, tenorul PDL chiar asta
a făcut. Numai că, aşa cum se în-
tâmplă de regulă, causticitatea şi
vehemenţa nu sunt şi semne ale
profunzimii şi supleţei în gândire.
Dacă afirmi, de pildă, că ordonanţa
migraţiei aleşilor locali are „poate
şi o latură bună: desparte băr-

MIRCEA CANŢĂR

Vasile Blaga sau
„virtuţile” discursului abraziv

baţii de curve”, asistenţa se gu-
dură, se hlizeşte, mai ales când află
că „Ponta crede că va câştiga
Preşedinţia cu a doua categorie”.
Pe cale de consecinţă logică, parte
din electoratul „de stânga” sau cel
care îl va vota pe Victor Ponta, este
impregnat de curve. Cam indecen-
tă şi nefastă exprimarea la un lider
politic cu scaun la cap şi nebănuit
de apetenţă pentru insanităţi. Ce aş-
teptam de la un fost ministru de In-
terne şi al Administraţiei Publice
Locale? Nimic altceva decât un
semn că are habar că toate consilii-
le locale şi judeţene, după ruperea
USL, au fost bulversate şi majori-
tăţile încropite sunt fluide, pe alo-
curi şantajiste şi contraproductive.
Cu alte cuvinte, una s-a votat în
2012 şi alta există, momentan, la

nivelul entităţilor numite consilii lo-
cale şi judeţene. Ordonanţa de ur-
genţă privind migraţia aleşilor locali
– cu aplicare temporară – survine
din motive de forţă majoră, altă so-
luţie la îndemână nefiind decât or-
ganizarea de alegeri locale anticipa-
te. E tot atât de morală pe cât a fost
şi ruperea USL, în desconsiderarea
votului popular. Cu logica asta ad-
ministrativă, Vasile Blaga nu putea
fi decât un ministru de resort îndo-
ielnic, ceea ce nu părea. Nu vor ple-
ca primari ai PDL, după toate sem-
nalele, la PSD, ci poate la PMP,
ademeniţi de cântecul de sirenă al
Elenei Udrea. Deşi e puţin probabil.
Dar să lăsăm „gargara asta” şi să
ajungem la autorul respectivei for-
mulări, după cum rezultă dintr-o
stenogramă dată public ităţii. De

Adrian Duicu de la Mehedinţi este
vorba. Ce ne înştiinţează Vasile Bla-
ga? Că „Ponta l-a primit la el în
birou pe Adrian Duicu”. Neno-
rocire mare. Prostia asta rotundă
s-a rostogolit de-a valma în media
şi nimeni n-a avut chef s-o decrip-
teze. Adrian Duicu, acum în stare
de arest, era preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Mehedinţi şi preşedin-
tele PSD Mehedinţi. Pentru ce a
făcut pe acolo are problemele pe
care le are. Deşi premierul Victor
Ponta a infirmat întâlnirea respec-
tivă, problema este următoarea: un
lider naţional al PSD cum este Vic-
tor Ponta avea dreptul să se întâl-
nească, fie şi în biroul său de pre-
mier, cu un lider judeţean al parti-
dului, pe deasupra învestit prin vot
popular ca preşedinte al unui Con-

siliu Judeţean? Puteau discuta pro-
bleme de cadre şi alte minuni ale
pământului. Vasile Blaga când era
ministru de Interne şi al Adminis-
traţiei Publice Locale îi lua la goană
pe liderii din teritoriu? Ne îndoim
de aşa ceva. Într-un singur punct,
altminteri deloc irelevant, Vasile Bla-
ga se apropie de un adevăr dure-
ros, în ceea ce priveşte tabăra ad-
versarilor politici: „Uitaţi-vă la ti-
nerii din PSD. Sunt mai răi de-
cât cei bătrâni”. Prea puţin ade-
văr într-un jgheab de invective şi
logică anacronică la un politician
matur, care la doi ani după părăsi-
rea puterii, prin moţiune de cenzu-
ră, caută să seducă electoratul, în
perspectiva alegerilor prezidenţiale,
cu un discurs abraziv, ilogic în păr-
ţile lui esenţiale.

L-am întâlnit pentru prima dată
după ce ieşise din închisoare, in-
culpat fiind în „procesul CPEx”,
adică prin ’93 toamna târziu, la Ci-
lieni, în Băileşti, unde îl invitase Ion
Floricel, procuror pe atunci, pen-
tru câteva zile. Era deprimat de ceea
ce i se întâmplase, nu-i venea să
creadă că rezistase unui coşmar
inimaginabil pentru el, care făcuse
cu bună-credinţă politica externă a
României, cu notabile rezultate într-
o perioadă învolburată şi apoi, ca
viceprim-ministru, se ocupase de
plata datoriei externe a României
(13 miliarde dolari în 1986). Inter-
veniseră pentru el, uimiţi de ceea
ce i se hărăzise de către noua pute-
re, Mario Suarez, preşedintele
Portugaliei, Hans Dietr ich Gen-
scher, ministrul de Externe al Ger-
maniei, regele Spaniei, Juan Car-
los,  Giulio Andreotti şi Bettino
Craxi, prim-miniştri ai Italiei, Willy
Brandt, cancelar al Germaniei, An-
dreas Papandreu, premier al Gre-
ciei şi atâţia alţii. Povestea cu triste-
ţe, dar nara fabulos. Trăise propriul
Waterloo şi nu mai avea mari aş-
teptări de la viaţă. După un Water-
loo nu mai poţi face greutăţi nimă-
nui, cel mult ţie, aducându-ţi amin-
te ce s-a întâmplat. Când, de fapt,
cel mai bine atunci ar fi să ai o
memorie goală, ca un butoi. Nu-
mai că memoria îţi rămâne întrea-
gă şi te trezeşti că o iei mereu de la
capăt. Mă ştia fiindcă era mort după
Craiova, după echipa de fotbal, deşi
pasiunea asta nu-i adusese decât
discrete bobârnace de la Cancela-
ria 1. Mă şi ajutase într-o împreju-
rare delicată, când mi se luase drep-
tul la semnătură, prin ’83. Ei, par-
că numai atunci. Ştia tainele politi-
cii mari şi avea nerv când depăna
amintiri. Corneliu Stroe, Dumnezeu
să-l odihnească!, îi spunea nea’
Fane şi îl informa cu „orice mişca-
re” pe la club. Autohtonii de la Ju-
deţ făceau, la rândul lor, diligenţe
în privinţa aprovizionării tehnico-
materiale a unor obiective econo-
mice. Aşa erau vremurile. Reţin
frânturi din discuţia lungă de la Ci-
lieni, în care m-a şi testat pe cultu-
ra generală. Se pare că i-am plăcut
sau, poftim, am scos-o la capăt.
Mai ales că avusesem cunoştinţă
de un preambul al său la o carte
despre America Latină. „Împreu-

S-a prăpădit
domnul ministru

Ştefan Andrei!

nă cu Ioan Totu şi alţi câţiva,
prevedeam zdruncinătura din
România prin martie, aprilie
1990. Aşa consideram atunci. Pe
Ioan Traian Şte fănescu îl ve-
deam o piesă grea în viitoarele
schimbări din România. Eu am
avut discuţii cu aceştia: Dincă,
Totu, Giosan, Ion Traian Ştefă-
nescu şi cu Nicu. Îl vedeam la
MAN pe Ion Traian Ştefănescu”.
Intelectual îndrăgostit de istorie, be-
neficiind de o memorie neobişnui-
tă, exemplu de patriot luminat, cult,
rafinat, capabil de raţionamente in-
teresante, deloc lipsit de umor de
c alitate,  poves tea: „Am fost
arestat pe 12 ianuarie 1990, sub
acuzaţia de genocid şi submina-
rea economiei naţionale”. Şi Sil-
viu Curticeanu şi Dumitru Popes-
cu, mai târziu, în memoriile lor, au
scris că a suportat foarte greu în-
chisoarea. Şi parcă îl aud: „Ee,
stând în închisoare ziceam de
multe ori «te bag în mă-ta Ceau-
şescule, în ce anturaj m-ai bă-
gat»”. Referirea era la unii colegi.
„Era unu’ promovat în conduce-
rea partidului ca muncitor (n.r.
– Constantin David, fostul mi-
nistru al Agriculturii). La pro-
ces a spus că toată viaţa lui a
fost ţărănist, că nu i-a plăcut
deloc comunismul. Tatăl său fu-
sese simpatizant legionar sau
chiar legionar, iar el declara
acum că nu i-a plăcut deloc re-
gimul ăsta”. Oameni şi oameni.
Ştefan Andrei, născut 29 martie
1931, în comuna Podari, a încetat
duminică din viaţă, după o îndelun-
gată suferinţă. Avea 83 de ani. Is-
toricul Lavinia Betea, într-un dia-
log maraton cu Ştefan Andrei, pu-
blicat sub titlul „Stăpânul secrete-
lor lui Ceauşescu/ I se spunea
Machiavelli”, l-a întrebat despre
epitaful pe care şi l-ar fi ales: „A
prevăzut totul şi nu a putut evi-
ta nimic”. La Ştefan Andrei for-
maţia diplomatică a fost mult mai
pregnentă decât orice influenţă de
tip comunist. A fost membru în
Clubul diplomaţilor europeni, din
ipostaza de ministru de Externe al
unei ţări comuniste. Ceea ce spune
multe este pregătirea şi personali-
tatea sa. Dumnezeu să-l odihneas-
că în linişte şi pace!

MIRCEA CANŢĂR
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Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, care anchetea-
zã incidentul petrecut sãptãmâna
trecutã în cartierul craiovean Cra-
ioviþa Nouã, au dispus în cauzã
efectuarea unei expertize medico-
legale psihiatrice a lui Florin Ghi-
þulescu, bãrbatul oprit de poliþiºti
cu focuri de armã, pentru a se sta-
bili dacã a avut discernãmânt în
momentul comiterii faptelor. Toc-
mai de aceea, la o zi dupã ce pe
numele sãu s-a emis mandat de
arestare pe 30 de zile pentru co-
miterea infracþiunii de tentativã de
omor, Florin Ghiþulescu a fost
transportat la Penitenciarul Jilava

Procurorii Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova au formulat, vineri, 29 au-
gust a.c., propunere de arestare preventivã
pentru o perioadã de 30 de zile pe numele lui

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj,
tragedia s-a petrecut duminicã, în jurul
orei 16.00, pe D.N. 65 C, la km 30+600
m, în afara localitãþii Bulzeºti. Din pri-
mele cercetãri ale poliþiºtilor Serviciu-
lui Rutier Dolj s-a stabilit cã, Doru Mi-
trache, de 44 de ani, în timp ce condu-
cea un autoturism Opel, din direcþia Bãl-
ceºti cãtre Craiova, nu a adaptat viteza
într-o curbã la dreapta, a pierdut con-
trolul asupra direcþiei de mers ºi s-a rãs-
turnat în afara pãrþii carosabile. ªofe-
rul a murit pe loc, dupã cum au con-
statat medicii de pe ambulanþa ajunsã
la faþa locului. „În urma accidentului a
rezultat decesul conducãtorului auto.
Poliþiºtii efectueazã cercetãri pentru sta-
bilirea tuturor cauzelor ºi împrejurãri-
lor în care s-a produs accidentul”, ne-
a declarat purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, inspector principal Alin Apostol.

ªi-a pierdut viaþa dupã ce
s-a rãsturnat cu maºina

Agresorul din Craioviþa Nouã, trimis la JilavaAgresorul din Craioviþa Nouã, trimis la JilavaAgresorul din Craioviþa Nouã, trimis la JilavaAgresorul din Craioviþa Nouã, trimis la JilavaAgresorul din Craioviþa Nouã, trimis la Jilava
pentru expertiza psihiatricãpentru expertiza psihiatricãpentru expertiza psihiatricãpentru expertiza psihiatricãpentru expertiza psihiatricã

Florin Ghiþulescu, bãrbatul de 30 de
ani, din Craiova, extrem de violent, care
ameninþa cu cuþitul trecãtorii din pãr-
culeþul din zona Racheta, cartierul Cra-
ioviþa Nouã, ºi care a fost împuºcat în
picioare de poliþiºtii Secþiei 5 Craiova,
a fost transferat la Penitenciarul Jilava
din Bucureºti. Aici va fi supus experti-

zei medico-legale psihiatrice pentru a
se stabili dacã a avut discernãmânt în
momentul când l-a bãtut crunt pe tânã-
rul de 27 de ani care i-a ieºit în cale.
Acesta a ieºit din comã, însã este în
continuare internat la Terapie Intensivã
ºi va fi audiat dupã ce starea sa de sã-
nãtate se va îmbunãtãþi.

din Bucureºti, dupã cum au preci-
zat reprezentanþii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au dispus pune-
rea în miºcare a acþiunii penale faþã
de inculpatul Florin Ghiþulescu, pen-
tru tentativã la infracþiunea de omor
ºi au formulat propunere de aresta-
re preventivã pentru o perioadã de
30 de zile, propunere admisã de in-
stanþã joia trecutã. „Din probatoriul
administrat în cauzã, pânã la acest
moment al urmãririi penale a rezul-
tat faptul cã, în seara de 26.08.2014,
în timp ce se afla într-un cartier de
pe raza municipiului Craiova, incul-

patul a exercitat acte de violenþã
asupra victimei C.C.I. (n.r. – Ca-
men Ionel), aplicându-i mai multe
lovituri cu piciorul în zona capului,
cauzându-i leziuni grave ce i-au pus
viaþa în primejdie. Cercetãrile con-
tinuã în vederea lãmuririi tuturor îm-
prejurãrilor de fapt ºi a stabilirii rãs-
punderii penale”, se aratã în comu-
nicatul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj.

