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 Foşti jucători şi antrenori ai Ştiinţei, în trei, respectiv două
rânduri, Sorin Cârţu şi Emil Săndoi şi-au asumat misiunea de a
scoate echipa din zona periculoasă „în spiritul Universităţii şi al
oraşului Craiova”.
 Având funcţii de director tehnic şi antrenor principal, cei

doi vor fi „pe picior de egalitate în ceea ce înseamnă deciziile şi
responsabilităţile la echipă”.
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Despre
investiţiile
chineze
în România

Emil Hure ze anu, jurna-
list de ţinută, de re gulă
docume ntat, îngăduitor cu
opinia ce luilalt, fără a
rămâne  dator şi fără a
abuza de  e chidistanţă, la
Digi 24, a avut câte va
re fe riri la vizita pre mieru-
lui Victor Ponta în China,
opinând că „nu trebuie
lăsat să se creadă că salva-
rea economică vine odată
cu investiţiile chineze”.

Totul
de vânzare

Diplome
pentru sculptorii
care au realizat
„traducerile”
în piatră ale
operei soresciene

A intrat
cu bicicleta
într-un taxi

Un craiovean de 30 de ani a fost
rănit, ieri după-amiază, într-un accident
petrecut pe Calea Bucureşti, în drep-
tul Facultăţii de Mecanică. Bărbatul a
intrat cu bicicleta pe care o conducea
într-un taxi, în urma impactului fiind
proiectat cu capul în luneta maşinii.
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Bãsescu: CSAT a aprobat
prezenþa aeronavelor de luptã
ale NATO pe aeroporturi
din România

Preºedintele Traian Bãses-
cu a declarat, ieri, cã CSAT a
aprobat prezenþa aeronavelor
de luptã ale NATO pe aero-
porturie din România. „Am
avut astãzi o ºedinþã CSAT
(n.r. – Consiliul Suprem de
Apãrare a Þãrii). S-a discutat
despre prezenþa unor aeronave
de luptã ale statelor NATO pe
teritoriul României, prin
rotaþie. Este vorba de aerona-
ve care fac parte din sistemul
integrat de apãrare al NATO
ºi care, alãturi de aviaþia
românã, vor asigura poliþia
aerianã. Dincolo de avioane-
le de luptã, pe teritoriul þãrii
vor putea staþiona ºi 200 de
militari - piloþi, mecanici,
personal de întreþinere. A fost
adoptatã aceastã hotãrâre în
CSAT, vom comunica la
NATO aprobarea noastrã. (…)
Am vazut, am observat cã
foarte mulþi analiºti militari,
nemilitari, specialiºti în
fabricarea pâinii au fãcut
predicþii asupra a ceea ce se
va întâmpla pentru România
la summitul NATO (n.r. – de
astãzi ºi mâine, din Þara
Galilor). (…) România
solicitã, generic, consolidarea
flancului estic al Aliantei, nu
doar nord-estic, asta înseam-
nã ºi introducerea României
în sistemele permanente de
alertã, de capabilitãþi de
reacþie”, a precizat ºeful
statului.
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Guvernul va sprijini deschiderea unei noi linii
de producþie de elicoptere la Braºov, a anunþat ieri
premierul Victor Ponta, cu ocazia semnãrii la Pala-
tul Victoria a Memorandumului de înþelegere între
Guvernul României ºi Airbus Helicopters privind
„Proiectul Super Puma MK 1”. „Vreau sã asigur de
tot sprijinul Guvernului pentru acest proiect, la care
s-a lucrat ºi trebuie sã se lucreze în continuare
foarte rapid. Vreau sã mulþumesc reprezentanþilor
Airbus Helicopters pentru cã au încredere în acest
parteneriat ºi în acest proiect pe care îl desfãºoarã
în România ºi îmi doresc anul viitor sã participãm
la momentul deschiderii noii linii de producþie ºi în
2016 sã zburãm împreunã cu noul elicopter asam-
blat în România”, a afirmat prim-ministrul, dupã ce
Memorandumul a fost semnat de ministrul Econo-
miei, Constantin Niþã, ºi de CEO al Airbus Heli-
copters, Guillaume Faury. În acest context, Ponta
a menþionat cã flotele de elicoptere ale mai multor
instituþii din domeniul apãrãrii trebuie moderniza-
te. „În perioada urmãtoare, atât MApN, cât ºi Mi-
nisterul de Interne au nevoie sã îºi modernizeze
flotele de elicoptere ºi sunt convins cã un produs
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fabricat în România cu tehnologia cea mai înaltã la
nivel mondial este un obiectiv pentru ministerele
de resort din România. Sunt convins cã proiectul
care va demara în 2015 va fi un proiect în primul ºi
în primul rând competitiv ºi de nivel tehnologic cel
mai înalt, cã va crea noi
locuri de muncã la Bra-
ºov ºi mai ales va pre-
gãti o nouã generaþie
de specialiºti din Româ-
nia ºi pe plan euro-
pean”, a adãugat pre-
mierul. Acesta a mulþu-
mit reprezentanþilor Air-
bus Helicopters ºi „pen-
tru succesul extraordi-
nar al proiectului de do-
tare cu elicoptere a sis-
temului SMURD”. „În
acest moment, România
are — beneficiind de
opt elicoptere EC 135
dotate pentru SMURD

— probabil cel mai performant sistem de interven-
þie în situaþii de urgenþã din Europa”, a precizat
Victor Ponta. La ceremonia de la Palatul Victoria au
mai fost prezenþi ambasadorii Franþei ºi Germaniei,
Francois Saint-Paul ºi Werner Hans Lauk.

„În urma unor negocieri extrem
de lungi ºi extrem de complicate, în
condiþiile în care România nu pu-
tea sã pãstreze agricultura, pentru
cã nici o þarã nu-ºi va pãstra porto-
foliul avut anterior, eu am obþinut
pentru România, nu pentru Guver-
nul României, nu pentru un român,
am obþinut pentru România cel mai
important portofoliu din CE pentru
noi - sigur, alte þãri au alte opþiuni -
dar Dezvoltarea regionalã înseam-
nã toate fondurile, programele de
coeziune ºi structurale în perioada
2014-2019”, a spus Victor Ponta ieri.
El a arãtat cã, din acest punct de
vedere, toþi oamenii „cu mintea la
ei”, care ºtiu ce înseamnã Comisia
Europeanã, au aplaudat faptul cã
România a obþinut cel mai bun
portofoliu pe care ºi l-ar fi putut
dori, chiar dacã a avut probleme în
trecut în absorbþia fondurilor eu-
ropene. „În aceste condiþii, chiar
domnul Bãsescu, care este în mod
tradiþional adversarul meu, a avut
suficientã minte ca sã nu comente-
ze mai mult, ºtiind cã obþinerea
portofoliului Dezvoltãrii regionale
e un obiectiv extraordinar de im-
portant”, a punctat Ponta. Referi-
tor la momentul în care va face pro-
punerea pentru comisar european,
Ponta a spus cã „eu, dupã ce am
anunþul oficial din partea domnu-

Ponta: Am obþinut Dezvoltarea regionalã,
cel mai important portofoliu din CE, pentru România

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri,
cã, în urma unor negocieri lungi ºi com-
plicate, a obþinut pentru România porto-
foliul de comisar european pentru Dezvol-
tare regionalã, „cel mai important porto-
foliu din CE”, ºi cã ºeful statului, Traian
Bãsescu, a avut suficientã minte sã nu
comenteze mai mult subiectul. Pentru
acest portofoliu va avea discuþii astãzi, cu
preºedintele ales al Comisiei Europene
(CE), Jean Claude Juncker, europarla-
mentarul social-democrat Corina Creþu,
una din cele douã propuneri ale României
pentru comisar european. Întrebat însã,

lui Juncker asupra portofoliului pe
care îl primeºte România, ºi sper
sã am acest anunþ pânã la sfârºi-
tul sãptãmânii, voi face nominali-
zarea în mod oficial ºi atunci per-
soana respectivã va fi audiatã în
Parlament”.

ACL reclamã cã euro-
parlamentarul PSD nu a trecut

prin Parlamentul României
Tocmai lipsa acestei audieri în

Parlamentul României o reclamã
însã liderii ACL, Vasile Blaga ºi
Klaus Iohannis, care ieri au trimis
o scrisoare preºedintelui ales al CE,
Jean-Claude Juncker, ºi liderului
Partidului Popular European, Jo-
seph Daul, în care spun cã nomi-
nalizarea Corinei Creþu pentru func-
þia de comisar european s-a fãcut
prin încãlcarea legii, întrucât aceas-
ta nu a fost audiatã de senatorii ºi
deputaþii naþionali. „În urma infor-
maþiilor cu privire la posibila de-
semnare în funcþia de comisar eu-
ropean a doamnei Corina Creþu, ca
urmare a nominalizãrii acesteia din
partea domnului prim-ministru al
României, Victor Ponta, vã notifi-
cãm prin prezenta faptul cã aceas-
tã nominalizare a fost fãcutã prin
încãlcarea legii”, se aratã în scri-
soare celor doi lideri ACL.

Creþu, la discuþii
cu Juncker astãzi

Preºedintele ales al Comisiei Eu-
ropene, Jean-Claude Juncker, a de-
cis ca din cei doi candidaþi ai Româ-
niei pentru un post de comisar sã aibã
discuþii doar cu europarlamentarul
PSD Corina Creþu, chiar dacã prima
opþiune a Bucureºtiului a fost pen-
tru Dacian Cioloº, actualul comisar
european pentru Agriculturã, potri-
vit unui surse europene. Purtãtorul
de cuvânt al CE, Natasha Bertaud, a
anunþat cã discuþia dintre Juncker ºi
candidatul român va avea loc astãzi.
Sursele europene au lãsat sã se înþe-
leagã cã dupã ce a pierdut Agricul-
tura, România mizeazã pe obþinerea
portofoliului pentru Politicã Regio-
nalã, deþinut în prezent de austriacul
Johannes Hahn, care va primi un alt
portofoliu. Acelaºi post este vizat
însã ºi de Cehia, care a nominalizat-o
pe Vera Jourová, ministru pentru
Dezvoltare Regionalã. „Aº prefera un
portofoliu în competenþele unde simt
cã sunt puternicã, în special Politica
Regionalã, Relaþii Instituþionale,
Transporturi sau Industrie”, a spus
Vera Jourová, în momentul nominali-
zãrii. Potrivit „The Prague Post”, Jou-
rová îi va transmite lui Juncker fap-
tul cã Guvernul ceh doreºte portofo-
liul Politicilor Regionale.