Reamintim cã incidentul pentru
care a fost arestat Florin Ghiþules-
cu s-a petrecut marþi 26 august
a.c., seara, în cartierul Craioviþa
Nouã, iar oamenii legii n-au avut
altã soluþie decât sã-l opreascã trã-

gând mai multe focuri de armã spre
el, pentru cã agresorul, bolnav psi-
hic, fugit din Clinica de Psihiatrie
I, de lângã Parcul „Nicolae Roma-
nescu”, îºi bãtuse tatãl ºi pe Ionel
Camen, de 27 de ani, din Craiova,
ºi sãrise cu cuþitul la poliþiºti. În
acest moment, tânãrul de 27 de ani
a ieºit din comã, este conºtient,

însã este în continuare internat la
Secþia de Anestezie ºi Terapie In-
tensivã a Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, sub suprave-
ghere medicalã. Anchetatorii ur-
meazã sã-l audieze cu privire la
incident zilele urmãtoare, când sta-
rea sa de sãnãtate ºi medicii vor
permite acest lucru.

Un bãrbat de 44 de ani, din comu-
na doljeanã Bulzeºti, ºi-a pierdut

viaþa, duminicã dupã-amiazã, dupã
ce s-a rãsturnat în ºanþ cu maºina

pe care o conducea. Accidentul s-a
petrecut pe fondul vitezei.

Craiovean dupã gratii pentru
agresarea a doi poliþiºti

Un craiovean de 36 de ani, ªtefan
Cantemir Mitre, a fost arestat pre-
ventiv pentru 30 de zile pentru douã
infracþiuni de ultraj comise în con-
curs. Mai exact, bãrbatul a bãtut doi
poliþiºti de la Biroul Rutier Craiova
care l-au oprit în trafic, pe Calea
Bucureºti din municipiu, vineri dimi-
neaþa, ºi i-au cerut documentele.
Dupã agresiune a fugit, însã a fost
prins ºi a ajuns dupã gratii. Mitre este
un cunoscut al oamenilor legii pentru
cã a mai fost cercetat ºi chiar con-
damnat definitiv, anul trecut, pentru
implicare într-un scandal cu împuºcã-
turi petrecut în toamna lui 2007 în
cartierul George Enescu.

ªtefan Cantemir Mitre, de 36 de ani, din
Craiova, pentru douã infracþiuni de ultraj
comise în concurs. Mai exact, craioveanul
a agresat doi poliþiºti ai Biroului Rutier Cra-
iova, care l-au oprit regulamentar în trafic ºi
i-au cerut documentele.

Potrivit reprezentanþilor Parchetului, în
sarcina craioveanului s-a reþinut faptul cã,
în dimineaþa zilei de 29 august, în loc pu-
blic, a exercitat acte de violenþã fizicã asu-
pra a doi poliþiºti ai Inspectoratului de Poli-
þie al Judeþului Dolj, aflaþi în exercitarea atri-
buþiilor de serviciu. Cei doi poliþiºti au su-
ferit leziuni pentru vindecarea cãrora au ne-
voie de 3-4, respectiv 5-6 zile de îngrijiri
medicale, conform certificatelor eliberate
de medicii legiºti. „În cauzã se efectueazã
cercetãri pentru stabilirea tuturor circum-
stanþelor în care s-au petrecut faptele, cu
inculpatul în stare de arest preventiv, pen-
tru douã infracþiuni de ultraj comise în
concurs”, ne-a declarat procuror Daniela

Barbu, purtãtorul de cuvânt al Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova.

Mai exact, vineri dimineaþa, în jurul orei
4.00, un echipaj format din doi poliþiºti ai Bi-
roului Rutier Craiova care acþiona pe Calea
Bucureºti, la intersecþia cu strada „Horia”, a
oprit maºina în care se afla ªtefan Cantemir
Mitre, oamenii legii cerându-i acestuia docu-
mentele. Craioveanul a refuzat sã se legitime-
ze, a fãcut scandal, i-a lovit pe cei doi oameni
ai legii apoi a fugit. A fost prins foarte repede
de poliþiºti, fiind dus la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova pentru audieri. Mitre se
aflã în perioada termenului de încercare, dupã
ce, în octombrie anul trecut, a fost condam-
nat definitiv la un an de închisoare cu sus-
pendare pe durata unui termen de încercare
de 3 ani, pentru participarea la scandalul cu
împuºcãturi petrecut la intersecþia strãzilor
„Rãzboieni” ºi „Peneº Curcanu” din cartierul
craiovean George Enescu, de pe 10 septem-
brie 2007.

”Admite propunerea Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova.
Dispune arestarea preventivã a incul-
patului Mitre Cantemir ªtefan, pe o
duratã de 30 zile, de la 29.08.2014 la
27.09.2014, inclusiv. Cheltuielile ju-
diciare avansate de stat rãmân în sar-
cina acestuia. Cu drept de contesta-
þie în termen de 48 de ore de la pro-
nunþare. Pronunþatã în camera de
consiliu, azi, 29.08.2014, ora 17,05”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a Ju-
decãtoriei Craiova. Bãrbatul a atacat
hotãrârea Judecãtoriei, contestaþia sa
urmând sã se judece la Tribunalul Dolj
în cursul acestei sãptãmâni.
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GEORGE POPESCU Mircea Eliade şi Cesare Pavese:

afinităţi electiveÎntr-un sfârşit de noiembrie din anul de
graţie 2000, mă aflam la Santo Stefano Bel-
bo, în le Langhe piemontese, locurile natale
şi ale copilăriei marelui scriitor Cesare Pa-
vese ce au devenit fundalul mai tuturor ro-
manelor sale.

Fusesem invitat la un congres internaţio-
nal prilejuit de împlinirea unei jumătăţi de
secol de la decesul scriitorului (s-a sinucis,
neaşteptat, într-o noapte de sfârşit de au-
gust 1950, în camera sa de hotel de la Tori-
no, când nu împlinise 42 de ani). Pregăti-
sem o comunicare pe tema influenţelor, de
altfel fertile, ale operei sale asupra literaturii
române din ultimele decenii. A fost o surpri-
ză pentru cei prezenţi, circa 30 de pavesiani
de pe toate continentele, să afle că în Ro-
mânia opera scriitorului fusese aproape in-
tegral tradusă, începând din anii ‘60. Cum
eram la curent cu raporturile dintre Pavese
şi Mircea Eliade, atestate epistolar şi cum o
fericită coincidenţă a făcut ca în paginile
culturale ale cotidianului „La Repubblica” pe
care o cumpărasem din incinta Aeroportului
Fiumicino la îmbarcarea spre Torino, să aflu
de existenţa şi de conţinutul unei alte scri-
sori. Era a opta, inedită. pe c are autorul
Meseriei de a trăi şi îngrijitor, împreună cu
nu mai puţin celebrul etnolog Ernesto de
Martino, al colecţiei viola a editurii torineze
Einaudi, pe care i-o expediase, la Paris, lui
Eliade, cu doar câteva luni înaintea neaştep-
tatei sale sinucideri

Argumentul pe care îl notificasem lui Fran-
co Vaccaneo, organizatorul congresului şi
director al Centrului de studii Pavese din
Santo Stefano Belbo,  a fost chiar  despre
raporturile şi afinităţile dintre scriitorul ita-
lian şi Eliade. Fusesem rugat să-l schimb,

întrucât altcineva, un expert italian, Pietro
Angelini, cu care aveam să dezbat, pe larg,
argumentul, colegi într-o pensiune din îm-
prejurimi, şi-l asumase şi anunţase deja.

Sesizând c ă informaţia – şi conţinutul
scrisorii inedite – apărute în „La Repubbli-
ca” nu ajunsese la cunoştinţa participanţi-
lor, cu excepţia, fireşte, a lui Franco Vacca-
neo, mi-am îngăduit să revin asupra primei
mele propuneri, prezentând, pe larg, acele
preocupări eliadiane din perioada sa bucu-
reşteană pe care le-am indicat ca posibile
puncte de reper ce-i proiectau pe cei doi
autori într-un raport simbiotic de natura ace-
lor afinităţi elective de sorginte goetheană.
Nu ştiu cât de convingătoare va fi fost ple-
doaria mea, însă în intervalul cât a mai du-
rat acel congres curiozitatea unor partici-
panţi, cu toţii pavesologi, faţă de afinităţile
dintre cei doi şi de empatia dintre ei mi-a
depăşit aşteptările.

Câţiva erau la curent cu „scandalul” ce-l
implic ase pe Pavese între 1948-1950 în
ambientul stângii italiene căreia îi aparţinea
tocmai pentru iniţiativa sa de a propune edi-
tarea celor trei cărţi ale gânditorului român
învinuit pentru trecute legături cu dreapta
legionară din propria ţară. Autorul Dialogu-
rilor cu Leuco nu doar că n-a renunţat la
proiectul său editorial eliadian, dar şi-a apă-
rat opţiunea – şi implicit pe Eliade – prin
intervenţii private (răspunsuri epistolare la
acuzele unor „tovarăşi” de drum) şi publi-
ce, în paginile unei reviste, disociind omul

de operă, valoarea acesteia din urmă fiind
indiscutabilă, aşa cum avea să-i clarifice lui
Antonio Giolitti, încă din 26 iulie 1949:

(…) Cărţile lui Mircea Eliade pe care le
traducem sunt două: „Techniques du Yoga”
şi „Traite d’histoire des religions”. Ele au
fost alese pentru interesul şi valoarea lor
ştiinţifice dintr-o grămadă de titluri pe care
editorii francezi de la case editoriale etno-
grafice şi religioase ne le trimit. Nu ne-a tre-
cut prin minte să examinăm cazierul penal
al autorului, întrucât nu e vorba de opere de
politică sau de public istică. Orice ar face
Eliade, ca fugar, nu poate leza valoarea ştiin-
ţifică a operei sale. Ar trebui să încetăm de a
publica operele ştiinţifice ale lui Heisenberg
fiindcă acesta este un nazist? Ne vom aminti
de asta atunci când va fi vorba să publicăm
conferinţele sale politice”.

Tot scandalul era… roman, iar Pavese,
revenit, după sejurul său din Cetatea Eternă
la Torino, îl cunoştea, cu dedesubturi cu tot,
aşa cum îi scria colaboratorului său de Mar-
tino. Însă presiunea n-a încetat, iar această
ultimă scrisoare, descoperită peste decenii
de la prematurul său deces voluntar, poten-
ţează profilul unui intelec tual dis-inhibat
„ideologic”; cum cărţile lui Eliade întârziau
să apară1, el invocă, aşa cum se va vedea
din textul pe care îl oferim mai jos în pre-
mieră pentru cititorul român interesat, cir-
cumstanţe de natură… tehnic ă, nicic um

obstacolele „ideologice”:

Ilustre Maestre, scuzaţi întârzierea dato-
rată absenţei redactorului nostru însărcinat
cu colecţia în care trebuie să apară cărţile
dv. Am primit de la de Martino traducerea
cărţii Technique doar acum o lună şi lipseş-
te încă prefaţa. Întârzierea predării traduce-
rii ne împiedică să includem cartea dv. în
programul pe 1950, deja stabilit în ianuarie.
De aceea socotim s-o publicăm în 1951".

Ceea ce nu spune, din delicateţe, Pavese
este că „redactorul” era chiar de Martino
care insista să însoţească ediţiile italiene de
ample introduceri în care să intervină şi cu
disocieri, poziţie pe care scriitorul torinez o
refuză categoric, considerând c ă operele,
inclusiv ale lui Eliade, n-au nevoie de astfel
de subterfugii.

1

Ele aveau să apară în 1951, la un an
de la dispariţia fizică a lui Pavese, con-
firmând intuiţia sa admirativă faţă de
gânditorul român care, la Paris, îşi că-
uta drumul spre o consacrare meritată,
într-un moment dificil al carierei sale.
Reiau, în context, precizarea avansată
de unul dintre biografii lui Pavese că
apelativul „Maestre” cu care i se adre-
sează „exilatului” român, scriitorul ita-
lian nu-l folosise decât faţă de fostul său
dascăl de filozofie din perioada liceală.

Jandarmii doljeni au sărbătorit,
ieri, 121 ani de la înfiinţarea Jandar-
meriei Rurale. Această sărbătoare re-

121 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei
Rurale, marcaţi şi la Craiova

prezintă un moment de evocare a
trecutului acestei Arme, motiv pen-
tru care Inspectoratul de Jandarmi

Judeţean Dolj şi Gruparea de Jan-
darmi Mobilă Craiova au organizat
o serie de activităţi dedicate „Zilei
Jandarmeriei Rurale” cu scopul de a
păstra viu trecutul instituţiei şi de a
cinsti jandarmii ce s-au jertfit la da-
torie. Astfel, la sediul comun al ce-
lor două unităţi de jandarmi din Cra-
iova, în Sala Tradiţiilor, a fost orga-
nizată o expoziţie de fotografii şi do-
cumente privind istoria Jandarme-
riei Române, iar în Sala Polivalentă,
în prezenţa cadrelor militare şi a per-
sonalului civil, a avut loc o evocare
cu tema „1 Septembrie – Ziua Jan-
darmeriei Rurale”, susţinută de lect.
univ. dr. Florian Olteanu.

Pregătit de Guvernul condus de
Lascăr Catargiu, dezbătut de cele
două Camere ale Parlamentului,
proiectul Legii de Organizare şi

Funcţionare a Jandarmeriei Rurale
a fost promulgat prin Decretul Re-
gal din 30.08.1893, în urma căruia
la 1 septembrie 1893 a luat fiinţă
Jandarmeria Rurală. Astfel, la 1 sep-
tembrie 2014 se împlinesc 120 ani
de la înfiinţarea Jandarmeriei Rura-
le, eveniment care la vremea res-
pectivă a dat extensie şi responsa-
bilităţi instituţiei „Oameni de Arme”
prin ges tionarea
ordinii publice în
zonele forestiere,
săteşti, agricole şi
petroliere. A luat
fiinţă astfel Inspec-
toratul General al
Jandarmeriei,  or-
gan central de con-
ducere şi control,
cu sediul la Bucu-

reşti şi au fost constituite 4 Circum-
scripţii de Jandarmi, cu sediile la Bu-
cureşti, Iaşi, Galaţi şi Craiova. La
nivelul fiecărui judeţ funcţiona o
companie de jandarmi cu sediul în
reşedinţa judeţului, având în com-
punere la rândul lor, secţii – la plăşi
şi posturi de jandarmi – la sate.