Interviurile cu candidaþii
au început marþi

Jean-Claude Juncker a început,
marþi, interviurile cu persoanele no-
minalizate de þãrile membre pentru
postul de comisar. Primele discuþii au
fost cu ministrul olandez de Externe,
Frans Timmermans, ºi cu fostul pre-
mier finlandez Jyrki Katainen, favo-
riþi pentru portofolii economice, cu
comisarul bulgar responsabil cu aju-
torul umanitar, Kristalina Georgieva,
care, potrivit Euractiv.com, s-ar putea
ocupa de buget în viitoarea comisie.
Presa olandezã scrie cã Timmermans
va fi unul dintre vicepreºedinþii Co-
misiei, vizând portofoliul Comerþului.
Juncker a intervievat-o, chiar marþi, ºi
pe Alenka Bratušek, din Slovenia, þarã
care a trimis trei propuneri. Totodatã,
preºedintele ales al CE a discutat ºi
cu Federica Mogherini (Italia), pe
care ºefii de stat ºi de guvern au de-
cis, la reuniunea extraordinarã a Con-
siliului European, sã o numeascã în
funcþia de Înalt Reprezentant pentru
Politicã Externã. În funcþie de aceste
interviuri, Jean-Claude Juncker va
împãrþi portofoliile. Anunþul va fi fã-
cut abia sãptãmâna viitoare, din ca-
uza faptului cã Belgia nu a trimis
încã o propunere. Presa belgianã
scrie cã aceastã þarã ar urma sã trimi-
tã astãzi o nominalizare.

ieri, dacã o va nominaliza pe Corina Cre-
þu pentru portofoliul Dezvoltãrii regiona-
le, premierul a rãspuns cã va face nomi-
nalizarea oficialã când preºedintele CE îi
va comunica oficial care este portofoliul
alocat României. Dacã ºeful statului a fost
nominalizat de premier la capitolul „aºa
da”, la „aºa nu” am putea spune cã se si-
tueazã liderii Alianþei Creºtin Liberale
(ACL, formatã din PNL ºi PDL), Vasile
Blaga ºi Klaus Iohannis, care au decis, ieri,
sã trimitã o scrisoare lui Jean-Claude Jun-
cker ºi liderului PPE, Joseph Daul, în care
criticã nominalizarea Corinei Creþu.
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Emil Hurezeanu, jurnalist de ţi-
nută, de regulă documentat, îngă-
duitor cu opinia celuilalt, fără a ră-
mâne dator şi fără a abuza de echi-
distanţă, la Digi 24, a avut câteva
referiri la vizita premierului Victor
Ponta în China, opinând că „nu tre-
buie lăsat să se creadă că salvarea
economică vine odată cu investi-
ţiile chineze”. Salutând totuşi aces-
te investiţii, „foarte bine venite nu
doar în România, ci şi în alte
părţi”, Emil Hurezeanu a exprimat
totuşi temerea următoare: „Guver-
nul Ponta ar trebui să nu creeze –
mai ales într-un moment de tensi-
uni intracomunitare, pornind şi de
la criză şi de la atitudini diferite
faţă de conflictul din Ucraina, faţă
de nivelul de severitate al sancţiu-
nilor către Rusia – impresia că,

MIRCEA CANŢĂR

Despre investiţiile
chineze în România

Doljul este din nou sub avertizare cod galben de
inundaţii până astăzi la ora 20.00. Mai multe cursuri
de apă din judeţ sunt vizate de atenţionarea emisă,
ieri, de Administraţia Naţională „Apele Române”. Sunt
posibile sc urgeri importante pe versanţi,  torenţi şi
pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu pos ibile efec-
te de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri
pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate,
cu posibile depăşiri ale c otelor de atenţie.

Vizate sunt bazinele Desnăţui, afluenţii din bazi-
nele inferioare ale Jiului şi Oltului.  Atenţionarea hi-
drologilor este valabilă până astăzi la ora 20.00, însă
în funcţie de evoluţia fenomenelor hidrometeorolo-
gice aceasta ar putea fi ac tualizată. Având în vedere
situaţia ac tuală şi prognoza meteorologică pentru
următoarele ore a fost instituit cod galben pe râurile
din bazinele hidrografice: Drincea, Desnăţui, afluen-
ţii Motrului şi Jiului inferior din judeţele Mehedinţi şi
Dolj, afluenţii Oltului inferior din judeţele Dolj şi Olt,
Călmăţui – judeţele Olt şi Teleorman, bazinul superi-
or al râului Vedea – aferent judeţului Olt ş i afluenţii
mici ai râului Vedea din judeţul Teleorman.

Până astăzi, la ora 12.00, izolat, se pot produce scur-
geri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri ra-
pide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii loca-

fără să recreeze climatul investiţi-
onal şi politic în România, are mult
prea repede alternativ e în est”.
Afirmaţia este parţial valabilă, puţin
cam alambicată şi un jurnalist de
calibrul lui Emil Hurezeanu ş tie
cum stau lucrurile. Numai că vizita
premierului social-democrat, Vic-
tor Ponta, în China, interesantă ca
derulare, nu trebuia lăudată la Digi
24. Ceea ce e în regulă. Că încă
Beijingul, cum a demonstrat-o şi
prezenţa premierului chinez, Li Ke-
qiang, în ultima decadă a lunii no-
iembrie anul trecut, la Bucureşti, la
summitul „China-Europa Centrală
şi de Est”, „ne are la suflet” nu
este chiar o noutate. Altceva ar
merita spus în context: în urmă cu
câteva zile, şeful diplomaţiei fran-
ceze, Laurent Fabius, la o întâlnire

cu ambasadorii francezi, le-a tra-
sat acestora ca sarcină prioritară
problematica economică. Care este
balanţa schimburilor comerciale cu
China a unor ţări europene precum
Marea Britanie, Germania şi Franţa
şi cu cât fast se desfăşoară vizitele
reciproce nu mai amintim. Punem
în discuţie altceva: seriozitatea Gu-
vernului Ponta faţă de cele conve-
nite în luna noiembrie, la Bucureşti,
cu delegaţia chineză condusă de
premierul Li Keqiang. Afirmă Emil
Hurezeanu că atitudinea premieru-
lui Victor Ponta vizavi de investiţii-
le chineze, de reformele din interi-
or, dar şi faţă de sincronizarea cu
UE privind sancţiunile aplicate Ru-
siei, este forţată şi ar putea ridica
semne de întrebare. Cam multe
cuvinte nepotrivit aşezate în ace-

eaşi frază. Care „sincronizare”? La
summitul extraordinar de sâmbă-
tă, de la Bruxelles, al Consiliului
European, Angela Merkel, David
Cameron şi chiar Francois Hollan-
de s-au încruntat, dar n-au luat în
seamă propunerea preşedintei Li-
tuaniei, Dalia Grybauskaite. Iar
premierul slovac, Robert Fico, şi
cel maghiar, Viktor Orban, au men-
ţionat chiar dreptul de veto la noi
sanc ţiuni contra Rusiei, care ar
aduce atingere intereselor naţionale
ale ţărilor lor. Vizita în China a pre-
mierului Victor Ponta n-are nici o
legătură – Doamne fereşte! – cu
schimbarea cadenţei faţă de UE
când e vorba de sancţiuni împo-
triva Rusiei. Deşi, şi aici Emil Hu-
rezeanu e realmente competent,
plină de supleţe este atitudinea can-

celarului Angela Merkel, patroana
Europei. Recursul la restabilirea
unor relaţii reciproc avantajoase cu
Beijingul nu e deloc forţat, ci doar
întârziat, din cauza obtuzităţii Bu-
cureştiului în ultimul deceniu. Să
ne mai reamintim de vizita delega-
ţiei guvernamentale conduse de
Emil Boc la Beijing? Acest sindrom
al drobului de sare sugerat cu tact
de Emil Hurezeanu este realmente
bizar, mai ales că aparţine unui jur-
nalist de regulă cu opinii inteligen-
te. La Craiova, chinezii sunt aştep-
taţi pe şantierul construcţiei de lo-
cuinţe şi, cine ştie, poate şi pe alte
şantiere. La ceea ce se întâmplă în
Europa în momentul de faţă,  a
strâmba din nas la investitorii chi-
nezi e mai mult decât o prostie, e o
greşeală, cum a spus cine a spus.

le şi pe unele râuri mici din alte bazine hidrografice,
situate în  judeţele: Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Argeş
şi Giurgiu. Aceste fenomene se pot înregistra cu pro-
babilitate şi intensitate mai ridicată pe unele râuri din
judeţele Mehedinţi, Olt şi Teleorman. Se menţionează
că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce
mai ales pe afluenţi de grad inferior ai acestor râuri.
Avertizare de ploi în patru judeţe

Până în ac eas tă dimineaţă, la ora 11.00, judeţele
Dolj, Mehedinţi,  Olt şi Teleorman,  se află sub c od
galben de ploi, potr ivit unei atenţionări emise de
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

În judeţele vizate de atenţionare, cantităţile de apă
vor depăşi, local, 25-30 de litri pe metru pătrat şi, izo-
lat, 50-60 de litri pe metru pătrat. Conform aceleiaşi
atenţionări, până joi la 11.00 va ploua în sud-vestul şi
sudul ţării, precum şi la munte, unde se vor cumula
cantităţi de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat.

Meteorologii mai prec izează că în regiunile sudi-
ce şi la munte, vântul va avea intensificări tempo-
rare, cu viteze de 50-70 de kilometri pe oră, iar
izolat, mai ales  în zona montană înaltă, vor fi rafale
de pes te 70-80 de kilometri pe oră.

RADU ILICEANU
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Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, din primele cercetãri ale
poliþiºtilor Biroului Rutier Craio-
va s-a stabilit cã, ieri dupã-amia-
zã, Mihai Oprea, de 30 de ani,
din Craiova, în timp ce circula
pe Calea Bucureºti, din munici-
piu, cãtre centru, în zona Facul-
tãþii de Mecanicã, nu a observat

Un echipaj de siguranþã publi-
cã din cadrul Secþiei 4 Poliþie, aflat
în serviciul de patrulare pe strada
„Amaradia” din Craiova, la inter-
secþia cu strada „Brazda lui No-
vac”, a oprit în noaptea de marþi
spre miercuri, puþin dupã ora
2.00, un autoturism care circula
pe un sector de drum cu ,,Acce-
sul Interzis”. Oamenii legii l-au
identificat pe ªerban Florin, de 33
ani, din Craiova, ºoferul autotu-
rismului, ºi, întrucât emana hale-
nã alcoolicã, i s-a solicitat testa-
rea cu aparatul alcooltest, rezul-
tatul fiind o concentraþie de 0,49

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în noaptea de marþi spre mier-
curi, în jurul orei 1.30, poliþiºti din
cadrul Biroului Rutier aflaþi în ser-
viciul de supraveghere al traficu-
lui rutier au fãcut semnal regula-

Reamintim cã Nicu Soreanu, în vârstã de 31 de ani,
din comuna doljeanã Dioºti, a fost reþinut, marþi sea-
ra, pentru 24 de ore, dupã ce a încercat sã-i ofere
unui poliþist din cadrul  Postului de Poliþie Dioºti suma
de 1.200 lei pentru a nu înregistra un dosar penal în-
tocmit pe numele sãu. Fapta pentru care s-a ales cu
dosar penal s-a petrecut luni, 1 septembrie a.c.

În seara respectivã, în jurul orei 18.00, un agent de
poliþie din cadrul Postului de Poliþie Dioºti a informat
conducerea Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj
cu privire la faptul cã a fost contactat telefonic de
Nicu Soreanu, de 31 de ani, din comuna Dioºti, care
i-a propus sã îi dea o sumã de bani pentru a nu înre-

A intrat cu bicicleta într-un taxiA intrat cu bicicleta într-un taxiA intrat cu bicicleta într-un taxiA intrat cu bicicleta într-un taxiA intrat cu bicicleta într-un taxi
Un craiovean de 30 de ani a fost

rãnit, ieri dupã-amiazã, într-un ac-
cident petrecut pe Calea Bucureºti,
în dreptul Facultãþii de Mecanicã.

Bãrbatul a intrat cu bicicleta pe
care o conducea într-un taxi, în
urma impactului fiind proiectat cu
capul în luneta maºinii.

cã a oprit în faþa sa un taxi, la
volanul cãruia se afla Constantin
Nedea, de 39 de ani, din Craio-
va, a intrat în el, din impact fiind
proiectat în luneta maºinii, pe
care a spart-o.

Biciclistul a fost transportat la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, întrucât s-a rãnit la cap,

în urma investigaþiilor de specia-
litate stabilindu-se cã a scãpat cu
leziuni uºoare, mai exact trauma-
tism cranio-cerebral minor ºi mul-
tiple plãgi în zona feþei ºi scalpu-
lui, dupã cum ne-a declarat in-
spectorul principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
Cercetãrile continuã în cauzã.

Urmãrire pe strãzile Craiovei pentru
prinderea unui ºofer bãut ºi fãrã permis

Bãut ºi cu permisul suspendat,
a intrat pe „Interzis”

mg/l alcool pur în aerul expirat.
Totodatã, poliþiºtii au stabilit ºi
faptul cã acesta avea permisul de
conducere suspendat. Bãrbatul a
fost condus la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova, unde i
s-au recoltat probe în vederea sta-
bilirii alcoolemiei.

Poliþiºtii au întocmit pe numele
lui ªerban Florin dosar penal pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de con-
ducere a unui vehicul sub influen-
þa alcoolului ºi conducere a unui
autovehicul pe drumurile publice
cu permisul suspendat, dupã cum
au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

ªpãgarul de la Dioºti lãsat în libertateªpãgarul de la Dioºti lãsat în libertateªpãgarul de la Dioºti lãsat în libertateªpãgarul de la Dioºti lãsat în libertateªpãgarul de la Dioºti lãsat în libertate

Pe 1 septembrie a.c., la ora 16.45, poliþiºtii din comuna
Dioºti aflaþi în executarea serviciului de patrulare prin co-
munã au observat, pe strada „Morii”, un autoturism ava-
riat care intrase într-un gard de lemn al unei locuinþe. Poli-
þiºtii au identificat conducãtorul auto în persoana lui Nicu
Soreanu, de 31 de ani, din comuna Dioºti, iar din primele
cercetãri s-a stabilit faptul cã acesta, în timp ce conducea
autoturismul, neavând experienþa necesarã pentru cã nu
poseda permis de conducere, a pierdut controlul volanu-
lui ºi a lovit un gard din lemn.

Nicu Soreanu, bãrbatul de 31 de ani,
din comuna doljeanã Dioºti prins în fla-
grant în timp ce voia sã mituiascã un
agent de poliþie ca sã scape de dosar
penal, va fi cercetat în continuare sub
control judiciar. Dupã o noapte petrecutã
în arestul IPJ Dolj, ieri dupã-amiazã,
Tribunalul Dolj a respins propunerea de
arestare preventivã a bãrbatului.

gistra un dosar penal. Dosarul fusese întocmit de
agentul de poliþie în cursul aceleaºi zile, pentru sã-
vârºirea infracþiunii de conducere a unui autovehicul
pe drumurile publice, fãrã a poseda permis de condu-
cere pentru nici o categorie de vehicule.

În baza sesizãrii poliþistului, conducerea IPJ Dolj i-
a anunþat pe ofiþerii din cadrul Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj, iar marþi a fost constituit un co-
lectiv format din poliþiºti din cadrul DGA, cu spriji-
nul poliþiºtilor din cadrul IPJ Dolj ºi sub coordonarea
unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, care a organizat flagrantul. Nicu Sorea-
nu a fost prins în flagrant, în sediul Postului de Poli-
þie, în momentul în care i-a înmânat agentului suma
de 1.200 lei pentru a nu înregistra dosarul penal. Faþã
de bãrbat s-a luat mãsura reþinerii pentru 24 ore pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de dare de mitã ºi condu-
cere a unui autovehicul pe drumurile publice fãrã a
poseda permis de conducere. Ieri dupã-amiazã a fost
prezentat Tribunalului Dolj, care a luat faþã de el mã-
sura controlului judiciar, respingând propunerea de
arestare preventivã.

Poliþiºtii craioveni au urmãrit, în noaptea de marþi
spre miercuri, ºoferul unui Chrysler care a refuzat
sã opreascã la semnalele oamenilor legii, pe strada
„George Enescu”, din municipiu. Abia pe „General
Dragalina” l-au prins, dupã ce acesta a intrat într-o
maºinã parcatã ºi într-un gard ºi a încercat sã scape
pe jos. S-a stabilit cã nu avea permis ºi era bãut.

mentar de oprire unui autoturism
Chrysler, care se circula pe strada
George Enescu, însã ºoferul nu s-
a conformat continuându-ºi depla-
sarea. Poliþiºtii au pornit în urmã-
rirea acestuia, iar la intersecþia strã-

zilor „General Magheru” ºi „Ge-
neral Dragalina”, din cauza vitezei,
ºoferul a pierdut controlul direc-
þiei ºi a lovit un autoturism parcat
ºi gardul unui imobil.

A ieºit din autoturismul avariat
ºi a rupt-o la fugã, însã oamenii
legii au reuºit sã-l prindã ºi sã-l
imobilizeze. A fost dus la sediul
Biroului Rutier Craiova, a fost iden-
tificat, stabilindu-se cã este vorba
despre Toni Gaºparini, de 28 de
ani, din Craiova, ºi, fiind testat cu
aparatul alcooltest, a rezultat o
concentraþie de 0,48 mg/l alcool
pur în aerul expirat. Mai mult, s-a
dovedit cã nu avea nici permis de
conducere.

„Din verificãrile efectuate a re-
ieºit faptul cã acesta nu posedã per-
mis de conducere valabil pentru nici
o categorie de vehicule ºi consu-
mase bãuturi alcoolice, fiind con-
dus la Unitatea de Primiri Urgenþe a
Spitalului Clinic Judeþean Craiova
unde i-au fost recoltate probe bio-
logice în vederea stabilirii alcoole-
miei. Pe numele tânãrului s-a întoc-
mit dosar penal”, ne-a declarat pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, in-
spector principal Alin Apostol.
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Francezii adoră adulterul, rămân ahtiaţi
după spumoasele cancanuri amoroase ale
politicienilor, mai ales când aceştia ajung la
Elysee. Jacques Chirac, pentru care „plicti-
seala zbura în escadrile”, Nicolas Sarkozy şi
acum Francois Hollande, toţi adevăraţi crai,

Totul de vânzare
MIRCEA CANŢĂR

să nu-l omitem pe Francois Mitterrand, se
regăsesc într-o adevărată colecţie de iubă-
reţi. Cartea ex-companioanei preşedintelui
Franţei, Valerie Trierwailler, care apare as-
tăzi în librării, editată la „Arene” din Germa-
nia, în cel mai mare secret, sub titlul „Merci
pour ce moment”, într-un tiraj de 200.000
de exemplare, poartă pe coperţi o bandă cu
menţiunea „tot ce am scris este adevărat”.
Valerie Trierwailler a petrecut nouă ani ală-
turi de Francois Hollande. Pentru Elysee,
scenariul e sumbru: creşterea economică
întârzie să apară, şomajul a crescut, din ca-
uza frondei unor miniştri socialişti a fost ne-
cesară o remaniere. Lovitura e atât de nă-

prasnică pentru imaginea preşedintelui fran-
cez, şi aşa insondabil, încât e dificil de antici-
pat ce va urma. Relaţia lui Valerie Trierwailler
cu Francois Hollande dura din 2005, doi ani
mai târziu survenind şi despărţirea oficială a
actualului preşedinte de Segolene Royal, cu

care avea patru copii. În 2010 era oficializată
relaţia Francois Hollande – Valerie Trierwail-
ler, care, la rândul său, divorţa de soţul său
Denis, angajat la „Paris Match”. În 2012, Pri-
ma Doamnă, ne-măritată, trimitea un mesaj
pe Twitter de susţinere a adversarului lui Se-
golene Royal la alegerile legislative în circum-
scripţia La Rochelle, Olivier Falorni, şi pro-
voca un seism în familie. În fine, la începutul
anului în curs, Francois Hollande anunţa, după
publicarea unor fotografii cu actriţa Julie Ga-
yet, ruperea oricărei legături cu Valerie Trier-
wailler. Unele pasaje mai incitante din eseul
de 300 de pagini au apărut ieri în „Paris
Match”, unde autoarea colaborează la o ru-
brică de critică literară şi mare lucru nu dez-
văluie. Se fac destăinuiri siropoase despre viaţa
intimă, despre o relaţie minată de gelozie şi
putere, cu dragoste pasională, posesivă şi toa-
te ingredientele, până la destabilizarea delicioa-
să. O naraţiune despre dragoste şi... dispera-

re. Într-un fel, cum s-ar spune în folclorul
autohton, Valerie Trierwailler „se dezbracă de
caracter”, sub justificarea teribilei decepţii trăi-
te la vestea despărţirii. Dar pentru şeful sta-
tului francez, lectura se anunţă o adevărată
consternare, fiindcă pentru el nu există viaţă
privată. Moralmente, demersul lui Valerie
Trierwailler n-are nici o justificare, mai ales
că a fost doar partenera vremelnică a lui Fran-
cois Hollande şi nu soţia acestuia. Confecţio-
nând o bombă literară, într-un tensionat con-
text politic intern, cu destui actori, dincolo de
protagonist, încasează o frumoasă sumă de
la editura „Arene” şi demonstrează angoasele
„stângii de caviar”. Că totu-i de vânzare, asta
nu se mai pune. În orice caz, o observaţie
este certă: nescutită de vorbe deşucheate nu
va rămâne în presa franceză nici Valerie Trier-
wailler. Va rămâne însă cu banii. Revanşa unei
regine ofensate nu este altceva decât o bom-
bă politică şi sentimentală.