CARMEN ZUICAN

Prins de jandarmi cu motocicleta furată
O patrulă din cadrul Grupării de Jan-

darmi Mobile Craiova a surprins, ieri-
dimineaă, în jurul orei 4.00, pe Calea
Bucureşti, din Craiova, în zona fostu-
lui hotel Jiul, un tânăr care împingea o
motocicletă de culoare neagră. Jandar-
mii l-au identificat pe tânăr, stabilind
că este Sfîrlează Eduard Florinel, în
vârstă de 23 de ani, cu antecedente
penale, domiciliat în Craiova. În urma
cercetărilor, jandarmii au stabilit că, în
jurul orei 2.30, tânărul a părăsit un club
din Craiova, iar în faţa unui magazin

din zona Primăriei a observat motoci-
cleta respectivă neasigurată, a’a că a
luat-o, a împins-o până pe strada „Ro-
mul”, iar de aici până la intersecţia cu
Calea Bucureşti. „Jandarmii au identi-
ficat proprietarul motocicletei, iar tâ-
nărul de 23 de ani  a fost condus la
Secţia 4 Poliţie Craiova pentru conti-
nuarea cercetărilor, făcându-se vino-
vat de săvârşirea infracţiunii de furt
calificat”, a precizat cpt. Cosmin Mi-
rea, ofier de presă al GJMb Craiova.

CARMEN ZUICAN
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La aceastã întâlnire au partici-
pat alãturi de prefectul ºi subpre-
fectul judeþului Dolj reprezentanþii
Oficiului Teritorial pentru Între-
prinderi Mici ºi Mijlocii ºi Coope-
raþie, Inspectoratului Teritorial de
Muncã, Agenþiei Judeþene pentru
Ocuparea Forþei de Muncã, Agen-
þiei Judeþene de Plãþi ºi Inspecþie
Socialã, Inspectoratului ªcolar
Judeþean, Oficiului Registrului
Comerþului de pe lângã Tribunalul
Dolj, Organismului Intermediar
Regional pentru Programul Ope-
raþional Sectorial Dezvoltarea Re-
surselor Umane.

Dupã semnarea acestor proto-
coale între Oficiul Teritorial pentru
Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi Co-
operaþie ºi toate instituþiile antemen-
þionate vor fi deblocate fondurile
pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia
în cuantum de 5 milioane de euro.

„Aceastã schemã reprezintã
o oportunitate pentru tinerii
absolvenþi”

Prefectul judeþului Dolj, Nico-
lae Sorin Rãducan, a apreciat cã

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

La finele sãptãmânii trecute, din ini-
þiativa Prefectului judeþului Dolj, Ni-
colae Sorin Rãducan, la Palatul Ad-
ministrativ a avut loc ºedinþa de lucru
referitoare la semnarea protocoalelor

de colaborare privind Schema de aju-
tor de minimis “Locuri de muncã sub-
venþionate” instituitã prin proiectul
“Locuri de muncã pentru TINERI în
Bucureºti ºi regiunea Sud Vest”.

aceastã schemã reprezintã o
oportunitate pentru tinerii absol-
venþi din anul 2014 ºi se poate
transforma într-un model de suc-
ces în ceea ce priveºte coopera-
rea interinstituþionalã. „Þinând
cont de situaþia actualã a pieþei
muncii din judeþul Dolj, marcatã
de o ratã ridicatã a ºomajului,
aceastã schemã este un exemplu
de mãsurã activã care poate ge-
nera creºterea incluziunii sociale
pentru o categorie vulnerabilã la
riscul excluziunii cum sunt tine-
rii absolvenþi fãrã experienþã. Cre-
area prin acest proiect a circa 800
noi locuri de muncã pentru tineri
în cadrul IMM-urilor va determi-
na diminuarea ratei ºomajului,
constituind un sprijin real pentru
IMM-uri, care, dupã cum se cu-
noaºte, reprezintã motorul creº-
terii ºi dezvoltãrii economice...”,
a spus reprezentantul Guvernu-
lui în teritoriu. În plus, prefectul
judeþului Dolj a solicitat
OTIMMC prezentarea acestui
proiect în cadrul Comisiei de dia-
log social ºi a Bursei locurilor de

muncã ce urmeazã a fi organiza-
tã de AJOFM în trimestrul III al
anului curent.

Dezvoltarea aptitudinilor
de muncã

Obiectivul prezentei scheme îl
constituie dezvoltarea aptitudini-
lor de muncã ale tinerilor absol-
venþi ai unei instituþii de învãþã-
mânt secundar ºi terþiar în 2014,
aflaþi în tranziþie de la ºcoalã la
viaþa activã, prin învãþarea la lo-
cul de muncã ºi subvenþionarea
locurilor de muncã în vederea
creºterii ratei de ocupare în rân-
dul tinerilor integraþi la primul loc
de muncã, dupã absolvire.

Durata schemei este de 12 luni
de la semnarea contractelor de fi-
nanþare pentru proiectele aproba-
te în cadrul Programului Operaþi-
onal Sectorial Dezvoltarea Resur-
selor Umane, Axa Prioritarã 2
“Corelarea învãþãrii pe tot parcur-
sul vieþii cu piaþa muncii”, Dome-
niul Major de Intervenþie 2.1.
„Tranziþia ºcoalã la viaþa activã”.
Prin absolvenþi ai unei instituþii de
învãþãmânt secundar se înþeleg
absolvenþii cu certificat de absol-
vire cu sau fãrã diplomã de baca-
laureat/adeverinþã bacalaureat,
precum ºi absolvenþii cu certifi-
cat de absolvire ai ºcolilor de arte

ºi meserii, ºcoli profesionale. Prin
absolvenþi ai unei instituþii de în-
vãþãmânt terþiar se înþeleg absol-
venþii de studii superioare cu cer-
tificat de licenþã/master/doctorat
cu sau fãrã diplomã de licenþã/
master/doctorat.

Sub formã de sume
nerambursabile

Ajutorul de minimis se acordã
angajaþilor prin intermediul IMM-
urilor sub formã de sume neram-
bursabile, pentru acoperirea chel-
tuielilor salariale complete cu an-
gajaþii noi în limita a 1575 lei /
luna pentru studii medii ºi 2328
lei/luna pentru studii superioare,
pe o perioadã de minimum 6 luni

ºi maximum 12 luni. Valoarea
maximã a subvenþiei acordate
pentru plata salariului net este de
900 lei/lunã pentru studii medii
ºi 1300 lei/lunã pentru studii su-
perioare. Numãrul maxim orien-
tativ de posturi care vor face
obiectul subvenþionãrii, în func-
þie de categoria în care se înca-
dreazã beneficiarul schemei de
minimis, este urmãtorul pentru
microîntreprinderi – 3 locuri de
muncã nou create (posturi), pen-
tru întreprinderile mijlocii – 7 lo-
curi de muncã nou create
(posturi), pentru întreprinderile
medii – 15 locuri de muncã nou
create (posturi).

Vineri, 29 august, la Universita-
tea „Spiru Haret”” din Craiova,
având calitatea de partener, a avut
loc conferinþa de lansare a proiec-
tului „Sprijin pentru facilitarea
tranziþiei de la studiu la piaþa
muncii a studenþilor de la facul-
tãþi cu profil economic ºi juridic”,
dupã ce cu o zi înainte mai avuse-
se loc o altã conferinþã, dar orga-
nizatã de beneficiarul proiectului
mai sus menþionat, Asociaþia So-
cietatea de Cercetare în Leader-
ship, Management, Marketing ºi
Culturã Organizaþionalã.  Prin im-
plementarea acestui proiect se ur-
mãreºte, pe de o parte, crearea unei
forþe de muncã moderne ºi flexi-
bile, conectatã la realitãþile econo-
mice, iar pe de altã parte, corela-

Lansare la Universitatea „Spiru Haret” din Craiova :

rea educaþiei ºi învãþãrii cu piaþa
muncii ºi crearea de legãturi între
viitorul angajat ºi angajator.

Proiectul este cofinanþat  din
Fondul  Social  European  prin
Programul  Operaþional  Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007- 2013. «Vom încerca, timp
de 18 luni, cât este perioada de
implementare a proiectului, sã ur-
mãrim modul în care are loc con-
solidarea ºi aplicarea cunoºtinþelor
acumulate de 500 de studenþi din
domeniile economic ºi juridic», a
precizat prof. univ. dr. Maria Cri-
veanu, manager de proiect. La
acest eveniment au participat re-
prezentanþi ai partenerilor în pro-
iect, potenþiali beneficiari, membri
ai comunitãþii ºi reprezentanþi

mass-media. Din partea Universi-
tãþii „Spiru Haret” a participat ºi a
luat cuvântul prof. univ. dr. Gheor-
ghe Bicã, rectorul Universitãþii.

Prezentarea proiectului a fost
fãcutã tot de Naina Popa, spe-
cialist PR ºi Publicitate din ca-
drul Asociaþiei Societatea de Cer-
cetare în Leadership,
Management, Marke-
ting ºi Culturã Orga-
nizaþionalã, care a
subliniat faptul cã
acest proiect are
drept obiectiv general
corelarea, consolida-
rea ºi aplicarea cu-
noºtinþelor acumulate
de 500 de studenþi în-
matriculaþi în siste-
mul naþional de învã-
þãmânt, din domenii-
le economic ºi juri-
dic, prin activitatea

practicã aferentã specializãrii, ca
o primã etapã în dezvoltarea ca-
rierei lor ºi creºterea gradului de
cooperare între mediul univer-
sitar si angajatorii din regiune.
Studenþii provin de la Universi-
tatea „Spiru Haret”, specializãri-
le Drept, Finanþe, ECTS, Conta-

bilitate ºi Management.
Prof. univ. dr. Ion Criveanu,

preºedintele Asociaþiei Societatea
de Cercetare în Leadership, Ma-
nagement, Marketing ºi Culturã
Organizaþionalã, a spus cã în cen-
trul preocupãrilor acestui proiect
extrem de important se aflã tran-

ziþia grupului-þintã de la
ºcoalã la viaþã activã.
„În condiþiile în care
piaþa muncii se carac-
terizeazã prin cerinþe
ale angajatorilor privind
experienþa anterioarã
de muncã, corelarea li-
mitatã între competen-
þele profesionale do-
bândite pe parcursul
studiilor superioare cu
condiþiile de ocupare a
locurilor de muncã”, a
mai spus prof. univ. dr.
Ion Criveanu.
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Cu aceastã ocazie, au fost ve-
rificaþi 12 furnizori de servicii
medicale în asistenþa medicalã
primarã, constatându-se o serie
de deficienþe. Au fost identifi-
caþi pensionari care au benefi-
ciat  nelegal de prescripþii medi-
cale în cadrul Programului pen-

tru compensarea cu 90% a pre-
þului de referinþã al medicamen-
telor pentru pensionarii cu ve-
nituri realizate numai din pen-
sii de pânã la 700 lei/lunã .
Aceºtia au declarat în scris cã
nu au alte venituri suplimentare
pensiei, deºi figurau în eviden-
þele ANAF cu venituri impoza-
bile. Compensarea suplimentarã
de 40% din contravaloarea me-
dicamentelor compensate 90%
prescrise de medicii de familie
pensionarilor care realizeazã ºi

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Nereguli descoperiteNereguli descoperiteNereguli descoperiteNereguli descoperiteNereguli descoperite
în cabinetele medicilorîn cabinetele medicilorîn cabinetele medicilorîn cabinetele medicilorîn cabinetele medicilor

Campanie antidrog în mai multe parcuri din Craiova
Centrul de Prevenire, Evaluare ºi Consilie-

re Antidrog Dolj, structurã a Agenþiei Naþio-
nale Antidrog, a iniþiat ºi deruleazã în parte-
neriat cu Asociaþia Europrotector România
proiectul local „Adoptarea unui stil de viaþã
sãnãtos în spaþii recreaþionale din Craiova”.

În cadrul acestei campanii iau
loc o serie de activitãþi interactive
de informare ºi conºtientizare cu
privire la efectele în plan fizic ºi
psihic, dar ºi consecinþele în plan
social ale consumului de droguri
ºi SNPP (etnobotanice). Scopul
este acela de a-i convinge pe ti-
neri ºi adolescenþi sã stea cât mai
departe de droguri, dar ºi sã ad-
opte unui stil de viaþã sãnãtos.

Grupul-þintã al proiectului îl
constituie adolescenþii, tinerii ºi
adulþii pe care i-au întâlnit în douã
parcuri ºi la patru terase din mu-
nicipiul Craiova, iar activitãþile se
desfãºoarã împreunã cu volunta-
rii elevi ai CPECA Dolj.

Pânã în prezent s-au organi-
zat ºi desfãºurat trei activitãþi în
Parcul „Nicolae Romanescu” ºi
la trei terase din zonã, în care au
fost implicaþi opt elevi voluntari.

Aceºtia au distribuit pliante infor-
mative realizate în colaborare cu
Asociaþia Europrotector ºi au
purtat discuþii cu beneficiarii pro-
iectului, respectiv 148 de adulþi
ºi 182 de adolescenþi ºi tineri.
Pânã la finalul lunii noiembrie a.c.

vor mai avea loc cinci astfel de
întâlniri. Proiectul se încadreazã
în Strategia Naþionalã Antidrog ºi
corespunde Planului naþional de
acþiune 2013-2016 pentru preve-
nirea consumului de droguri în
comunitate.

Inspectorii din cadrul Casei de Asi-
gurãri de Sãnãtate (CAS) Dolj au apli-
cat o serie de sancþiuni  dupã ce au
descoperit nereguli în cazul mai mul-
tor unitãþi sanitare. Echipele de con-

trol au trecut pragul a numai puþin de
23 de furnizori de servicii medicale din
judeþ, scopul fiind acela de a verifica
în ce mãsurã sunt respectate clauzele
contractuale ºi legislaþia în vigoare.

alte venituri în afara celor din
pensii, se va recupera de la per-
soanele care au beneficiat nele-
gal de acestea.

Inspectorii Casei de Asigurãri
de Sãnãtate Dolj au mai desco-
perit la ultimele controale cã au
fost  prescrise medicamente

compensate 90% de cãtre me-
dicii de familie, fãrã a solicita
pacienþilor cupon de pensie ºi
declaraþii pe proprie rãspundere
privind veniturile realizate de
aceºtia. Pentru nerespectarea
procedurii legale privind pre-
scrierea medicamentelor com-
pensate 90%, furnizorii au fost
sancþionaþi cu imputarea sumei
reprezentând compensarea de
40% din contravaloarea medica-
mentelor compensate 90%. În
schimb, în cazul unui medic de

familie doljean s-a stabilit cã
acesta nu prescrie medicamen-
te compensate 90% unor pa-
cienþi cu venituri din pensii mai
mici de 700 lei/lunã, fiind sanc-
þionat contractual.

Medicamente
pentru glaucom,
fãrã scrisori
medicale

Tot în urma acestor controa-
le, inspectorii CAS au constatat
cã au fost prescrise medicamen-
te pentru tratamentul Glaucomu-
lui, fãrã sã existe scrisori medi-
cale ale medicilor specialiºti of-
talmologi, fiind imputatã contra-
valoarea medicamentelor respec-
tive. În alte cazuri echipele de
control au stabilit cã nu a fost
respectatã obligaþia contractualã
privind utilizarea formularelor ti-
pizate obligatorii, în sensul cã nu
se folosesc formularele de Ce-
reri de transfer, Fiºa de consul-
taþii medicale, Registre de trata-
mente, Fiºe de urmãrire a gravi-
dei, ºi nu se completeazã toate
rubricile documentaþiei obligato-
rii, fiind aplicatã sancþiunea con-
tractualã  „Avertisment scris”.

De asemenea, nu s-au res-
pectat protocoalele de practicã
pentru prescrierea, monitoriza-
rea ºi decontarea tratamentului
în cazul unor afecþiuni, elabora-
te de Casa Naþionalã de Asigu-
rãri de Sãnãtate, fiind aplicatã
sancþiunea contractualã „Aver-
tisment scris” ºi imputarea con-
travalorii medicamentelor pre-
scrise eronat.

Sancþionaþi pentru
consultaþii

Pe parcursul acestor acþiuni de
verificare a furnizorilor medicali
din judeþul Dolj au fost identifi-
cate ºi consultaþii medicale rapor-
tate de  medicii de familie pentru
pacienþii care se aflau internaþi în
unitãþi sanitare cu paturi, care au
fost imputate medicilor respec-
tivi ºi s-a aplicat mãsura dimi-
nuãrii valorii minime garantate a
punctului per capita pentru luni-
le respective, cu 10%.

La furnizorii de medicamente
compensate ºi gratuite în trata-
mentul ambulatoriu, au fost
efectuate cinci controale tema-
tice, constatându-se cã un fur-

nizor nu a respectat obligaþia
contractualã privind anularea de
pe prescripþie a produselor care
nu au fost eliberate, ºi a fost
imputatã contravaloarea medica-
mentelor care nu au fost tãiate
cu o linie pe prescripþiile medi-
cale. La furnizorii de servicii cli-
nice s-au desfãºurat trei acþiuni
de control tematic, constatându-
se cã sunt respectate clauzele
contractului de furnizare de ser-
vicii medicale. A fost verificat
tematic un furnizor de servicii
medicale în ambulatoriul de spe-
cialitate – paraclinic, constatân-
du-se cã acesta respectã obliga-
þiile contractuale. La fel s-a în-
tâmplat ºi în cazul unui  furni-
zor de recuperare medicalã.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021
Pagină realizată

de MAGDA BRATU

Muzeul Literaturii Române Iaşi organizează cea
de a V-a ediţie a Concursului Naţional de Proză
„Mihail Sadoveanu”, care se va desfăşura în zilele
de 8 şi 9 noiembrie a.c. Pot participa autori români
de orice vârstă, din România şi din afara graniţelor
ţării, care nu au debutat editorial şi nu sunt membri
ai Uniunii Scriitorilor din România. Aceştia pot tri-
mite una-trei lucrări în proză, inclusiv fragmente de
roman, dactilografiate în două exemplare, la 1,5
rânduri, de până la 15 pagini fiecare.

Lucrările, semnate cu motto şi având formatul
A4, vor fi expediate pe adresa Muzeului Literaturii

Înscrieri la Concursul Naţional de Proză „Mihail Sadoveanu”
Române Iaşi, strada „V. Pogor” nr. 4,
cod.  700110, cu menţiunea «Pentru
Concursul Naţional de Proză „Mihail
Sadoveanu”», până la data de 22 oc-
tombrie 2014 (data poştei). În coletul
poştal va fi introdus un plic închis (având
acelaşi motto), care va conţine numele
şi prenumele autorului, un CV şi date de
contact (copie după cartea de identitate,
nr. de telefon, e-mail).

Festivitatea de premiere va avea loc
pe 9 noiembrie, la Muzeul „Mihail Sa-

doveanu”, în cadrul Zilelor „Mihail
Sadoveanu”. Juriul, stabilit de Muzeul
Literaturii Române Iaşi şi Uniunea Scri-
itorilor din România, va acorda Pre-
miul „Mihail Sadoveanu”, premiile I,
II ş i III, precum ş i o serie de menţi-
uni.  De asemenea, lucrările premiate
vor fi publicate, cu acceptul autorilor,
în Antologia Concursului Naţional de
Proză „Mihail Sadoveanu” ,  ediţia
2014, editată de Editura Muzeelor Li-
terare Iaşi.

Biblioteca Municipală „Petre
Anghel” din Băileşti a organizat, la
sfârşitul săptămânii trecute, o se-
rie de ac tivităţi dedicate Zilelor
Municipiului Băileşti – ediţia a XIV-
a. Vineri, 29 august, a avut  lansa-
rea cărţii „Fugarul rătăcit” a  scrii-
toarei băileş tene prof. Valentina
Ristea, care, la vârsta de 80 de ani,
a publicat cel de-al 15-lea volum.
În acelaşi cadru, Valentin Turcu şi-
a prezentat cartea „Balade băileş-
tene”, iar  prof.  Marin Pirnea –
„Amintirile unui... uituc”.

Sâmbătă, publicul a fost invitat
la vernisajul a nu mai puţin de patru
expoziţii realizate de copii în perioa-
da vacanţei de vară: de desen (co-
ordonator: prof. Maria Dunavăţu),
care a cuprins 85 de lucrări cu tema
„Frumuseţi băileştene”, de pictură
pe sticlă, reunind 26 de tablouri cu
tema „Constantin Brâncoveanu –
300 de ani de la martiriu”, cea de
grafică a tânărului student Denis Ar-
măsaru şi cea de icoane a pictorilor

Profesorul Petre Anghel, invitat
de Zilele Băileştiului la biblioteca municipală

Tiberiu ş i Marian
Ioţa. Cu toţii au pri-
mit diplome, înmâ-
nate chiar de prima-
rul municipiului Băi-
leşti, Costel Pistriţu.

Cu acelaşi prilej,
membrii trupei de te-
atru „Arlechino” a bi-
bliotecii (coordona-
tor: Janeta Vlad) au
prezentat sceneta
„Lanţul slăbiciuni-
lor”, de I.L. Cara-
giale (regia Alexan-
dru Dunavăţu, sce-
nografia Maria Dunavăţu), micii ac-
tori primind aplauze la scenă des-
chisă, dar şi diplome. Programul a
continuat cu şezătoarea „Oltenii la
ei acasă” a elevilor Şcolii Gimna-
ziale din comuna Siliştea Crucii (co-
ordonator: prof. Elena Sarchiz).

Unul dintre cele mai importante
evenimente l-a reprezentat întâlni-
rea cu patronul spiritual al biblio-

tecii băileştene, prof. univ. dr. Pe-
tre Anghel, prilej cu care acesta a
lansat volumul „Istoria  politică a
literaturii române postbelice”. Aşa
cum sublinia scriitorul Aurel Sibi-
ceanu, lucrarea «este mai mult de-
cât panorama unei epoci, este şi
un veritabil ins trument de lucru
pentru tinerii cercetători; o citeşti
„cu sete”, faci pauze şi, deşi ţi se

limpezeşte perspectiva asupra epo-
cii, tot îţi mai pui întrebări...».

„Volumul de faţă al prof. univ.
Petre Anghel ne oferă adevărul în-
treg supra unei epoci creatoare, de-
montând scamatoria rapoartelor şi
tomurilor de pseudo istorie literară
care amestecă perioadele şi ade-
vărurile cu minciuna spre a esca-
mota distincţia tendinţelor şi a pro-
mova concluzii şi linii eronate de
interpretare a dinamicii culturii pe
durata epocii comuniste în între-
gul ei”, notează prof. dr. Ilie Bă-
descu, directorul Institutului de So-

ciologie al Academiei Române.
Cea de-a XIV-a ediţie a Zilelor

Municipiului Băileşti a avut loc
în perioada 28-31 august şi a cu-
prins numeroase manifestări cul-
tural-artistice, sportive etc. Eveni-
mentul s-a încheiat duminică – zi
în care, la Casa de Cultură „Amza
Pellea”, a avut loc o întâlnire cu
fiii oraşului şi s-au conferit titluri
de Cetăţean de Onoare. Seara, băi-
leştenii s-au bucurat de un specta-
col de muzică uşoară, cu Oana
Radu, Proconsul şi nu numai, ur-
mat de un foc de artificii.

La simpozionul dedicat filmului bal-
canic din cadrul Divan Film Festival
au participat nouă universitari, critici
şi istoric i de c inema din şapte ţări:
Bulgaria, Croaţia, Grecia, Marea Bri-
tanie, Serbia, China şi România. Lu-
crările au fost conduse de profesor uni-
versitar Dina Iordanova, de la Univer-
sitatea St. Andrews, din Scoţia, şi de
conf. univ. Marian Ţuţui, de la Uni-
versitatea Hyperion din Bucureşti, şi
vor fi publicate anul viitor într-un vo-
lum bilingv (română şi engleză), cu un
studiu introductiv şi biografii succinte
ale autorilor.

Tema „Eroi şi antieroi din Bal-
cani” s-a regăsit, fireşte, şi în selecţia
de filme a acestei ediţii – 12 lungme-
traje şi 51 de scurtmetraje. Dintre aces-
tea: „Kismet” (documentarul Ninei
Paschalidou despre impactul seriale-
lor turceşti asupra Balcanilor şi lumii
arabe), „Go West”, filmul lui Ahmed
Imamovic, care ironizează doctrina
eroismului în războiul din Bosnia prin

A V-a ediţie a Divanului Degustătorilor de Film şi Artă Culi-
nară, organizată în Port Cultural Cetate şi dedicată temei
„Eroi şi antieroi din Balcani”, s-a încheiat duminică. Eveni-
mentul s-a desfăşurat în perioada 26-31 august şi a cuprins
proiecţiile a 12 lungmetraje şi 51 de scurtmetraje, un simpo-
zion pe tema filmului balcanic, cu participanţi din şapte ţări,
precum şi spectacole culinare. Între personalităţile prezente
anul acesta s-au aflat regizorul Lucian Pintilie, Marie Fran-
ce-Ionesco –  fiica dramaturgului Eugene Ionesco, actorul
Dan Bordeianu – căruia i-a revenit rolul de prezentator, Ioan
Gyuri Pascu – care a şi susţinut un concert, critici de film ş.a.
Divanul Degustătorilor de Film şi Artă Culinară este un eveni-
ment anual, organizat de Fundaţia pentru Poezie „Mircea
Dinescu”, cu sprijinul  TV 1000. Parteneri au fost CNC, ICR,
Primăria Craiova, Consiliul Judeţean Dolj şi Asociaţia „Cra-
iova – Capitală Culturală Europeană 2021”.

intermediul unui cuplu de homose-
xuali, „Ultimii piraţi de la Marea Nea-
gră”, un basm contemporan despre
comorile pe care le vânăm şi cele pe
care le găsim, „Regele”, lungmetrajul
lui Nikos Grammatikos, care încear-
că o explorare a satului grecesc prin
intermediul unui tânăr care s-a lăsat
de droguri, şi nu în ultimul rând „Ocu-
paţia în 26 de imagini”, filmul cult al
croatului Lordan Zafranovic despre
grupările extremis te, partizane, din
fosta Iugoslavie, de după cel de-Al
Doilea Război Mondial.

Proiecţia-eveniment a Divanului
Degustătorilor de Film şi Artă Culi-
nară a fost „O vară de neuitat” / „Un
ete inoubliable” (regia: Lucian Pinti-
lie), de la a cărui realizare s-au împli-
nit anul acesta 20 de ani. Filmul a rulat
în prezenţa regizorului Lucian Pintilie,
invitatul special al fes tivalului, ş i a
Mariei France-Ionesco, fiica drama-
turgului Eugene Ionesco.