La câteva
luni după ce
comisarul-şef
Liviu Ţiulescu
s-a stins din
viaţă, lăsând
liber locul de
adjunct al
comandantului
IPJ Dolj, s-a
luat decizia
numirii tempo-
rare a unui
ofiţer în această funcţie: prin
dispoziţia inspectorului
general al Poliţiei Române,
începând cu data de 1
septembrie a.c., comisar-şef
de poliţie Ciocoiu Cristinel a
fost împuternicit să îndepli-
nească atribuţiile funcţiei de
adjunct al şefului Inspectora-
tului de Poliţie Judeţean Dolj,
cu atribuţii pe linie de poliţie
judiciară, a fost anunţul făcut

Comisarul-şef Cristi Ciocoiu,
noul adjunct al şefului IPJ Dolj

Minori cercetaţi pentru
furt de conductori electrici

Comisarul-şef Cristinel Ciocoiu, şeful
Serviciului de Investigaţii Criminale din
cadrul Inspectoratului de Poliţie al Jude-
ţului Dolj, a fost împuternicit să ocupe, pe
o perioadă de şase luni, funcţia de adjunct

În urma activităţilor specifice desfăşurate de poliţiştii doljeni,
în cursul zilei de marţi, au fost identificaţi trei tineri bănuiţi de
comiterea unor furturi de conductori electrici, valoarea prejudi-

ciului creat de aceştia fiind de aproximativ 15.000 lei.
Poliţiş ti din c adrul

Secţiei 12 Poliţie Rurală
Dane ţi au efec tu at,
marţi, în baza autoriza-
ţiilor emise de magistraţi,
patru percheziţii domici-
liare la locuinţele lui Ma-
rian C., Petr işor R.,  am-
bii de 17, ani şi Alexan-
dru M. , de 16 ani, din
comuna doljeană Daneţi.

În urma cercetărilor
efectuate a rezultat fap-
tul că aceştia, în noaptea
de 9/10 august a.c., au
sustras conductori elec-
trici de la o reţea din apro-
pierea comunei Dobro-
teşti aparţinând CEZ Dis-
tribuţie. De asemenea, din investi-
gaţiile efectuate s-a stabilit faptul
că minorii sunt şi autorii tentativei
de sustragere de conductor elec-
tric de la aceeaşi reţea şi din ace-
laşi loc, în noaptea de 14/15 au-
gust a.c., dată la care au secţionat
300 metri conductor electric pe
care nu l-au sustras întrucât şi-a
făcut apariţia o patrulă de poliţie,
minorii reuşind să dispară.

„Prejudiciul total creat prin
săvârş irea celor  două fapte es te
de aproximativ 15.000 lei, în
cauză fiind c ontinuate cerc etă-
rile de c ătre poliţiş ti c u minorii
în s tare de libertate pentru c o-
miterea infracţiunii de furt c ali-
ficat”, a precizat inspec tor  prin-
cipal Alin Apostol,  purtătorul de
cuvânt al IPJ  Dolj.

CARMEN ZUICAN

Retailerul german Lidl deschi-
de astăzi un nou magazin în Cra-
iova, reţeaua din România însu-
mând în prezent 179 de magazi-
ne, a anunţat compania. Noua uni-
tate este situată pe Calea Bucureşti
nr.115, are o suprafaţă de vânzare
de aproximativ 1.200 metri pătraţi
şi a creat 30 de noi locuri de mun-
că la nivel local.

De la începutul anului, Lidl a
deschis zece magazine noi, în Efo-

Lidl deschide un nou
magazin la Craiova

rie Nord, Târgu Neamţ, Iaşi, Arad,
Bucureşti, Popeşti Leordeni, Cra-
iova şi Timişoara, a schimbat loca-
ţia unui magazin din Târgu Mureş
şi a închis o unitate din Drobeta-
Turnu Severin. Compania a anun-
ţat pentru acest an 15 deschideri.

Lidl a intrat pe piaţa locală în
2010, când a preluat de la grupul
Tengelmann cele aproximativ 100 de
magazine de discount Plus. Potrivit
unui raport al Consiliul Concuren-

ţei, Lidl se situează pe locul al treilea
într-un top al marilor retaileri, după
vânzările din 2012, fiind depăşit de
Kaufland şi Carrefour.

Lidl are în prezent aproximativ
3.800 de angajaţi în reţeaua de ma-
gazine, centrele regionale de dis-
tribuţie şi în sediul central. Com-
pania este parte a grupului german
Lidl & Schwartz, care mai ope-
rează pe plan local reţeaua de hi-
permarketuri Kaufland.

al comandantului IPJ Dolj. Cristinel Cio-
coiu se va ocupa de domeniul pe care îl stă-
pâneşte, poliţia judiciară, comisarul-şef Ni-
cuşor Badea rămânând în continuare res-
ponsabil de ordinea publică.

de reprezentanţii
Inspectoratului General
al Poliţiei Române
(IGPR).

Comisarul şef
Cristinel Ciocoiu, care
va fi adjunct următoa-
rele şase luni, are 46 de
ani şi 20 de ani de când lucrea-
ză în cadrul Inspectoratului de
Poliţie al Judeţului Dolj. După
primul an de poliţie a ajuns la

Serviciul de Investigaţii Crimina-
le, în ultimii 9 ani fiind şeful
acestui serviciu.

CARMEN ZUICAN
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60 de liceeni au participat la pro-
gramul de internship Summer job,
desfãºurat de Banca Comercialã
Românã (BCR) în lunile iulie ºi
august ale acestui an. Aflat la a IV-
a ediþie, Summer Job în BCR este
primul program de internship plã-
tit pentru liceeni desfãºurat în Ro-
mânia. “BCR Summer Job 2014:
colaborare, determinare, responsa-
bilitate, competiþie, experienþã… iar
lista ar putea continua.  Mã simt
norocoasã fiindcã am avut ºansa
de a participa la acest internship
pe parcursul cãruia am avut multe
de câºtigat. Spre deosebire de pri-
ma zi, în care totul îmi era necu-
noscut, acum plec dintr-un loc în
care am învãþat lucruri practice ºi
am interacþionat cu tot ceea ce re-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Conform unei cercetãri ad-hoc în rândul a 500 de
adolescenþi din toatã þara, 70% din ei cheltuiesc cei

mai mulþi bani pe ieºirile în oraº ºi pe cãlãtorii,
20% pe gadgeturi, iar 10% pe haine. Peste 80%

din elevii care au participat la sondaj au spus cã ar
economisi pentru excursii ºi studii, iar aproape

15% pentru achiziþionarea celor mai noi gadget-
uri. Cel mai util produs bancar în opinia elevilor de

liceu este cardul de credit.

prezintã mediul bancar. Consider
cã am fãcut cea mai bunã alegere
atunci când am decis sã îmi pe-
trec vacanþa de varã la BCR! La
rândul meu, voi încuraja alþi prie-
teni ºi colegi sã aplice la ediþiile
care urmeazã, fiindcã este o expe-
rienþã unicã”, a declarat o elevã din
Summer Job 2014, Sucursala Ro-
man, Neamþ.

Pãrinþii – modelul
de comportament financiar
În fiecare an, absolvenþii pro-

gramului Summer Job sunt impli-
caþi în realizarea unei cercetãri pe
teme de comportament financiar
ºi planuri de carierã în rândul ele-
vilor de liceu. În 2014, ei au reuºit
sã colecteze opiniile a peste 500

de liceeni respondenþi. Astfel, si-
milar anului 2013, ºi în acest an
tinerii sunt axaþi mai mult pe cum-
pãrãturile online ºi pe ieºirile cu
prietenii. Atunci când vine vorba
de economisire, cea mai mare par-
te dintre aceºtia (53,97%) ar eco-
nomisi pentru excursii, 34,69%
pentru haine ºi 26,53% pentru gad-
get-uri. Peste jumãtate din tineri fac
cumpãrãturi online deoarece con-
siderã aceastã modalitate de platã
eficientã, pentru cã economisesc
timp ºi au la dispoziþie o varietate
mare de produse. Când au fost
întrebaþi care este cel mai util pro-
dus bancar, 80% au ales cardul de
credit. Atraºi de bonusurile ºi avan-
tajele pe care le aduce plata cu car-
dul de credit, respondenþii sunt de
pãrere cã acest produs bancar este
practic ºi uºor de utilizat.

Tinerii îºi doresc sã lucreze
încã din facultate

Creditul bancar, cardul de eco-
nomii, depozitele bancare, inter-
net banking-ul sunt produsele ºi
serviciile menþionate de tineri ca
fiind utile. Majoritatea elevilor îºi
doresc sã lucreze încã din timpul
facultãþii deoarece sunt de pãrere
cã un training sau un internship
într-o companie i-ar pregãti mai
bine pentru o carierã de succes.
Atunci când vine vorba de primul
salariu, tinerii care au participat

la sondaj au spus cã ºi-ar dori ca
acesta sã se încadreze în interva-
lul 1.000-2.000 de lei în condiþiile
în care alocã pentru cheltuielile
personale între 300-700 lei pe
lunã. 85% din respondenþi au un
model de comportament financiar
responsabil în pãrinþi. Dacã la
ediþiile anterioare Summer Job,
mama ºi bunica erau principalele
modele de comportament finan-
ciar ale copiilor, anul acesta tatãl
este prima opþiune pentru mai mult
de jumãtate din cei care au rãs-
puns la chestionar.

La întrebarea “Care persoanã publicã este un model financiar pen-
tru tine”, Bill Gates ºi Mugur Isãrescu sunt în continuare primele opþi-
uni de modele publice financiare de succes în rândul elevilor de liceu,
însã Steve Jobs ºi Gheorghe Becali au fost înlocuiþi de Donald Trump
ºi Warren Buffett.

 Strategia de politicã externã a
României, pusã în aplicare de
premierul Victor Ponta ºi care
implicã ºi îmbunãtãþirea relaþiilor
politice ºi comerciale cu China,
este una de succes!, susþine de-
putatul de Dolj, Claudiu Manda,
într-un comunicat de presã.
„Dovada este în primul rând
modul onorific în care Victor
Ponta a fost primit la Beijing de
omologul sãu chinez Li Ke-
qiang ºi preºedintele Xi Jinping,
cu ocazia împlinirii a 65 de ani
de relaþii diplomatice ºi 10 ani de
la semnarea Parteneriatului am-
plu de prietenie ºi cooperare”,
mai spune liderul social-demo-
craþilor doljeni.

 Din vizita premierului Victor

„Din vizita premierului Victor Ponta în China
au rezultat oportunitãþi privind investiþii viitoare”

Ponta în China au rezultat atât
planuri concrete pentru proiecte
comune, cât ºi oportunitãþi pri-
vind investiþii viitoare, din care
vor rezulta locuri de muncã ºi be-
neficii directe pentru români.