Printre personalităţile prezente la

Divan Film Festival anul acesta s-au
numărat actorul Dan Bordeianu, care
a fost prezentatorul evenimentului,
actriţele Dorotheea Petre, Iulia Verdeş
şi Elena Ivanca, Ioan Gyuri Pascu –
care a şi susţinut un concert, regizorii
Mihai Sofronea („Copacul”), Stani-
slav Doncev („Rapid Response Cor-
pse 2: Nuclear Threat”), Pavo Marin-
kovic („Occupation, the 27th Pictu-
re”), producătorii Aleksandar  Zikov
şi Marticika Bojilova, criticul de film
Abbie Saunders şi fondatoarea site-ului
AltCine, Electra Venaki.

Nici de la această ediţie nu au lipsit
spec tacolele culinare. Unul, dedicat
bucătăriei tradiţionale turceşti, a fost
susţinut de Arza Murat Sabrieva şi Jana
Levenuva Gonţici, din Vidin. Altul a
fost oferit de Mircea Groza, care a
preparat aceeaşi masă pe care a gătit-
o interpretându-se pe sine în filmul
bloggerului Radu Băzăvan (Groparu),
„Usturoi” – care, de asemenea, a ru-
lat în Portul Cultural Cetate.
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Trupele ucrainene s-au retras, ieri, de pe
aeroportul din Lugansk, bastion al separatiºti-
lor proruºi din estul þãrii, dupã ce au fost þinta
tirurilor de artilerie ale „armatei ruse”, a de-
clarat un purtãtor de cuvânt militar ucrainean,
Andrii Lîsenko. „Militarii ucraineni au primit
ordin (sã se retragã) ºi s-au retras de pe aero-
portul din Lugansk ºi din satul Gheorghiivka”,
situat la aproximativ 18 kilometri sud de Lu-
gansk, a declarat Lîsenko în cursul unei întâl-
niri cu presa. „Având în vedere precizia tiruri-
lor, este vorba despre militari profesioniºti din
forþele armate ruse”, a continuat el. Paraºutiº-
tii ucraineni luptau ieri împotriva unui „bata-
lion de tancuri ruseºti” pe aeroportul din Lu-
gansk, un bastion al separatiºtilor proruºi din
estul Ucrainei, a anunþat un purtãtor de cu-
vânt militar ucrainean, Leonid Matiuhin. An-
terior, ministrul ucrainean al Apãrãrii, Valeri
Gheletei, afirmase cã trupele ruseºti sunt pre-
zente la Doneþk ºi Lugansk, capitalele regio-
nale ale estului Ucrainei. „Trupe ruseºti au
apãrut nu numai la Doneþk, ci ºi în zona aero-
portului din Lugansk. Ele sunt prezente ºi în

Rasmussen: Mii de soldaþi
vor putea fi mobilizaþi
în câteva zile în estul
Europei,
pentru a „lovi puternic”

NATO va lua mãsuri pentru ca
mii de soldaþi sã poatã fi mobilizaþi
rapid în estul Europei, pentru a fi
„mai vizibilã” ºi a „lovi puternic”
dacã va fi necesar, a promis ieri se-
cretarul general al Alianþei, Anders
Fogh Rasmussen. Cei 28 de ºefi de
stat ai Alianþei urmeazã sã adopte
la summitul de joi ºi vineri un plan
de reactivitate (Readiness action
plan, RAP), în replicã la atitudinea
Rusiei în criza ucraineanã, consi-
deratã o ameninþare directã de alia-
þii din regiune (statele baltice, Po-
lonia, România, Bulgaria). „Trupe-
le care vor constitui aceastã forþã
vor fi furnizate de aliaþi prin rota-
þie ºi efectivele ei ar putea ajunge
la câteva mii, ele cuprinzând sol-
daþi din forþele terestre, aeriene ºi
navale”. Ele vor putea fi desfãºura-
te „în câteva zile”, „ceea ce înseam-
nã o prezenþã mai vizibilã a NATO
în est, atât timp cât va fi necesar”.
Dar aceastã prezenþã nu înseamnã
constituirea de baze permanente, a
þinut Rasmussen sã precizeze, întru-
cât prin crearea unor astfel de baze
s-ar încãlca actul fondator Rusia-
NATO. În schimb, se vor constitui
„facilitãþi de primire”, rezerve pre-
poziþionate de echipamente ºi ma-
teriale ºi vor fi detaºaþi experþi în
logisticã, control ºi comandã de
trupe. „Va fi o forþã restrânsã, dar
capabilã sã loveascã puternic dacã
se dovedeºte cã este necesar”, a
susþinut secretarul general al
NATO. Cotidianul german „Frank-
furter Allgemeine Zeitung” scria
duminicã, citat de Moscow Times,
în ediþia electronicã, cã NATO in-
tenþioneazã sã construiascã în Eu-
ropa de Est cinci baze, pentru a con-
tracara ameninþarea rusã, care vor
fi amplasate în Polonia, România,
Lituania, Letonia ºi Estonia. Bazele
vor fi folosite pentru logisticã, pen-
tru misiuni de recunoaºtere ºi plani-
ficare ºi vor avea personal multina-
þional permanent, cuprins între 300
ºi 600 de angajaþi în fiecare bazã,
potrivit cotidianului german.

SUA, acuzate
cã spioneazã Turcia

Autoritãþile turce l-au convocat
ieri pe însãrcinatul cu afaceri ame-
rican la Ankara, în urma apariþiei
unor informaþii în presã privind ac-
tivitãþile de spionaj ale SUA pe te-
ritoriul Turciei, a declarat vicepre-
mierul turc Bulent Arinc, relateazã
AFP ºi Reuters. „Noul ambasador
american nu este încã la post, dar
însãrcinatul sãu de afaceri a fost
convocat la Ministerul de Externe
pentru a oferi explicaþii”, a anun-
þat Arinc, la sfârºitul unui consiliu
de miniºtri. În ediþia sa de dumini-
cã, sãptãmânalul german „Der
Spiegel” a dezvãluit cã serviciile
de informaþii americane ºi britani-
ce desfãºoarã o intensã supraveghe-
re electronicã asupra guvernului
turc, aliat al lor în cadrul NATO.
Potrivit „Der Spiegel”, care susþi-
ne cã a avut acces la documente
fãcute publice de fostul consultant
al serviciilor americane de informa-
þii Edward Snowden, Agenþia de Se-
curitate Naþionalã (NSA) a SUA
spioneazã din 2006 calculatoarele
celor mai înalþi oficiali turci, pen-
tru a cunoaºte intenþiile liderului
islamo-conservator Recep Tayyip
Erdogan.

Peste 2.000 de femei ºi copii
sunt sechestraþi în Irak de cãtre ji-
hadiºtii din gruparea radicalã Sta-
tul Islamic (SI), care-i þin prizoni-
eri în diverse locuri, potrivit infor-
maþiilor compilate de misiunea
ONU în aceastã þarã, care crede
cã cifra realã ar putea fi „mult mai
mare”, relata ieri EFE. „Misiunea
(ONU) a fost contactatã de femei
sechestrate care au informat cã SI
le-au luat copiii ºi cã femeile sunt
predate luptãtorilor, vândute sau
transformate în scla-
ve pentru cã refuzã
sã se converteascã
(la islam)”, a decla-
rat coordonatorul
experþilor ºi al grupu-
rilor de lucru în do-
meniul drepturilor
omului al ONU, Cha-
loka Beyani. Într-o
reuniune de urgenþã
a Consiliului pentru
Drepturile Omului al
ONU pe tema situa-
þiei din Irak a fost de-
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alte oraºe”, a menþionat duminicã seara mi-
nistrul, într-un interviu acordat postul de tele-
viziune Inter. În schimb, ministrul rus al Afa-
cerilor Externe, Serghei Lavrov, a asigurat,
ieri, cã „nu va fi nici o intervenþie militarã” a
Rusiei în Ucraina ºi a apreciat cã „o încetare a
focului imediatã ºi fãrã condiþii prealabile” tre-
buie discutatã la nego-
cierile prevãzute în Be-
larus, la Minsk. Aceas-
tã reuniune, la care par-
ticipã reprezentanþi ai
guvernului ucrainean ºi
ai separatiºtilor proruºi,
cu medierea Rusiei ºi a
OSCE, a început ieri, în
încercarea de a soluþio-
na pe cale paºnicã situa-
þia din estul Ucrainei, in-
formeazã EFE. Reluarea
contactelor între cele
douã pãrþi a fost decisã
de preºedintele ucrai-
nean Petro Poroºenko ºi

de omologul sãu rus, Vladimir Putin, în timpul
primei reuniuni bilaterale de acest tip, pe care
au avut-o în urmã cu ºase zile, tot în capitala
statului Belarus. În ciuda eforturilor comuni-
tãþii internaþionale, care sperã ca aceste con-
tacte sã se concretizeze printr-un acord de în-
cetare a focului, poziþiile Kievului ºi ale sepa-
ratiºtilor proruºi par a priori ireconciliabile, no-
teazã sursa citatã. Preºedintele Ucrainei, Pe-
tro Poroºenko, a acuzat ieri Rusia de lansarea
unei „agresiuni directe ºi fãþiºe”, care a schim-
bat radical echilibrul de forþe pe câmpul de
luptã, în detrimentul Kievului, în lupta sa îm-
potriva separatiºtilor proruºi, informeazã Reu-
ters. La rândul sãu, preºedintele rus, Vladimir
Putin, le-a reproºat liderilor europeni cã în-
chid ochii la acþiunile militare ale forþelor ucrai-
nene care vizeazã zonele cu civili, relateazã
AFP. Forþele ucrainene „vizeazã direct cartie-
re locuite”, a declarat ºeful statului rus, con-
form unor declaraþii transmise la televiziune.
„Din nefericire, numeroase þãri, inclusiv în Eu-
ropa, preferã sã nu observe” acest lucru, a
denunþat el. Putin a acuzat, de asemenea, con-
ducerea de la Kiev cã refuzã sã aibã „un dialog
politic” direct cu separatiºtii din estul Ucrai-
nei, potrivit Reuters.

Peste 2.000 de femei ºi copii,
sechestraþi de cãtre jihadiºti în Irak

nunþatã ºi recrutarea forþatã a co-
piilor de cãtre gruparea islamistã,
care-i trimite în mod frecvent la
luptã, pe post de scuturi umane
care sã-i protejeze pe luptãtorii ji-
hadiºti. Altor copii li se ia sânge cu
forþa, care este apoi folosit pentru
a-i trata pe insurgenþii rãniþi în lup-
te, alþii sunt obligaþi sã patruleze,
sã ocupe posturi de control ilegale
ºi, în unele cazuri, sã comitã ata-
curi sinucigaºe. „Informaþii verifi-
cate în Mosul, precum ºi în Salah

ad-Din ºi Diyala, relevã folosirea
copiilor de 13 ani pentru a patrula
alãturi de membri adulþi ai SI, cã-
rând arme care uneori sunt mai
grele decât ei”, a declarat la rândul
sãu reprezentantul special al ONU
pentru copiii implicaþi în conflicte
armate, Leila Zerrougui. Ea a spus
cã s-au primit informaþii cu privire
la existenþa a 413 cazuri de încãl-
cãri ale drepturilor copiilor, de la în-
ceputul anului. Faptele „cele mai
frecvente sunt asasinatele ºi ampu-

tãrile la copii, cu 693 de cazuri ra-
portate, din cauza atacurilor fãrã dis-
criminare ºi a bombardamentelor în
zonele populate, atât din partea for-
þelor guvernamentale, cât ºi a gru-
pãrilor rebele, inclusiv SI”. Consi-
liul pentru Drepturile Omului al
ONU a dezbãtut ieri, la Geneva, o
rezoluþie, susþinutã de Irak ºi de cinci
state membre ale Consiliului de Se-
curitate, prin care se cere o anche-
tã de urgenþã asupra atrocitãþilor co-
mise de jihadiºtii SI în Irak.
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Anunþul tãu!
DIRECÞIA GENERALÃ RE-

GIONALA A FINANÞELOR PU-
BLICE CRAIOVA-ADMINISTRA-
ÞIA FINANÞELOR PUBLICE
DOLJ- SERVICIUL FISCAL ORA-
SENESC CALAFAT, organizeazã
licitatie publicã la sediul din
GHEORGHE DOJA, NR 3  în data
de 12.09.2014, ora 10, pentru bu-
nul imobil apartinind lui SOCIE-
TATEA COOPERATIVA DE CON-
SUM PLENITA, CF 3257832.Bunul
imobil licitat este - Corp de Cladi-
re din Cladire (fara teren)-Maga-
zin Verbita din localitatea Verbita-
pretul de pornire 6.225 lei. Socie-
tatea nu este platitoare de TVA.
Invitãm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri, sã
înºtiinþeze despre aceasta S.F.O
CALAFAT, inainte de data stabili-
tã pentru vînzare, menþionatã mai
sus. Pentru participarea la licita-
þie, ofertanþii trebuie sã depunã
cu cel puþin o zi înainte de data
licitatiei, urmãtoarele documente:
a) oferta de cumpãrare, b) dova-
da depunerii taxei de participare
sau a constituirii garanþiei sub
forma scrisorii de garanþie ban-
carã, reprezentînd 10% din preþul
de pornire al licitaþiei in contul
RO16TREZ2915067XXX005062 la
Trezoreria Craiova, CUI 4830007,
c) împuternicirea persoanei care
îl reprezintã pe ofertant,d) pentru
persoanele juridice de naþionali-
tate românã,copie de pe certifica-
tul unic de inregistrare, eliberat de
Oficiul Registrului Comerþului; e)
pentru persoanele juridice strãi-
ne, actul de înmatriculare tradus
în limba românã; f) pentru persoa-
nele fizice române, copie de pe

Anunþul tãu!
actul de identitate, g) pentru per-
soanele fizice strãine, copie de pe
paºaport, dovada emisã de orga-
nele fiscale, cã nu are obligaþii fis-
cale restante faþã de acestea; i) in-
vitãm pe toþi cei care pretind un
drept asupra bunurilor, sã înºtiin-
þeze despre aceasta organul de
executare înainte de data stabilitã
pentru vânzare, j) invitãm pe cei
interesaþi în cumpãrarea bunuri-
lor sã se prezinte la termenul de
vãnzare la locul fixat în acest scop
ºi pânã la acest termen sã prezin-
te oferte de cumpãrare; k) publi-
caþia de vânzare se va afiºa la
2.09.2014. Licitaþia începe de la cel
mai mare preþ din ofertele de cum-
pãrare scrise, dacã acesta este
superior preþului de pornire la li-
citaþie, iar în caz contrar incepe
de la acest din urmã preþ. Adjude-
carea se face în favoarea partici-
pantului care a oferit cel mai mare
preþ,dar nu mai puþin decît preþul
de pornire.Taxa de participare nu
se restituie ofertanþilor care nu s-
au prezentat la licitatie, celui care
a refuzat incheierea procesului
verbal de adjudecare, precum si
adjudecatarului care nu a plãtit
preþul.Pentru relaþiisuplimentare
vã puteþi adresa la sediul SERVI-
CIULUI FISCAL ORASENESC
CALAFAT, str. GH. DOJA, nr. 3 sau
la telefon 0251/231611.