 Manda susþine cã una dintre
cele mai importante investiþii,
care se va desfãºura în urmãto-
rii doi ani, este cea care vizeazã
construcþia unui cartier de 35 de
blocuri în Craiova, în valoare to-
talã de 35 de milioane de euro.
“Totodatã, în perioada urmãtoa-
re se are în vedere realizarea
unor studii de fezabilitate pentru
construcþia de cãtre compania
China Railway a unei cãi ferate
de mare vitezã pe ruta Bucureºti-
Iaºi ºi apoi spre Chiºinãu. Iar cu

firma China Communications
Construction Corporation au
avut loc discuþii despre proiec-
tele de autostradã Piteºti-Craio-
va, Comarnic-Braºov ºi despre
modernizarea podului Constanþa
sau lucrãrile la podul de la Brãi-
la”, a subliniat deputatul doljean,
printr-o scurtã trecere în revistã
a investiþiilor punctate de premie-
rul României.

În domeniul energiei s-a dis-
cutat cu China National Electric
Engineering Construction Corpo-
ration despre contractul de circa
271 de milioane de dolari pentru
modernizarea grupurilor ºi insta-
laþiilor de la Termocentrala Deva.
“Iar în domeniul comercial, so-
cietatea mixtã româno-chinezã

Cattle Ferma de Bovine SRL ºi-a
propus sã exporte pânã la 20.000
de bovine vii din România în Chi-

na, începând cu un prim lot de
5.000 de capete”, a conchis pre-
ºedintele PSD Dolj.
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Pagină realizată
de MAGDA BRATU

„Artiştii au empatizat foarte
bine cu opera
lui Marin Sorescu”

Simpozionul Internaţional de
Sculptură „Drumuri brâncuşie-
ne” a avut ca temă, la aceas tă a
II-a ediţie, creaţia soresciană, în
acord cu Zilele „Marin Sorescu”,
care s-au desfăşurat în perioada
15-17 august. «A fost o temă pro-
vocatoare, pentru c ă Marin So-
rescu este un adevărat brand cul-
tural nu numai al zonei noas tre,
ci ş i al ţării. E binec unoscut în
străinătate şi este încă cel mai tra-
dus scriitor român în limbile lu-
mii.  Sculptorii nu au avut o misi-
une deloc uşoară. Ceea ce ne-a
surprins în mod plăcut a fos t fap-
tul că toţi artiştii au empatizat foar-
te bine cu opera sc riitorului şi
sculpturile lor surprind de la poe-
zie până la piesele de teatru», a
declarat în cadrul festivităţii de ieri
Cosmin Dragoste, managerul
Casei de Cultură „Traian Deme-
trescu” – instituţia organizatoare
a evenimentului.

Simpozionul Internaţional de
Sculptură „Drumuri brâncuşie-
ne” a fost considerat deopotrivă
de organizatori şi invitaţi ca unul
dintre cele mai importante eveni-
mente din agenda proiectului „Cra-
iova – Capitală Culturală Euro-
peană 2021”. «Suntem, alături de

toate c elelalte ins tituţii de
cultură din Craiova, pe un
drum foarte bun în ceea ce
priveş te obţinerea titlului.
Simpozionul este o dovadă
pertinentă, concretă că ora-
şul nostru se transformă pe

zi ce trece într-un pol de atracţie
pentru artiştii din întreaga lume. De-
venim un oraş care poate nu numai
să exporte valori, ci şi să atragă spre
el alte valori», a declarat Cosmin
Dragoste, managerul Casei de Cul-
tură „Traian Demetrescu”. Antoniu
Zamfir, noul preşedinte al Asocia-

ţiei „Craiova – Capitală Culturală Eu-
ropeană 2021” – organizaţie sub a
cărui egidă s-a desfăşurat evenimen-
tul – a subliniat că simpozionul „cu
siguranţă va avea continuitate şi va
constitui un punct extrem de im-
portant în dosarul pe care oraşul îl
va duce la Uniunea Europeană în
2016”. «Suntem într-un moment în
care „lupta” a început să fie asiduă
cu celelalte oraşe din ţară care îşi
anunţă dorinţa de a candida. Iar pe
noi nu face decât să ne motiveze şi
să ne responsabilizeze o dată în
plus», a mai spus Zamfir.

Diplome pentru sculptorii care au realizat „traducerile”
în piatră ale operei soresciene

Mulţumirile ş i fe licitările adre sate de  orga-
nizatori artiştilor care au participat anul ace s-
ta la cea de-a II -a ediţ ie a Simpozionului Inter-
naţional de Sculptură „Drumuri brâncuşiene” au
fost însoţite , ie ri, de o diplomă, acordată într-
un cadru festiv,  în sala de  şedinţe a Primăriei
Craiova.

«Vă felicit pentru că ne-aţi dăruit nişte  lu-
crări extraordinare! Şi mulţumim că ne-aţi aju-
tat ca anul acesta să ave m o ediţie de  excepţie a
Zile lor „Marin Sore scu”!»,  le-a spus primarul
Lia Olguţa Vasilescu celor opt artişti,  veniţi din
cinci ţări.  Tabăra de sculptură s-a de sfăşurat pe

întreg parcursul lunii august, în curtea Centru-
lui Multifuncţional din Craiova, tema creaţiei
fiind opera lui Marin Sore scu.

De două zile, lucrările realizate  în cadrul eve-
nime ntului,  cioplite în piatră de Vratsa, pot fi
admirate de craioveni pe esplanada Teatrului Na-
ţional „Marin Sorescu”, urmând să intre în pa-
trimoniul municipalităţii şi apoi să îşi găse ască
loc în mai multe părculeţe ale oraşului. „Mihai
Bravu”, cele  de la Rotonda,  de la Biserica „Ma-
dona Dudu” ş i din apropierea Liceului de Arte
„Marin Sore scu” sunt doar câteva care vor fi
înfrumuseţate cu ace ste lucrări.

Fiecare ediţie a taberei de
sculptură va avea… muza ei!

Primarul Lia Olguţa Vasiles-
cu  – c are le-a ş i înmânat diplo-
mele – i-a felicitat pe artiş ti pen-
tru lucrările realizate, aprec iind
c ă,  „pe lângă s impozioane ori
spec tacole de teatru c are aveau
loc până ac um,  anul acesta ră-
mâne c eva palpabil despre Ma-
rin Sorescu”. „Vom încerca, în
viitor,  să păstrăm ac es t model şi
pentru celelalte personalităţi pe
care le-a dat Craiova – pentru
Adrian Păunescu, Tudor Gheor-
ghe, Alexandru Mac edonski, Ni-
colae Titulesc u şi alţii, pentru că
nu duc em lipsă de oameni care
au însemnat ceva nu numai pen-
tru România, ci şi pentru Euro-
pa”,  a mai spus edilul. Totoda-
tă, Lia Olguţa Vasilescu a subli-
niat că Zilele „Marin Soresc u”
vor avea continuitate şi i-a as i-
gurat pe membrii familiei Sores-
c u de grija c a „personalitatea
sc riitorului să f ie respec tată în
Craiova”.

Arta a adus şi pacea municipa-
lităţii cu nepoata scriitorului…

Critic fervent al ac ţiunilor  în-
treprinse în ultimii ani de Primă-
ria Craiova pentru omagierea lui
Marin Soresc u, nepoata poetului
din Bulzeşti, conf. univ. dr. Sori-
na Sorescu – profesor la Facul-
tatea de Litere a Universităţii din
Craiova şi,  totodată, preşedinte al

Fundaţiei Culturale „Marin Sores-
cu” – s-a declarat încântată de cre-
aţiile sculpturale. „Sunt lucrări ex-
traordinar de reuş ite, câteva chiar
pun probleme de interpretare a
operei. Mă bucur foarte mult că
nu e o serie de lucrări la coman-
dă, ci împlinirea unor proiecte cre-
atoare. A fos t o oc azie pentru
sculptori să îşi dezvolte propriile
intuiţii artistice”.

Referindu-se la Simpo-
zionul „Drumuri brâncuşie-
ne”, Sorina Sorescu a apre-
ciat că „dă greutate” Zilelor
„Marin Sorescu”. «Craiove-
nii vor întâlni în spaţiile pu-
blic e referinţe la personali-
tatea creatoare, la biografia,
motivele şi temele funda-
mentale legate, în literatura
română şi cea universală, de
Marin Sorescu. Eu sper ca
ediţia aceasta a Zilelor „Ma-
rin Soresc u” să fie un în-
ceput – în fiecare an să fie
un proiect de ac eastă an-
vergură şi seriozitate. Iar
evenimentul să depăşească
festivismul din anii ante-
riori», a mai spus nepoata
scriitorului.

Sculptorii au apreciat
în mod deosebit atmosfera
de lucru şi colegialitatea

Cei opt artişti din cinci ţări –
Grigore Sultan (Republica Mol-
dova), Emil Bachiyski (Bulgaria),
Ilie Berindei (Elveţia), Evrim Ca-
moglu (Turcia), Valentin Duicu,
Vasile Soponariu, Dan Purcă-
rea, Paul Popescu (România) –
au fost răsplătiţi nu numai cu vor-
be frumoase, ci şi cu o sumă de
bani şi diplome. „A fost o ediţie de
exc epţie şi sper ca pe viitor  să
avem artişti invitaţi cel puţin de talia
celor de anul acesta”, a mărturisit,
la festivitatea de ieri, Paul Popes-
cu, care a fost şi curatorul simpo-
zionului.

La rândul său, Ilie Berindei a
precizat că – deşi deloc uşor să
ciopleşti o lucrare în doar patru
săptămâni, în condiţiile în care
majoritatea bloc urilor  de piatră
avute a depăşit cinci tone –,  a
fost una dintre cele mai frumoa-
se tabere de sculptură la care a
partic ipat. De altfel, toţi c ei opt
artişti au apreciat în mod deose-
bit atmosfera de lucru şi relaţiile
de colegialitate şi sprijin reciproc
care au existat.

***
Cele opt lucrări rezultate în urma

ediţiei a II-a a Simpozionului In-
ternaţional de Sculptură „Dru-
muri brâncuşiene” – „Un geam
în faţa noastră”, „Fereastră spre
eternitate”, „Floarea heruvimi-
lor”, „M-am ascuns într-o scoi-
că”, „Iona (Răzbim noi cumva la
lumină)”, „Mitrele – Spânzura-
tul”, „Iona” şi „Craiova văzută
din car” – urmează să fie ampla-
sate, majoritatea, în mai multe păr-
culeţe din oraş. Cea din urmă, re-
alizată de Paul Popescu, îşi va găsi
lac la intrarea în Craiova dinspre
Bucureşti.
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Acest fapt se datoreazã în
principal eliminãrii, anul acesta,
a restricþiilor privind scoaterea
posturilor la concurs în sistemul
sanitar. În prezent, toate unitã-
þile sanitare pot solicita aproba-
rea din partea Ministerului Sã-
nãtãþii sau a autoritãþilor publice
locale, dupã caz, pentru scoate-

„Tendinþa de schimbare a com-
portamentului în ceea ce priveºte
grija faþã de sãnãtate este întãritã
ºi de diminuarea semnificativã a
numãrului de persoane care nu
merg în general la medic. Astfel,
dacã în 2011 procentul celor care
nu mergeau la medic era de 35%,
în 2014 acest procent a ajuns la

Peste 1.500 de posturiPeste 1.500 de posturiPeste 1.500 de posturiPeste 1.500 de posturiPeste 1.500 de posturi
scoase la concurs în Sãnãtatescoase la concurs în Sãnãtatescoase la concurs în Sãnãtatescoase la concurs în Sãnãtatescoase la concurs în Sãnãtate

Ministerul Sãnãtãþii a aprobat, în ultimele douã
luni, scoaterea la concurs a peste 1.500 de posturi
vacante aflate în unitãþile sanitare cu paturi din
subordine ºi în serviciile de ambulanþã.

rea la concurs a posturilor bu-
getate, în funcþie de necesitãþi.
În prezent nu mai este valabilã
restricþia privind scoaterea unui
post la concurs în urma a ºapte
posturi eliberate.

Mai mult, ministrul Sãnãtãþii,
Nicolae Bãnicioiu, a declarat cã
procesul de aprobare ºi scoatere

la concurs este unul
continuu ºi se realizea-
zã în funcþie de solici-
tãrile managementului
unitãþilor sanitare sau
a serviciilor de ambu-
lanþã, cu încadrarea în
cheltuielile de personal
aprobate.

Dintre cele 1.500
de posturi scoase la
concurs în ultima pe-
rioadã, cele mai mul-
te, 1.337 se aflã în
spitale.

Deficit
de personal
în spitale

 Aceastã decizie
vine în contextul unui
deficit de personal cu
care spitalele se confruntã de ani
de zile. Iar una din principalele
cauze este plecarea din sistem a
cadrelor medicale. Numai la ca-
pitolul asistente medicale, în
comparaþie cu anul 1990, în sis-
temul public de sãnãtate se poa-
te constata o scãdere cu 30.000
(circa 25%), respectiv de la
125.484 asistente în 1990, la
95.484 în 2012. Cea mai drama-
ticã scãdere a numãrului de asis-
tente medicale a avut loc în pe-

rioada 2007-2012, respectiv
23.000, sistemul public de sãnã-
tate pierzând 17% dintre asisten-
tele medicale. Pe locul al doilea
se situeazã categoria de personal
sanitar auxiliar din unitãþi publi-
ce, care a scãzut în acelaºi in-
terval de la 66.063 salariaþi, în
1990, la 55.717 în 2012, adicã o
reducere de circa 16% (cu
10.346 mai puþini salariaþi).

În schimb, în acelaºi interval
de timp, numãrul pacienþilor a
crescut cu 12%. Situaþia indicã

o creºtere cu aproape 40% a sar-
cinilor de serviciu în acest inter-
val (ea fiind ºi mai mare dacã
luãm în considerare anii în care
numãrul de pacienþi a fost mult
mai mare decât în 2012). Anali-
za datelor aratã însã cã existã
forþa de muncã necesarã pentru
a ocupa aceste posturi. Spre
exemplu, absolventele de ºcoli
postliceale din anii 2013 ºi 2014
însumeazã circa 40-45.000, adi-
cã peste nevoile sistemului.

RADU ILICEANU

GfK: Românii sunt mai atenþi la sãnãtatea lor,
76% au mers cel puþin o datã la medic în ultimul an

Românii sunt mai atenþi la sã-
nãtatea lor, 76% din populaþie
a mers cel puþin o datã la medic
în ultimul an, în creºtere cu 10
puncte faþã de 2013, iar 21%

aleg mai degrabã la serviciile
private decât cele de stat, în
special pentru stomatologie, gi-
necologie, medicinã internã ºi
medicina muncii.

9%”, potrivit unui studiu realizat
de GfK pentru compania de servi-
cii medicale private MedLife.

Studiul aratã cã 21% din popu-
laþie utilizeazã mai degrabã servi-
ciile medicale private, în creºtere
cu cinci puncte faþã de 2011,
aceastã preferinþã fiind mai frec-
ventã în rândul tinerilor cu vârste

între 25 ºi 34 de ani, care au studii
medii sau superioare.

Cel mai important factor în ale-
gerea furnizorului rãmâne în con-
tinuare calitatea actului medical, cu
o pondere de 58% la nivelul între-
gii populaþii ºi de 68% în rândul
celor care utilizeazã serviciile me-
dicale private.

Potrivit sursei citate, cele mai
utilizate servicii medicale în clini-
cile private sunt cele stomatologi-
ce, ginecologice, medicinã internã
ºi medicina muncii, cu un procent
semnificativ mai mare al celor care
preferã serviciile de ginecologie la
privat (23%) decât la stat (10%).

La capitolul notorietatea opera-
torilor de servicii medicale priva-
te, studiul relevã cã MedLife este
cel mai cunoscut furnizor la nivel
naþional, urmat de Regina Maria ºi
Medcenter.

În ceea ce priveºte atitudinea
faþã de distribuþia fondurilor de sã-
nãtate, 58% din populaþia urbanã
este de acord ca fondurile de sã-
nãtate de la stat sã fie direcþionate

unitar ºi cãtre furnizorii privaþi de
servicii medicale ºi spitalele priva-
te, atitudine care se manifestã mai
puternic în rândul locuitorilor re-
giunii Banat-Criºana-Maramureº.

Studiul mai aratã cã cei care
utilizeazã servicii medicale private
sunt influenþaþi în mai mare mãsu-
rã de recomandãrile prietenilor
(56%) ºi de informaþiile de pe In-
ternet (27%) atunci când opteazã
pentru o unitate medicalã. Spre
comparaþie, pentru utilizatorii ser-
viciilor de sãnãtate de stat, medi-

cul de familie are cea mai mare
influenþã în alegerea furnizorului
(73%), urmat de recomandãrile
cunoscuþilor (37%).

Studiul GfK realizat la cererea
MedLife a fost derulat în luna iulie
2014, la nivel naþional, pe un eºan-
tion reprezentativ de 544 de
respondenþi din mediul urban, cu
vârste peste 18 ani.

MedLife activeazã pe piaþa din
România din 1996, fiind cel mai
mare operator privat de servicii
medicale de pe piaþa localã.



cuvântul libertãþii / 9
externe

joi, 4 septembrie 2014

ªTIRI

ªTIRI

Înregistrarea video cu decapitarea jurnalis-
tului american Steven Sotloff, difuzatã marþi
de jihadiºtii Statului Islamic (SI), este „auten-
ticã”, a anunþat ieri Casa Albã, relateazã AFP.
„Serviciile americane de informaþii au analizat
înregistrarea video difuzatã recent ºi în care
apare cetãþeanul american Steven
Sotloff ºi considerã cã aceasta este
autenticã”, a indicat Caitlin Hayden,
purtãtoarea de cuvânt a Consiliului
de Securitate Naþionalã de la Casa
Albã. Gruparea jihadistã Statul Isla-
mic (SI) a revendicat într-o înregis-
trare video difuzatã marþi decapita-
rea unui al doilea ostatic american,
jurnalistul Steven Sotloff. În înre-
gistrarea video, denumitã „Al doilea
mesaj cãtre America”, poate fi vã-
zut jurnalistul Steven Sotloff, în vâr-
stã de 31 de ani, în genunchi, îm-
brãcat într-o bluzã portocalie, alã-
turi de un bãrbat mascat, înarmat
cu un cuþit. Bãrbatul mascat a lan-
sat totodatã ºi o ameninþare la adre-
sa unui ostatic britanic, pe care l-a
numit David Haines, ºi a avertizat
guvernele sã retragã „aceastã alian-
þã maleficã a Americii împotriva Sta-
tului Islamic”, a precizat SITE (in-
stituþia care monitorizeazã site-urile
islamiste). Pe data de 19 august, gru-

Ucraina vrea sã construiascã
un zid la graniþa cu Rusia

Ucraina va începe construirea
unui zid la graniþa cu Rusia, a afir-
mat, ieri, premierul Arseni Iaþe-
niuk, într-o reuniune a guvernului
de la Kiev, relateazã agenþia Uk-
rinform, în pagina electronicã.
„Lansãm operaþiunea «Zidul»,
care are în vedere construirea unui
zid real la graniþa dintre Ucraina
ºi Federaþia Rusã”, a afirmat pre-
mierul Iaþeniuk. Pe de altã parte,
ºeful guvernului de la Kiev a
apreciat cã „Ucraina are nevoie
de o nouã strategie de apãrare,
în care sã se precizeze clar cine
este agresorul ºi cine reprezintã
o ameninþare. Noua strategie de
apãrare ar trebui sã desemneze
Rusia drept un stat agresor ºi, de
asemenea, principala ºi singura
þarã care ameninþã securitatea
naþionalã ºi integritatea teritorialã
a Ucrainei”, a declarat premierul
Arseni Iaþeniuk.

Londra face cea mai mare
comandã de vehicule blindate
din ultimii 30 de ani

Marea Britanie a semnat un
contract în valoare de 3,5 miliar-
de de lire sterline (4,4 miliarde de
euro) pentru vehicule blindate, a
anunþat Ministerul britanic al Apã-
rãrii ieri, cu o zi înaintea unui
summit al NATO în Þara Galilor.
Guvernatorul a precizat cã aceas-
ta reprezintã cea mai mare co-
mandã de vehicule blindate datã
de minister în ultimele trei dece-
nii. Fabricate de filiala britanicã
a firmei americane General Dy-
namics, cele 589 de vehicule sunt
dotate cu o tehnologie informati-
cã ce va ameliora supravegherea
operaþiunilor pe teren, potrivit mi-
nisterului.

Temeri privind un posibil atentat
la 11 septembrie, dupã dispari-
þia unor avioane libiene

Miliþiile islamiste din Libia au
preluat controlul a circa 12 avioa-
ne comerciale luna trecutã, iar ser-
viciile de informaþii occidentale au
emis recent o avertizare potrivit
cãreia aceste avioane ar putea fi
folosite în atacuri teroriste în nor-
dul Africii, relateazã „The Wa-
shington Free Beacon”. Informa-
þii privind avioane furate au fost
transmise administraþiei america-
ne în ultimele douã sãptãmâni ºi
includ o avertizare cã una sau mai
multe dintre aceste aeronave ar
putea fi folosite într-un atac, la
comemorarea atentatelor din 11
septembrie 2011 de la New York
ºi Washington, au declarat oficiali
americani, citaþi de publicaþia elec-
tronicã „Washington Free Bea-
con”. Oficialii au afirmat cã agen-
þiile de informaþii americane nu au
confirmat încã furtul de avioane
dupã preluarea controlului asupra
aeroportului internaþional din Tri-
poli, la sfârºitul lui august, de cã-
tre islamiºti ºi încearcã sã locali-
zeze toate aeronavele deþinute de
douã companii aeriene de stat din
Libia, pe fondul deteriorãrii situa-
þiei din þarã.