Compania de Apã Oltenia
promoveazã intenþia unei in-
vestiþii pentru Proiectul ,,EXTIN-
DERE SISTEME ALIMENTARE
CU APÃ ªI CANALIZARE, IN-
CLUSIV BRANªAMENTE ªI RA-
CORDURI ÎN JUDEÞUL DOLJ.

Consiliul Judeþean  Dolj organizea-
zã în data de 12.09.2014, ora 1000, lici-
taþie publicã în vederea închirierii unor
spaþii libere, cu destinaþia de cabinete
medicale, situate în Centrul Medical
Brazda lui Novac (Craiova, Strada Ge-
neral ªtefan Fãlcoianu Nr. 1).

Documentaþia de licitaþie se poate
ridica de la sediul Consiliului Judeþean
Dolj, Calea Unirii Nr. 19, Craiova, ca-
mera nr. 5, începând cu data publicã-
rii anunþului.

Ofertele se depun la registratura
Consiliului Judeþean Dolj, Calea Uni-
rii Nr. 19, Craiova, pânã la data de
12.09.2014, ora 0930.

Criteriul de atribuire este oferta cea
mai avantajoasã din punct de vedere
economic.

Alte informaþii suplimentare se
pot obþine la numãrul de telefon 0251/
408.320; 408.322 sau la camera nr. 5 a
Consiliului Judeþean Dolj.

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, ne-
calificaþi, termosis-
tem. Solicit expe-
rienþã ºi seriozita-
te. Telefon: 0767/
174.979.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Executãm con-
strucþii, 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.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent! Garsonierã
Brazdã G-uri, 31,27
mp. Telefon: 0766/
227.092; 0756/
513.637.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2 came-
re ultracentral, ultra-
lux, A.C. internet, toa-
te dotãrile. Telefon:
0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Proprietar vând apar-
tament 3 camere de-
comandat, lux, cen-
tralã, Craioviþa Nouã
- Orizont. Telefon:
0752/641.487.
Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0742/390.301.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând urgent aparta-
ment 4 camere, car-
tier Lãpuº (vizavi de
Electroputere Mall),
etajul 6/8, multiple
îmbunãtãþiri, termo-
pane, uºã metalicã la
intrare. Poate fi vãzut
la orice orã din zi. Preþ
47.000 euro nego-
ciabil. Telefon: 0766/
483.542.

CASE
Vând casã în Ocne-
le Mari Vâlcea, po-
ziþie excelentã, spa-
þii generoase, deta-
lii zilnice la telefon:
0746/035.625, între
orele 18.00- 20.00.
Vând casã 2 came-
re, salã, tindã, curte
600 mp, fântânã.
Preþ 10.000 Euro în
Cleanov - Dolj. Tele-
fon: 0351/809.972;
0764/211.651.
Dioºti, vând casã
Regalã superbã 3
camere ºi dependin-
þe, grajd, magazie
curte 3.800 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.

Vând casã 3 came-
re, anexe, pomi, vie,
fântânã, apã ºi cana-
lizare la poartã, loca-
litatea Ciutura. Tele-
fon: 0763/305.850.
Vând casã în comu-
na Breasta - Dolj,
lângã primãrie. Tele-
fon: 0769/369.128;
0722/943.220.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0722/618.998.

TERENURI
Ocazie! Vând, închi-
riez, teren, Calea Bu-
cureºti, km 9, 1000-
2000 m deschidere
36 m, ideal pentru
Showroom, depozit,
halã, parc auto, ben-
zinãrie. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova
- ªimnicul de Sus la
600 m de Lacul Tan-
chiºtilor, între vile. Te-
lefon: 0351/170.504.

Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru
casã, zonã pitoreascã
la 14 km de Craiova,
comuna Predeºti, cu-
rent ºi apã pe teren,
4000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Te-
lefon: 0351/460.075;
0746/099.975.

Vând teren posibi-
litate construcþie,
grãdinã Bio. Tele-
fon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Te-
lefon: 0744/563.640;
0351/402.056.

Cârcea str. Vulturi
teren intravilan
650 mp, deschide-
re 8 m, 15 euro/
mp. Telefon: 0767/
263.391.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.

Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând pãdure comu-
na Borãscu - Gorj. Te-
lefon: 0723/693.646.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

SCHIMBURI
Schimb camerã
cãmin Valea Roºie
cu o cãsuþã locui-
bilã. Telefon. 0764/
806.680.
Apartamnet 2 came-
re cu casã împreju-
rimi Craiova. Tele-
fon: 0771/663.179.
Schimb teren intra-
vilan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

AUTO
STRÃINE

Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Pun-
to S.T.D.I. an 1998
3 uºi, 1,7KW. Tele-
fon: 0762/185.366.
Vând Fiat Punto
motor 1,2, benzinã,
4 uºi, culoare roºu
grena, taxa auto
plãtitã ºi nerecupe-
ratã, înmatriculat
România. Telefon:
0727/714.184.

Vând Fiat Ducato,
fabricaþie 1997, mo-
tor 2.5 Diesel, con-
sum7%, cui pentru
remorcã. Telefon:
0768/ 254.760.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând masã floa-
rea–soarelui pentru
combinã C 12M,
cutie viteze, reduc-
tor tracþiune, triodi-
nã 380V ºi alte pie-
se. 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 ghe-
te militare, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, combinã
muzicalã stereo. Te-
lefon: 0735/445.339.

Vând drujbã elec-
tricã Einºel lanþ re-
zervã- 250 lei, pã-
lãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã
picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
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 2 televizoare.
Telefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergã-
tor copii. Telefon:
0745/602.001.

Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare fini-
satã neocupatã. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând vin roºu 5 lei/litru
ºi þuicã 10 lei/litru. Tele-
fon: 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 fe-
restre. Telefon: 0766/
676.238.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 2 septembrie 2014

        TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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 þiglã Jimbolia
ºi cãpriori din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tã-
iat tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou,
delcou aprindere
Dacia 1310 nou, ar-
zãtoare gaze sobã
D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut:
SINGER PAFF. Tele-
fon: 0745/751.558.
Vând PC model MSI
– ALL-IN-ONE,
WIND TOP AE 1920
nefolosit, sigilat, ga-
ranþie 300 Euro. Te-
lefon: 0722/456.609.

Vând aparat de su-
durã, autogen poli-
zor, bormaºinã,
parbriz Tico. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând 3 locuri de
veci. Telefon: 0770/
661.777.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi
mare, ºifonier ste-
jar. Telefon: 0752/
142.493.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru cas-
trat armãsari, inox
veritabil - stazã per-
fectã. Telefon:
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-
nã. 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 ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. op-
ticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon:
0251/531.294.

Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã 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 butelie cu
guler. Telefon:
0728/012.055.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez 3 camere,
ultracentral, centra-
lã, A.C. mobilat, lux.
Telefon: 0726/
212.774.

Închiriez spaþiu 220
mp, depozite- cu-
rierat. Telefon:
0723/224.613.
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 camerã la
bloc (zona Universi-
tate). Telefon: 0770/
661.418; 0351/
422.633.
Închiriez spaþiu
stradal, birou mobi-
lat, depozit, Dezro-
birii. Telefon: 0351/
437.906.
CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închiriez gar-
sonierã mobilatã.
Ofer 80 Euro. Tele-
fon: 0763/ 975.992.

PIERDERI
În data de 29 august
2014 mi-a dispãrut în
Piaþa Novac – Braz-
dã un plic cu bani ºi
un CEC. Gãsitorului
recompensã. Tele-
fon: 0251/599.514.
CONDOLEANÞE
A plecat dintre noi
diplomatul patriot
ªTEFAN ANDREI,
ministru de externe,
care a condus într-
o perioada grea, cu
competenþã ºi clar-
viziune, destinele
politicii internaþiona-
le ale României. Fa-
miliile Barbu Boho-
reanu, Ilie Manda-
che, Gabriel Bratu,
Petre Gigea, Viorica
Ioviþã, Alexandru
Manda ºi Theodor
Petrovici exprimã
compasiunea lor
sincerã ºi transmit
condoleanþe fami-
liei îndoliate.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

România îºi începe duminicã (ora 21:45)
drumul spre Euro 2016, “tricolorii” urmând
sã evolueze, în deplasare, contra Greciei,
mãcar teoretic cea mai tare echipã a grupei,
una din care mai fac parte Ungaria, Finlan-
da, Irlanda de Nord ºi Insulele Feroe. Aces-
ta va fi al treilea meci oficial consecutiv con-
tra reprezentativei elene, dupã “dubla” din
barajul pentru Cupa Mondialã din Brazilia,
încheiatã cu scorul general de 4-2 în favoa-
rea adversarilor noºtri, 3-1 la Pireu ºi 1-1 la
Bucureºti.

Selecþionerul Victor Piþurcã a prefaþat
confruntarea de pe “Karaiskaki”, în cadrul
unei conferinþe de presã susþinute, ieri, oda-
tã cu reunirea lotului, la Centrul de Fotbal de
la Mogoºoaia

“Grecia este echipa care poate fi consi-
deratã cea mai valoroasã din grupã. E ex-
trem de important ca din acest meci sã ple-
cãm cu punct, cu puncte. ªi ºansele de ca-
lificare ar fi foarte foarte mari. Eu am spe-
ranþa cã echipa României va realiza un joc
bun în Grecia ºi vom pleca neînvinºi. Avem
experienþa meciurilor de baraj, unde am pier-

„Tricolorii” debuteazã duminicã în preliminariile CE 2016

Piþurcã: „Am speranþa cã vom realiza
un joc bun în Grecia ºi vom pleca neînvinºi”

LIGUE 1 – ETAPA A 4-A
Vineri: Marseille – Nice 4-0 (Payet 19, 48,

Thauvin 45, Barrada 87).
Sâmbãtã: Monaco – Lille 1-1 (Berbatov 61 /

Roux 18), Caen – Rennes 0-1 (Toivonen 88
pen.), Lens – Reims 4-2 (Cyprien 45, Chavar-
ria 47, Touzghar 61 pen., Coulibaly 87 pen. /
Mandi 7, Courtet 80), Lorient – Guingamp 4-0
(Jeannot 58, Lavigne 80, 90+4, J. Ayew 83),
Nantes – Montpellier 1-0 (Gakpe 78), Tou-
louse – Evian TG 1-0 (Regattin 78; La gazde,
Dragoº Grigore a fost integralist, în timp ce
Mihai Roman a fost rezervã).
Duminicã: Bordeaux – Bastia 1-1 (Rolan 78

/ Tallo 18), Metz – Lyon 2-1 (N’Gbakoto 82
pen., Falcon 86 / Lacazette 68), Paris SG – St.
Etienne 5-0 (Ruffier 24 aut., Ibrahimovici 41,
62, 72, Cavani 63).
1. Bordeaux 10 11. Lens 6
2. Paris SG 8 12. Toulouse 6
3. Lille 8 13. Bastia 5
4. Marseille 7 14. Metz 5
5. Rennes 7 15. Monaco 4
6. Lorient 7 16. Nice 4
7. Nantes 7 17. Lyon 3
8. St. Etienne 7 18. Guingamp 3
9. Caen 6 19. Reims 1
10. Montpell. 6 20. Evian TG 1

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 3-A
Sâmbãtã: Burnley – Man. United 0-0, Man.