Patru nave NATO vor intra
pânã la 7 septembrie în apele
Mãrii Negre, regiunea fiind vi-
zitatã în ultima perioadã de mai
multe nave de rãzboi, în contex-
tul situaþiei din Ucraina, a indi-
cat ieri o sursã militar-diploma-
ticã rusã, potrivit ITAR-TASS.
Conform sursei citate de agen-
þia de presã rusã, sub rezerva
anonimatului, este vorba de dis-
trugãtorul american USS Ross,
de fregata francezã Comman-
dant Birot, fregata spaniolã Juan
de Bourbon ºi de fregata cana-
dianã Toronto. Primele douã
nave au intrat în apele Mãrii
Negre ieri, celelalte douã urmând
sã soseascã în zonã la 6 septem-
brie. Sursa ITAR-TASS a mai
indicat cã fregata francezã Du-
puy de Lome, care se aflã în
prezent în Marea Neagrã, va pã-
rãsi regiunea la 5 septembrie. La

Premierul japonez, Shinzo
Abe, a remaniat ieri guvernul,
pentru a da un nou impuls ac-
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parea jihadistã a publicat o primã înregistrare
video în care prezenta decapitarea unui alt jur-
nalist american, James Foley. Atunci, SI a afir-
mat cã Foley a fost ucis ca represalii la lovitu-
rile aeriene americane împotriva poziþiilor sale.
Acea înregistrarea a fost lansatã dupã ce Sta-

tele Unite ºi-au reluat loviturile aeriene în Irak,
în luna august, pentru prima datã de la înche-
ierea operaþiunii militare americane în aceastã
þarã, în 2011. Preºedintele american, Barack
Obama, a precizat ieri cã SUA nu se vor lãsa
„intimidate” de gruparea Statul Islamic, dupã

decapitarea celui de-al doilea jur-
nalist american. Denunþând „un act
de o violenþã oribilã”, Obama a dat
asigurãri în faþa presei, la Tallinn,
în Estonia, cã obiectivul Statelor
Unite este ca gruparea Statul Isla-
mic „sã nu mai fie o ameninþare”
pentru regiune. El a subliniat însã
cã acest lucru va necesita timp ºi
cã nu se va putea realiza decât în
cooperare strânsã cu partenerii din
regiune. În schimb, premierul bri-
tanic, David Cameron, a decis sã
convoace, ieri, o reuniune intermi-
nisterialã de crizã, în contextul în
care un ostatic britanic este ame-
ninþat cu moartea dupã decapitarea
jurnalistului american Steven So-
tloff, transmite AFP. Reuniunea
Comitetului Cobra, însãrcinat cu
rãspunsurile la situaþiile de urgen-
þã, urma sã se concentreze pe soar-
ta cetãþeanului britanic þinut osta-
tic de SI ºi identificat drept David
Cawthorne Haines.

Remaniere guvernamentalã în Japonia
tivitãþii executivului dupã 20
de luni de când se aflã la pute-
re, relateazã AFP. Taro Aso va

deþine portofoliul finanþelor,
Akira Amari la revitalizare eco-
nomicã ºi Fumio Kishida la
afaceri externe fac parte din
categoria celor ºase miniºtri
care se regãsesc ºi în noul
guvern, iar cinci femei vor in-
tra în echipã, între care Yuko
Obuchi, ministru al economiei,
comerþului ºi industriei (Meti).
Secretarul general ºi purtãto-
rul de cuvânt al guvernului,
Yoshihide Suga, îºi menþin ºi
ei funcþiile, la fel ºi ministrul
transporturilor, Akihiro Ota.
Este pentru prima datã de la
revenirea sa la putere când

premierul Shinzo Abe efectu-
eazã o remaniere guvernamen-
talã. În paralel cu reorganiza-
rea  guvernului ,  premierul
Shinzo Abe a decis sã înlo-
cuiascã oameni cheie din for-
maþiunea sa. Fostul ministru al
justiþiei, Sadakazu Tanigaki, va
fi secretarul general al Parti-
dului Liberal Democrat. Potri-
vit AFP, premierul Shinzo Abe
doreºte totodatã sã consolide-
ze forþa diplomaticã a Japoniei,
într-un context geostrategic
de tensiuni în Asia ºi de crize
multiple în Occident ºi Orien-
tul Mijlociu.

Patru nave NATO în Marea Neagrã, în urmãtoarele zile
începutul sãptãmânii trecute,
RIA Novosti, o altã agenþie de
presã rusã, informa, citând tot
o sursã militarã rusã, cã în ape-
le Mãrii Negre vor intra la înce-
putul lunii septembrie douã nave
NATO, ºi anume distrugãtorul
american USS Ross ºi fregata
francezã Commandant Birot. În
ultimele luni, în contextul situa-
þiei tensionate din Ucraina, în
apele Mãrii Negre au venit mai
multe nave de rãzboi dotate cu
rachete ºi echipamente de ulti-
mã generaþie, precum distrugã-
toarele americane USS Donald
Cook ºi USS Truxtun, fregata
americanã USS Taylor ºi frega-
tele franceze Dupleix ºi Dupuy
de Lome. Rusia a reacþionat de
fiecare datã la prezenþa în Ma-
rea Neagrã a acestor nave, ce-
rând respectarea strictã a pre-
vederilor Convenþiei de la Mon-

treux. Documentul, semnat în
1936, limiteazã tonajul ºi durata
prezenþei navelor de rãzboi ale
altor þãri decât cele riverane
Mãrii Negre. Experþii ruºi vor-

besc de un „joc al nervilor” cu
privire la aceastã concentrare de
nave rãzboi ale NATO în apele
Mãrii Negre ºi de „o presiune
agresivã” asupra Rusiei.
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„Putin ºi Poroºenko au discu-
tat despre mãsuri care ar fi fa-
vorabile unui armistiþiu între re-
beli ºi forþele ucrainene. Rusia nu
poate negocia concret un armis-
tiþiu, deoarece nu este parte im-
plicatã în conflict”, a explicat
purtãtorul de cuvânt al Kremli-
nului, Dmitri Peskov, citat de
agenþia RIA Novosti. Potrivit
acestuia, în cursul convorbirii
telefonice pe care au avut-o, cei
doi preºedinþi au discutat „despre

La summitul NATO din Þara
Galilor (Marea Britanie) vor primi
„statut special” cinci þãri, însã nu
ºi Ucraina. Potrivit TSN.ua, care
citeazã cotidianul suedez „Sven-
ska Dagbladets”, þãrile care vor
obþine acest statut sunt Suedia,
Finlanda, Australia, Georgia ºi
Iordania. Publicaþia suedezã
subliniazã cã aceste þãri vor primi
de la NATO statutul de „partener
nr.1”, ceea ce va permite extin-
derea posibilitãþilor de coopera-
re. „Aceasta înseamnã cã Alian-
þa deschide uºa pentru o coope-
rare mai vastã cu aceste þãri, în
domenii precum cercetarea (mi-
litarã), participarea la planifica-
rea de manevre ºi exerciþii ale

Preºedintele ucrainean, Petro Poroºen-
ko, ºi omologul sãu rus, Vladimir Putin,
au ajuns la un acord privind un armistiþiu
permanent în estul separatist al Ucrainei,
a anunþat ieri preºedinþia ucraineanã, în
urma unei conversaþii telefonice între cei
doi lideri. „Preºedintele ucrainean a dis-
cutat cu preºedintele rus despre un armis-
tiþiu total (...). Ei au ajuns la un acord pri-
vind un armistiþiu în Donbas”, bazin mi-
nier din estul Ucrainei care cuprinde re-

giunile Doneþk ºi Lugansk, marcate de
confruntãri violente, potrivit unui comu-
nicat al preºedinþiei de la Kiev. Kremli-
nul a anunþat însã cã Rusia nu poate deci-
de o astfel de mãsurã, deoarece „nu este
parte implicatã în conflict”. Ulterior, pre-
ºedinþia ucraineanã ºi-a nuanþat afirmaþii-
le privind acordul la care ar fi ajuns Putin
ºi Poroºenko, precizând cã aceºtia au con-
venit asupra unui „proces pentru înceta-
rea focului”.

criza militarã ºi umanitarã din
Ucraina. Liderii au schimbat opinii
despre prioritatea acordatã înce-
tãrii vãrsãrii de sânge în sud-es-
tul þãrii”.

Rebelii proruºi nu vãd posibil
acest armistiþiu

Dupã declaraþiile lui Peskov,
preºedinþia ucraineanã a revenit
ºi a precizat cã Putin ºi Poroºen-
ko au convenit asupra unui „pro-
ces pentru încetarea focului”, re-

lateazã BBC News Online. La
rândul lor, rebelii din regiunile se-
paratiste ucrainene Doneþk ºi
Lugansk au subliniat cã nu poate
exista un armistiþiu pânã când
guvernul de la Kiev nu îºi retra-
ge forþele armate din est, potri-
vit corespondentului BBC. Un
purtãtor de cuvânt al rebelilor,
citat de RIA Novosti, a apreciat,
de asemenea, cã Poroºenko nu
ar deþine controlul complet asu-
pra forþelor ucrainene din est. Pe

de altã parte, o purtãtoare de cu-
vânt a Înaltului Reprezentant al
UE pentru Afaceri Externe, Cat-
herine Ashton, a declarat cã UE
continuã sã lucreze la noile sanc-
þiuni vizând Rusia, deoarece ar-
mistiþiul nu a fost confirmat.

Putin vorbeºte de încheierea
unui „acord final” vineri

Preºedintele rus, Vladimir Pu-
tin, a subliniat ieri cã sperã ca un
„acord final” între Kiev ºi rebelii
proruºi sã fie încheiat vineri,
apreciind cã punctul sãu de ve-
dere ºi cel al omologului ucrai-
nean, Petro Poroºenko, privind
reglementarea crizei din Ucraina,
sunt „foarte apropiate”, relatea-
zã AFP. „Cred cã un acord final
între autoritãþile ucrainene ºi sud-
estul Ucrainei ar putea fi gãsit ºi
încheiat la 5 septembrie, în cur-
sul unei reuniuni a grupului de
contact” privind reglementarea
conflictului din fosta republicã
sovieticã, a declarat Putin, citat
de agenþia RIA Novosti.

Planul în 7 puncte al lui Putin
Pe de altã parte, preºedintele rus

a prezentat un plan în ºapte punc-
te care, în opinia sa, trebuie sã fie
baza discuþiilor pentru încetarea
conflictului din estul Ucrainei ºi
care prevede în principal ca gu-
vernul ucrainean sã-ºi retragã tru-
pele din apropierea oraºelor ºi ca

separatiºtii sã opreascã contraofen-
siva lansatã cu o sãptãmânã în
urmã, transmit agenþiile internaþi-
onale de presã. „În primul rând,
grupurile armate ale miliþiilor tre-
buie sã opreascã ofensiva pe fron-
turile de la Doneþk ºi Lugansk. În
al doilea rând, forþele ucrainene
trebuie retrase, astfel încât ele sã
rãmânã departe de oraºe, la o dis-
tanþã care sã nu permitã tirurile de
artilerie”, a detaliat Putin în timpul
unei vizite în Mongolia. El a adãu-
gat cã aceastã încetare a focului
trebuie monitorizatã de observatori
internaþionali. Propunerea lui Pu-
tin survine cu douã zile înaintea
negocierilor ce vor avea loc la
Minsk, între separatiºti ºi aºa-nu-
mitul grup de contact constituit din
Rusia, Ucraina ºi OSCE.