City – Stoke 0-1 (Doiuf 50), Newcastle – Crys-
tal P. 3-3 (Janmaat 37, Aarons 73, Williamson
88 / Gayle 1, Puncheon 48, Zaha 90+5), Qu-
eens P.R. – Sunderland 1-0 (Austin 45+2;
Costel Pantilimon a fost rezervã la oaspeþi),
Swansea – West Brom 3-0 (Dyer 2, 71, Rou-
tledge 24), West Ham – Southampton 1-3 (No-
ble 27 / Schneiderlin 45, 68, Pelle 83), Ever-
ton – Chelsea 3-6 (Mirallas 45, Naismith 69,
Eto’o 76 / D. Costa 1, 90, Ivanovici 3, Cole-
man 67 aut., Matici 74, Ramires 77).
Duminicã: Aston V. – Hull 2-1 (Agbonlahor

14, Weimann 36 / Jelavici 74), Tottenham –
Liverpool 0-3 (Sterling 8, Gerrard 49 pen., A.
Moreno 60; La gazde, Vlad Chiricheº a rã-
mas pe banca de rezerve), Leicester – Arsenal
1-1 (Ulloa 22 / A. Sanchez 20).
1. Chelsea 9 11. West H. 3
2. Swansea 9 12. QPR 3
3. Aston V. 7 13. Sunderl. 2
4. Man. City 6 14. Man. Utd 2
5. Liverpool 6 15. Leicester 2
6. Tottenham 6 16. Newcastle 2
7. Arsenal 5 17. Everton 2
8. Southamp. 4 18. West B. 2
9. Hull 4 19. Crystal P. 1
10. Stoke 4 20. Burnley 1

BUNDESLIGA – ETAPA A 2-A
Vineri: Augsburg – Dortmund 2-3 (Boba-

dilla 82, Matavz 89 / Reus 11, Papastatho-
poulos 14, Ramos 78).
Sâmbãtã: Leverkusen – Hertha 4-2 (Jedvaj

50, Spahici 62, Brandt 74, Bellarabi 86 / Jed-
vaj 24 aut., Schieber 60), Wolfsburg – Frank-
furt 2-2 (Naldo 15, Arnold 79 / Jung 23 aut.,
Kadlec 85), Werder – Hoffenheim 1-1 (Galvez
59 / Firmino 19), Stuttgart – Koln 0-2 (Osako
22, Ujah 33; La gazde, Alexandru Maxim a
jucat pânã în minutul 62), Hamburg – Pader-
born 0-3 (Kachunga 29, Vrancici 68, Stop-
pelkamp 87), Schalke – Bayern 1-1 (Howedes
62 / Lewandowski 10).
Duminicã: Mainz – Hannover 0-0, Freiburg

– M’gladbach 0-0.
1. Leverkusen 6 10. Mainz 2
2. Paderborn 4 11. M’gladbach 2
3. Hoffenheim 4 12. Wolfsburg 1
4. Koln 4 13. Schalke 1
5. Bayern 4 14. Freiburg 1
6. Frankfurt 4 15. Hertha 1
7. Hannover 4 16. Stuttgart 1
8. Dortmund 3 17. Hamburg 1
9. Werder 2 18. Augsburg 0

SERIE A – ETAPA 1
Sâmbãtã: Chievo – Juventus 0-1 (Biraghi 7

aut.), Roma – Fiorentina 2-0 (Nainggolan 28,
Gervinho 90+3).
Duminicã: Atalanta – Verona 0-0, Milan –

Lazio 3-1 (Honda 7, Muntari 56, Menez 64
pen. / Alex 67 aut.; ªtefan Radu a bifat toate
minutele la capitolini), Cesena – Parma 1-0
(A. Rodriguez 38), Genoa – Napoli 1-2 (Pinil-
la 40 / Callejon 3, De Guzman 90+5), Palermo
– Sampdoria 1-1 (Dybala 7 / Gastaldello
90+1), Sassuolo – Cagliari 1-1 (Zaza 42 / Sau
44), Torino – Inter 0-0, Udinese – Empoli 2-0
(Di Natale 57, 62).

dut în Grecia, de o manierã chiar categori-
cã. Asta e de domeniul trecutului. Ne inte-
reseazã ce vom realiza duminicã seara. Din
lot (n.r. anunþat duminicã searã ºi prezentat
mai jos) lipsesc anumiþi jucãtori importanþi,
însã jucãtorii pe care-i am la dispoziþie în
acest moment sunt cei mai valoroºi, cei mai
în formã, ºi am încredere cã vom realiza
ceva notabil”, a declarat Victor Piþurcã.

Sânmãrtean, marele regret
al selecþionerului

Piþurcã a vrut sã-l cheme pe”naþionalã”
pe Lucian Sânmãrtean, dar accidentarea su-
feritã de acesta l-a împiedicat pe playma-
ker-ul Stelei sã bifeze cea de-a treia selecþie
într-un meci oficial în “tricolor”.

“Aº fi vrut sã-l convoc pe Sânmãrtean,
dar, din pãcate, e accidentat. E un fotba-
list foarte bun, foarte tehnic”, a afirmat
selecþionerul. Bourceanu ºi Gardoº sunt
alte douã absenþe notabile. Primul nu se
aflã la potenþial maxim dupã o accidenta-
re, în timp ce fundaºul transferat recent
la Southampton nu a apucat sã debuteze

pentru formaþia englezã.
Noutãþile pentru partida de la Pireu sunt

“astralii” Enache ºi Budescu, stelistul Pre-
peliþã, dinamovistul Grecu, respectiv
nemþeanul Achim.

Lotul complet
Portari: Costel Pantilimon (Sunderland),

Ciprian Tãtãruºanu (Fiorentina), Silviu Lung
Jr. (Astra).

Fundaºi: Srgian Luchin (Steaua), Gabriel
Tamaº (Watford), Vlad Chiricheº (Totten-
ham), Dorin Goian (Asteras Tripolis), Cos-
min Moþi (Ludogoreþ Razgrad), Dragoº Gri-
gore (Toulouse), Rãzvan Raþ (PAOK Salo-
nic), Constantin Grecu (Dinamo).

Mijlocaºi: Mihai Pintilii (Al Hilal), Ga-
briel Torje (Konyaspor), Alexandru Maxim
(VfB Stuttgart), Andrei Prepeliþã (Steaua),
Ovidiu Hoban (Petrolul), Gabriel Enache,
Constantin Budescu (ambii Astra), Vlad
Achim (Ceahlãul).

Atacanþi: Bogdan Stancu (Genclerbir-
ligi), Ciprian Marica (Konyaspor), Alexan-
dru Chipciu, Claudiu Keºeru (ambii Steaua).

Tot duminicã, în celelalte meciuri ale gru-
pei (F), Ungaria primeºte la Budapesta repli-
ca Irlandei de Nord (19:00), iar Finlanda în-
tâlneºte, în deplasare, la Torshavn, Insulele
Feroe (21:45).

La turneul final gãzduit de Franþa se cali-
ficã primele douã clasate din cele nouã gru-
pe ºi cel mai bun loc trei (în rest, celelalte
echipe clasate pe treapta a treia vor juca pa-
tru “duble” de calificare). La CE 2016 vor
participa în premierã 24 de echipe.

Fãrã Cristiano Ronaldo – acciden-
tat, dar în teren cu noile achiziþii Ja-
mes Rodriguez ºi Toni Kroos, Real

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 2-A
Vineri: Getafe – Almeria 1-0 (A. Vazquez 29),

Valencia – Malaga 3-0 (Alcacer 31, Parejo 45,
Piatti 56).

Sâmbãtã: Cordoba – Celta 1-1 (Cartabia 60 /
Orellana 52), Bilbao – Levante 3-0 (Aduriz 32, Itur-
raspe 51, Muniain 76), Atl. Madrid – Eibar 2-1 (Mi-
randa 11, Mandzukici 25 / Abraham 33).

Duminicã: Espanyol – Sevilla 1-2 (Stuani 61 /
Bacca 34, Iborra 57), Villarreal – Barcelona 0-1 (S.
Ramirez 82), Sociedad – Real M. 4-2 (I. Martinez
35, Zurutuza 41, 65, Vela 75 / Ramos 5, Bale 11), La
Coruna – Rayo 2-2 (J. Rodriguez 7, Cuenca 90+5
pen. / Bueno 40, 73), Elche – Granada 1-1 (Lomban
90+1 / Fran Rico 81).

1. Barcelona 6 11. Eibar 3
2. Valencia 4 12. Getafe 3
3. Celta 4 13. Malaga 3
4. Granada 4 14. Rayo 2
5. Sevilla 4 15. La Coruna 1
6. Atl. Madrid 4 16. Espanyol 1
7. Bilbao 3 17. Almeria 1
8. Sociedad 3 18. Cordoba 1
9. Villarreal 3 19. Elche 1
10. Real M. 3 20. Levante 0

Ruºine “galacticã” pe “Anoeta”
Madrid s-a fãcut de râs, duminicã sea-
rã, la San Sebastian, într-un meci din
cadrul etapei a 2-a din La Liga, cedând

cu 2-4 în faþa lui
Sociedad, în condi-
þiile în care grupa-
rea din capitala Spa-
niei îºi asigurase un
avantaj dublu încã
din minutul 11, dupã
reuºitele semnate
de Sergio Ramos ºi
Gareth Bale.

Bascii, eliminaþi
recent din playoff-
ul Ligii Europa de
ruºii de la FK Kras-
nodar, au întors re-
zultatul prin reuºitele
lui Inigo Martinez,
David Zurutuza (2)
ºi Carlos Vela.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Ieri dupã-amiazã s-a încheiat Cupa
„Ion Oblemenco” destinatã copiilor
nãscuþi în 2000 ºi 2001. Academia
Gheorghe Hagi a câºtigat ambele tur-
nee. Deºi formatul întrecerii a fost tip
campionat, ultimele meciuri au fost

Cupa „Ion Oblemenco”: „U” Craiova,Cupa „Ion Oblemenco”: „U” Craiova,Cupa „Ion Oblemenco”: „U” Craiova,Cupa „Ion Oblemenco”: „U” Craiova,Cupa „Ion Oblemenco”: „U” Craiova,
învinsã în ambele finale de Academia Hagiînvinsã în ambele finale de Academia Hagiînvinsã în ambele finale de Academia Hagiînvinsã în ambele finale de Academia Hagiînvinsã în ambele finale de Academia Hagi

veritabile finale, dat fiind cã s-a jucat
cu trofeul pe masã. Juniorii Academiei
Hagi au învins cu un scor identic, 2-1
Universitatea Craiova la ambele cate-
gorii de vârstã.

Universitatea rãmâne cu consolarea

cã la turneul destinat marelui golghe-
ter a dat cei mai buni marcatori, atât
la 2000, cât ºi la 2001. Este vorba de
Valentin Mihãilã (3 goluri) ºi Leonar-
do Mitruscsak (5 goluri).

Prezent la festivitatea de decernare
a premiilor, fostul jucãtor al Crtaio-
vei, Pavel Badea, a spus: „Nea Nelu
Oblemenco este unul dintre simbolu-
rile cele mai reprezentative ale þãrii
noastre, ca de altfel ºi domnul Cor-
neliu Andrei Stroe. În memoria lui
Oblemenco facem aceastã cupã, spe-
rãm ca în viitor sã o organizãm ºi pe
cea în memoria lui Corneliu Andrei
Stroe. Dorim ca acest turneu sã fie
în anii urmãtori cu reprezentare in-
ternaþionalã”.

Silviu Bogdan, managerul centru-
lui de copii ºi juniori al Universitãþii
Craiova ºi preºedintele AJF Dolj, a
completat: „Este cea de-a treia ediþie
a Cupei Ion Oblemenco. Mulþumim
copiilor, echipelor parti-
cipante, mulþumim pãrin-
þilor pentru cã aveþi grijã
de aceºti copii minunaþi.
La Craiova fotbalul reîn-
vie, vã aºteptãm în fieca-
re an cu mare drag. Cra-
iova este un oraº impor-

tant fotbalistic al României, la Craio-
va se va construi un stadion mare, o
bazã sportivã pentru copii ºi juniori,
aºa cã din ce în ce, în fiecare an, ora-
ºul va creºte din punct de vedere fot-
balistic“.

Cât îi priveºte pe învingãtori, Ma-
rius Codescu, directorul coordonator
al Academiei Gheorghe Hagi, a afir-
mat: „Potrivit conceptului nostru ur-
mãrim sã fim cei mai buni. Nu ne pro-
punem sã câºtigãm întotdeauna, noi ne
axãm pe promovarea jucãtorului. O
parte din conceputul nostru este pre-
luat de la Ajax, ei au 40 de ani de ex-
perienþã, noi avem 5 ani, abia învãþãm
sã mergem. Am vorbit cu superiorii
mei ºi ºtiu cã am câºtigat la ambele
categorii. Când am intrat pe Ion Oble-
menco mi s-a fãcut pielea de gãinã,
ca ºi copil ºtiam toatã echipa Craio-
vei, una extrem de frumoasã, o legen-
dã pentru fotbalul românesc“.

Casete tehnice „finale“:
Generaþia 2000

Universitatea Craiova – Academia Hagi  1-2
Au marcat: Mihãilã / Halep, Sãbãngeanu.
Universitatea: Bobonete – Olteanu, Sima, Vadasis, Scre-

ciu, Constantinescu, Gîrbiþã, Lepãdatu, Dobre, Zbona, Mi-
hãilã. Rezerve: Costoie, Baciu, ªerban, Modora, Grigoraº-
cu, Stãiculescu, Nichifor, Cercel, Albãstroiu, Enache, Vel-
cu. Antrenor: Marian Calafeteanu.

Academia: Popa – Sãbãngeanu, Ghiþã, Ignat, Podorea-
nu, Gherghiceanu, Calu, Broncea, Oanã, Halep, Tucaliuc.
Rezerve: Micu, Petricã, Leca, Mazil, Dinu, Antochi, Hagi.
Antrenor: Cristian ªchiopu.

 
Generaþia 2001

Universitatea Craiova – Academia Hagi  1-2
Au marcat: Cojocaru / Girsic, Matiº.
Universitatea: Manea – Foleanu, Ionescu, Rezeanu,

Popa, Cojocaru, Anghel, Pacionel, Niþuicã, Mitruscsak.
Rezerve: Marin, Dobre, Ogarcã, Pãtulea, Militaru, Mo-
renci, Florea, Pãtraºcu, S. Radu, Guþã, ªegãu, Teleru.
Antrenor: Alin Dobrotescu.        

Academia: Muºat – Telcean, Vlad, Bãlan, Carabaº,
Brînzan, Niculescu, Teodorescu, Cristocea, Matiº, Gir-
sic. Rezerve: ªerban, Mociu, ªtefãnescu, Neagu, Arnold,
Roatã, Constantin, Sima, Drãgãnescu, Oancea. Antrenor:
Aurelian Despa.

Distincþii speciale au primit

Cei mai buni jucãtori:
2000: Alex Sãbãngeanu (Academia Hagi)
2001: Cosmin Cojocaru (Universitatea Craiova)

Golgheteri
2000: Valentin Mihãilã (Universitatea Craiova) – 3 goluri
2001: Leonardo Mitruscsak (Universitatea Craiova) – 5

goluri

Cei mai buni portari:
2000: Ionuþ Rus (Poli Timiºoara)
2001: Alexandru ªerban (Academia Hagi)

Tinere speranþe:
2000: Peter Patrick (Poli Timiºoara)
2001: ªtefan Bairam (Universitatea Craiova)

Rezultatele înregistrate ieri
ºi clasamentele finale

Generaþia 2000
Poli Timiºoara – ªcoala de Fotbal Gicã Popescu 2-0,

Universitatea Craiova – Academia Hagi 1-2.
1. Academia Hagi 3        2        1        0        9-1    8

2. „U” Craiova        3        2        0        1        9-3    6

3. Poli Timiºoara 3        1        1        1        2-3    4

4. Gicã Popescu Craiova 3        0        0        3        1-14  0
 

Generatia 2001
Academia Hagi – Universitatea Craiova 2-1, ‘coala de Fotbal

Gicã Popescu – ‘coala de Fotbal Dani Coman 5-1.

1. Academia Hagi  3        3        0        0        4-1     9

2. „U” Craiova       3        2        0        1        8-2     6

3. Gicã Popescu Craiova      3        1        0        2        5-3     3

4. Dani Coman     3        0        0        3        1-12   0

Digi Sport 2

18:30, 22:30 – BASCHET
(M) – Campionatul Mondial,
în Spania: SUA – Noua
Zeelandã, Finlanda – Repu-
blica Dominicanã.

Eurosport

17:00 – CICLISM – Turul
Spaniei: etapa a 10-a / 18:45,
22:05, 2:05, 4:00 – TENIS –
Openul Statelor Unite.

Eurosport 2

18:00 – TENIS – Openul
Statelor Unite.

GRUPA A (Granada)
Sâmbãtã: Egipt – Serbia 64-85,

Franþa – Brazilia 63-65, Iran – Spa-
nia 60-90.

Duminicã: Serbia – Franþa 73-
74, Brazilia – Iran 79-50, Spania –
Egipt 91-54.

Asearã, dupã închiderea edi-
þiei: Iran – Serbia, Franþa – Egipt,
Brazilia – Spania.
Clasament: 1. Spania 4p, 2.

Brazilia 4p, 3. Franþa 3p, 4. Serbia
3p, 5. Egipt 2p, 6. Iran 2p.

GRUPA B (Sevilla)
Sâmbãtã: Croaþia – Filipine 81-

78 (prelungiri), Puerto Rico –
Argentina 75-98, Grecia – Sene-
gal 87-64.

Duminicã: Argentina – Croaþia
85-90, Senegal – Puerto Rico 82-

75, Filipine – Grecia 70-82.
Asearã, dupã închiderea edi-

þiei: Croaþia – Senegal, Argentina
– Filipine, Puerto Rico – Grecia.
Clasament: 1. Grecia 4p, 2.

Croaþia 4p, 3. Argentina 3p, 4. Se-
negal 3p, 5. Filipine 2p, 6. Puerto
Rico 2p.

GRUPA C (Barakaldo)
Sâmbãtã: Ucraina – Republica

Dominicanã 72-62, Noua Zeelan-
dã – Turcia 73-76, SUA – Finlan-
da 114-55.

Duminicã: Republica Domini-
canã – Noua Zeelandã 76-63, Fin-
landa – Ucraina 81-76, Turcia –
SUA 77-98.

Astãzi: Ucraina – Turcia, SUA
– Noua Zeelandã, Finlanda – Re-
pubica Dominicanã.

Clasament: 1. SUA 4p, 2.
Ucraina 3p, 3. Republica Domini-
canã 3p, 4. Turcia 3p, 5. Finlanda
3p, 6. Noua Zeelandã 2p.

GRUPA D (Las Palmas)
Sâmbãtã: Angola – Coreea S.

80-69, Australia – Slovenia 80-90,
Mexic – Lituania 74-87.

Duminicã: Coreea S. – Austra-
lia 55-89, Slovenia – Mexic 89-68,
Lituania – Angola 75-62.

Astãzi: Angola – Mexic, Aus-
tralia – Lituania, Coreea S. – Slo-
venia.
Clasament: 1. Slovenia 4p, 2. Li-

tuania 4p, 3. Australia 3p, 4. Angola
3p, 5. Mexic 2p, 6. Coreea S. 2p.

Se calificã primele patru din
fiecare grupã.

SPORT LA TV,
ASTÃZI – TRANSMISII

ÎN DIRECT

BASCHET (M) – CAMPIONATUL MONDIAL DIN SPANIA
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Astra 6 5 0 1 16-2 15
Steaua 6 5 0 1 14-3 15
CFR Cluj 6 4 1 1 12-3 13
Petrolul 6 4 1 1 13-4 13
Dinamo 6 3 3 0 11-5 12
ASA 6 3 2 1 10-5 11
Ceahlăul 6 3 1 2 6-9 10
Botoşani 6 3 0 3 5-9 9
Gaz Metan 6 2 2 2 6-7 8
Pandurii 6 1 3 2 4-9 6
„U” Cluj 5 1 2 2 5-5 5
Rapid 5 1 2 2 4-7 5
FC Braşov 6 1 2 3 5-11 5
Chiajna 6 1 1 4 2-9 4
Viitorul 6 0 3 3 4-8 3
CSMS Iaşi 5 0 3 2 2-7 3
Oţelul 5 0 2 3 2-8 2
Craiova 6 0 2 4 4-14 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 0-2
Au marcat: Buleică 35, Matulevicius 87 – pen.
Ceahlăul – Chiajna 2-0
Au marcat: Achim 71, 76.
Dinamo – FC Braşov 2-1
Au marcat: Cordoş 34, C. Matei 63 / Aganovic 85.
Viitorul – Steaua 0-1
A marcat: Iancu 51 pen.
ASA Tg. Mureş – FC Botoşani 2-1
Au marcat: N’Doye 36, 85 / Hadnagy 78.
Astra – CSU Craiova 5-0
Au marcat: Budescu 45, 60, 82, Bukari 49, Enache 85.
Petrolul – CFR Cluj 1-2
Au marcat:  Teixeira 54 / Jakolis 40, Tade 85.
Meciurile Oţelul – Rapid şi „U” Cluj – CSMS Iaşi s-au jucat aseară.

Astra era euforică şi obosită
după meciul cu Lyon, dar Craiova
a fost adversarul ideal pentru un
astfel de moment. Gazdele şi-au
anunţat festivalul cu două bare şi
două goluri anulate pentru ofsaid.
Irimia a completat grupul portari-
lor gafeuri, înlesnind deschiderea
scorului chiar înainte de pauză.
Budescu nici n-a celebrat golul, pe
care şi-l poate revendica incontes-
tabil goal-keeper-ul de 35 de ani.
Decarul convocat la naţională a

Astra Giurgiu –
Universitatea Craiova 5-0

Au marcat: Budescu 45, 60, 82, Bukari 49, Enache 85
Stadion: Marin Anastrasovici, spectatori: 7.000
Astra: Lung jr. 7 – Rus 6 (46 Pliatsikas) 7, Ben Youssef 7, Oros 7,

Morais  8 – Seto 7, Laban 7 – Enache 8, Budescu 9, De Amorim 8 (75
Ioniţă) 6 – Bukari 8 (62 Grandin) 7. Antrenor: Daniel Isăilă

Universitatea: Irimia 2 – Achim 3, Frăsinescu 3, Kay 4, Vătăjelu 3 –
Madson 3, Brandan 4 – Băluţă 3 (60 Varga) 4, Nuno Rocha 5 (67 Ferfe-
lea) 4, Bancu 3 (78 Ivan) 4 – Curelea 4. Antrenor: Jerry Gane

Arbitri: Cristian Balaj – Alex Cerei, Szabo Gero.
Observatori: Marian Ivan, Dan Petrescu.

Gane: „Aşa se întâmplă când
faci cadouri, când iei primul gol
într-o astf el de manieră,  după
care, iei gol în primele minute ale
reprizei secunde”

Ce se va întâmpla dacă
vor face cadouri până la fi-
nalul campionatului? Antre-
norul trebuie să vină cu so-
luţiile, nu cu scuzele.

Gane: „E greu să joci cu
Astra când are 2-0 acasă.
Am încercat să jucăm şi la
2-0, dar a fost greu.”

Astra a avut 2-0 fiindcă
a marcat, nu a venit de la
ves tiare cu acest avantaj,
deşi la modul cum s-a pre-
zentat Craiova, nu se punea
decât problema diferenţei de
pe tabelă.

Gane: „Astra are jucă-
tori periculoşi, care pe faza
de atac nu te iartă”

Practic, adversarii sunt buni, iar
Craiova are jucători care gafează.
Atunci, antrenorul ar trebui să cea-
ră alţi jucători sau să recunoască
faptul că nu-i poate aduce la nivel
competitiv pe cei actuali.

Gane: „Astra este în acest mo-
ment cea mai în formă echipă. Noi
am întâlnit echipe puternice, care
sunt deja formate, care evoluează
în Europa League.”

Practic, toate echipele care în-
tâlnesc Craiova sunt în formă, deşi
Astra, Steaua, Petrolul şi Media-

Gane nu este dispus să renunţe

Craiova a fost o echipă de desene
animate la Giurgiu, Astra distrându-
se cu bieţii jucători ai lui Gane, care
au ajuns pe ultimul loc

marcat de două ori după pauză,
când Astra s-a dezlănţuit printr-o
defensivă penibilă a lui Gane. Fră-
sinescu şi compania au fost sim-
ple jaloane, pe care Amorim, Ena-
che sau Bukari le-au depăşit spec-
taculos, finalizând ca în curtea şco-
lii. Craiova a stârnit milă la Giur-
giu şi nimeni nu-şi mai putea adu-
ce aminte că a avut totuşi prima
ocazie, prin Nuno Rocha, singurul
jucător care a mai deranjat apăra-
rea gazdelor. Umilită lângă Dună-

re, Universitatea a ajuns pe ulti-
mul loc în clasament şi toată lu-
mea se întreabă cât vor mai avea
răbdare conducătorii cu Ionel
Gane, cel care contrazice zicala cu
antrenorul care este ţinut în func-
ţie de rezultate. Mediile Craiovei
sunt: 0,3 puncte pe meci, 0,6 goluri
marcate şi 2,3 goluri primite. Toa-
te echipele care au ratat startul de
sezon au schimbat antrenorii, iar
şocurile s-au resimţit. Nici scuza
legată de programul dificil la înce-

put nu stă în picioare, fiind destule
surprize până acum, nicio echipă
nedovedindu-se infailibilă. Astra,
echipa pe care Gane o consideră
cea mai în formă, a clacat la Bo-
toşani, Steaua a pierdut acasă cu
Ceahlăul, Petrolul s-a împiedicat pe
teren propriu cu Rapid şi CFR. Cu
moralul la pământ, alb-albaştrii nu
par capabili să bată pe cineva în
acest campionat. Echipa cu care
Craiova  şi anunţa revenirea în
fotbalul adevărat este una cu care

în acest moment îi este ruşine.
Până acum, conducerea nu a
reuşit să aducă un antrenor cu
CV, unul în care fanii îşi pot pune
speranţele, a făcut numai expe-
riemente care aduc aminte de în-
căpăţânarea lui Mititelu a insta-
la un tehnician care să fi confir-
mat. Fanii numără orele în aştep-
tarea unui anunţ de schimbare
din direcţia clubului, mai ales că
sunt 2 săptămâni în care se poa-
te da un restart.

Deşi schimbarea lui Jerry Gane este ve-
hiculată de câteva etape, antrenorul Craio-
vei rezistă în funcţie şi nici nu este dispus să

renunţe. Cuvântul Libertăţii face o analiză
a declaraţiilor antrenorului Craiovei după
meciul de la Giurgiu.

şul, formaţiile care au învins CSU,
au clacat apoi sau în prealabil în
faţa unor adversari fără pretenţii.
În plus, Viitorul aliniează o echipă

de copii, iar Mediaşul nu şi-a per-
mis nici măcar un cantonament în
vara aceasta.

Gane: „Dacă noi în prima re-
priză, când am avut trei şanse mari
de a da gol, am fi profitat de ele,
sigur că situaţia s-ar fi schimbat”

Dacă şi cu parcă...Toate echi-
pele au oc azii, iar As tra a avut
două bare şi două goluri anulate
înainte de a deschide scorul.

Gane: „Sunt un luptător, nici-
odată n-am cedat. Sigur, condu-
cerea va decide în ceea ce priveş-
te situaţia mea. Am avut discuţii

cu cei din conducere, nu s-a pus
problema până acum să plec”

O fi Gane luptător şi nu a cedat,
dar asta nu înseamnă a şi reuşit,

fiindcă Severinul şi Corona,
echipele pe care le-a antrenat,
au retrogradat. Gane nu este un
antrenor ofertat, ca să aibă so-
luţii în cazul demisiei, e normal
într-un fel să tragă cu dinţii de
acest post, problema este ce
reacţie au conducătorii?

Gane: „În acest moment su-
ferim cu toţii, e clar că trecem
printr-o perioadă dificilă”

Suporterii suferă cheltuind
bani, timp, nervi, iar antrenorii
şi jucătorii „suferă” cu salarii
de mii sau zeci de mii de euro
pe lună şi nu par deloc să le
merite.

Gane: „Trebuie să ne regă-
sim foarte repede… . trebuie să

o luăm de la capăt…trebuie să
muncim mai mult… trebuie să ne
revenim la următorul joc, cu Ga-
laţiul”

După fiecare meci auzim ce
„trebuie făcut”. Ştim ce „trebuie”
făcut, nu prea facem ceea ce tre-
buie. Declaraţiile privind gafele,
forma bună a adversarilor, promi-
siunile că se va munci mai mult,
mai bine şi că se va câştiga mereu
următorul meci sunt deja standard
şi neacoperite de realitate. Mai
concis vorbesc jocul, rezultatele,
clasamentul, suporterii.
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