Obama încã nu ºtie
ce sã creadã

Preºedintele Statelor Unite, Ba-
rack Obama, a apreciat ieri cã este
„prea devreme” pentru a se pro-
nunþa asupra armistiþiului din es-
tul Ucrainei, încheiat între preºe-
dinþii ucrainean ºi rus. „Este prea
devreme pentru a spune ce în-
seamnã acest armistiþiu”, a decla-
rat Obama, în cursul unei confe-
rinþe de presã la Tallinn, alãturi de
omologul sãu eston, Toomas Hen-
drik Ilves. „Existã o oportunitate,
sã vedem dacã se concretizeazã”,
a adãugat el.

Summitul NATO din Þara Galilor: Vor primi „statut special”

cinci þãri, nu ºi Ucraina (presã)
forþelor de reacþie rapidã. Însã
acesta va fi un test pentru fieca-
re þarã în parte”, noteazã cotidia-
nul suedez, citând o sursã de in-
formaþie din cadrul Statului Ma-
jor al NATO. Guvernul de la Kiev
a aprobat, ieri, un proiect de lege
ce propune renunþarea la statutul
pe care Ucraina îl are în prezent,
de þarã nealiniatã, ºi reluarea pro-
cesului de aderare la NATO, a
anunþat premierul ucrainean, Ar-
seni Iaþeniuk, citat de RIA No-
vosti.  „Înaintea summitului
NATO (de astãzi ºi mâine, din
Þara Galilor), obiectivul nostru
este obþinerea unui statut special
pentru Ucraina. NATO trebuie sã
ofere Ucrainei un statut special,

de partener numãrul unu”, a afir-
mat Iaþeniuk, adãugând cã „cea
mai corectã decizie ar fi adopta-
rea unei decizii privind primirea
Ucrainei în NATO. Dar, desigur,
o astfel de decizie nu va fi sim-
plu de luat de cãtre membrii Alian-
þei”. Proiectul de lege în cauzã
urmeazã sã fie înaintat parlamen-
tului spre dezbatere. Secretarul
general al NATO, Anders Fogh
Rasmussen, declara la începutul
acestei sãptãmâni cã liderii poli-
tici ucraineni se aºteaptã ca par-
lamentul de la Kiev sã decidã re-
nunþarea la statutul Ucrainei de
þarã nealiniatã dupã alegerile le-
gislative, programate pentru 26
octombrie.
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OFERTE SERVICIU

Angajez familie se-
rioasã, soþ ºi soþie,
pentru îngrijire ºi ad-
ministrare pensiune
Sinaia, salariu
atractiv. Telefon:
0766/481.842.
Angajez zidar, zu-
grav, faianþar, rigip-
sar, tencuitor, neca-
lificaþi, termosistem.
Solicit experienþã ºi
seriozitate. Telefon:
0767/174.979.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superioa-
rã la preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Executãm con-
strucþii, finisaje,
amenajãri interioa-
re de calitate, 26 ani
experienþã în þarã ºi
strãinãtate. Telefon:
0767/174.979.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2 ca-
mere ultracentral, ul-
tralux, A.C. internet,
toate dotãrile. Tele-
fon: 0762/109.595.

3 - 4 CAMERE

Proprietar vând
apartament 3 ca-
mere decoman-
dat, lux, centralã,
Craioviþa Nouã -
Orizont. Telefon:
0752/641.487.
Particular vând
apartament 2 se-
midecomandat
etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.
Vând urgent
apartament 4 ca-
mere, cartier
Lãpuº (vizavi de
Electroputere
Mall), etajul 6/8,
multiple îmbunã-
tãþiri, termopane,
uºã metalicã la in-
trare. Poate fi vã-
zut la orice orã din
zi. Preþ 47.000
euro negociabil.
Telefon: 0766/
483.542.

CASE
Vând casã în Oc-
nele Mari Vâlcea,
poziþie excelentã,
spaþii generoase,
detalii zilnice la te-
lefon: 0746/
035.625, între ore-
le 18.00 - 20.00.
Vând casã 3 ca-
mere, anexe,
pomi, vie, fântâ-
nã, apã ºi canali-
zare la poartã, lo-
calitatea Ciutura.
Telefon: 0763/
305.850.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Compania de Apã Olte-

nia promoveazã intenþia unei
investiþii pentru Proiectul
,,EXTINDERE SISTEME ALI-
MENTARE CU APÃ ªI CANA-
LIZARE, INCLUSIV BRANªA-
MENTE ªI RACORDURI ÎN
JUDEÞUL DOLJ.

MUNICIPIUL CRAIOVA
prin  Primar LIA OLGUÞA VA-
SILESCU anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj, pentru ,,REAC-
TUALIZARE P.U.Z. ROMA-
NESCU- HIPODROM, Craio-
va srtr. Prelungirea Bechetu-
lui, str. Geniºtilor, str. Artile-
riei ºi str. Antiaeriana, Muni-
cipiul Craiova, judeþul Dolj-
planul nu se supune evaluã-
rii de mediu ºi nu se supune
procedurii de evaluare adec-
vatã, urmând a fi supus pro-
cedurii de adoptare fãrã aviz
de mediu. Documentaþia pre-
cum ºi motivele care au stat
la baza luãrii deciziei etapei
de încadrare pot fi consulta-
te în zilele de luni- joi între
orele 8,30- 16,00 ºi vineri în-
tre orele 8,00- 14,00 la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, Craiova. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj (telefon: 0251/
530.010; fax: 0251/419.035, e-
mail: office @apmdj.an-
pm.ro), în termen de 10 zile
calendaristice de la data pu-
blicãrii în mass-media.

Primãria Celaru organizeazã
în data de 15.10.2014, ora 10-00,
la sediul Primãriei Celaru licita-
þie publicã n vederea concesio-
nãrii  unui teren aparþinând do-
meniului public al comunei Ce-
laru în suprafaþã de 21072 mp  cu
destinaþia construcþii de uz sau
interes public cu scop lucrativ
având destinaþia Fermã vegetalã
pe o perioadã de 49 ani, situat în
localitatea Marotinu de Sus, am-
plasament fost CAP Marotinu de
Sus, T91, P557, comuna Celaru,
judeþul Dolj. Ofertele se depun
la registratura instituþiei pna la
data de 15.10.2014, ora 930.

Direcþia Generalã de Asisten-
þã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj organizeazã concurs (exa-
men) la sediul  instituþiei din Cra-
iova, str. Nicolae Titulescu nr. 22,
jud. Dolj, în data de 15.10.2014,
ora 1000  proba scrisã, ºi  în data
de 17.10.2014, ora 1400, interviul,
pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi vacante: 3 posturi psiho-
log practicant, 3 posturi logoped,
7 posturi asistent social, 5
posturi educator specializat.
Dosarele de concurs se primesc
în termen de 10 zile lucrãtoare
de la data afiºãrii anunþului la
sediul D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul
Resurse Umane, Organizare, Sa-
larizare - camera 3. Informaþii su-
plimentare se pot obþine la se-
diul instituþiei - camera 3 sau la
telefon 0251/407009.

U.J.C.C. Dolj închiriazã
spaþii în Craiova str. Unirii nr.
50, judeþul Dolj, pretabil bi-
rouri, sediu firmã, etc. Relaþii
la telefon: 0251/533.830.
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Vând casã Hore-
zu, Poenari. Tele-
fon: 0766/657.974.
Vând casã 2 ca-
mere, salã, tindã,
curte 600 mp, fân-
tânã. Preþ 10.000
Euro în Cleanov -
Dolj. Telefon: 0351/
809.972; 0764/
211.651.
Dioºti, vând casã
Regalã superbã 3
camere ºi depen-
dinþe, grajd, maga-
zie curte 3.800
mp. Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã în co-
muna Breasta -
Dolj, lângã primã-
rie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/
943.220.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Ocazie! Vând, în-
chiriez, teren, Calea
Bucureºti, km 9,
1000-2000 m des-
chidere 36 m, ideal
pentru Showroom,
depozit, halã, parc
auto, benzinãrie.
Telefon: 0762/
109.595.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Vând teren 1500
mp deschidere 60
m cartier ªimnicu
de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut, par-
celabil. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren 2600
mp pe ºoseaua
Craiova - ªimni-
cul de Sus la 600
m de Lacul Tan-
chiºtilor, între vile.
Telefon: 0351/
170.504.
Ocazie! Vând
800 mp, teren ide-
al pentru casã,
zonã pitoreascã la
14 km de Craio-
va, comuna Pre-
deºti, curent ºi apã
pe teren, 4000
Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil,
intravilan, electrifi-
cat, în comuna
Ghidici. Telefon:
0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posi-
bilitate construc-
þie, grãdinã Bio.
Telefon: 0724/
805.298, dupã
ora 17.00.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.

Cârcea str. Vulturi
teren intravilan 650
mp, deschidere 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. Telefon:
0728/800.447.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã
cãmin Valea Ro-
ºie cu o cãsuþã lo-
cuibilã. Telefon.
0764/806.680.
Apartamnet 2 ca-
mere cu casã
împrejurimi Craio-
va. Telefon: 0771/
663.179.
Schimb teren in-
travilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + diferen-
þa. Telefon: 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, ben-
zinã, 4 uºi, cu-
loare roºu grena,
taxa auto plãtitã
ºi nerecuperatã,
înmatriculat Ro-
mânia. Telefon:
0727/714.184.
Vând Fiat Duca-
to, fabricaþie 1997,
motor 2.5 Diesel,
consum7%, cui
pentru remorcã.
Telefon: 0768/
254.760.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând masã floa-
rea–soarelui pen-
tru combinã C
12M, cutie viteze,
reductor tracþiune,
triodinã 380V ºi
alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie
3 ani. Telefon:
0745/751.558.
Vând chiuvetã
inox cu o cuvã ne-
folositã. Telefon:
0748/599.012.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televi-
zor color, putinã
salcâm, bicicletã
bãrbãteascã.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând þuicã de
prunã ºi grâu.
Telefon: 0766/
676.238.

Vând groapã ci-
mitir Roboaica,
regulator gaze ºi
2 arzãtoare sobe.
Telefon: 0746/
901.203.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
combinã muzicalã
stereo. Telefon:
0735/445.339.
Vând drujbã 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. Telefon:
0742/023.399;
0253/285.145.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoa-
re. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.

Vând Frigider
Arctic 180 litri ºi
premergãtor co-
pii. Telefon: 0745/
602.001.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã
de cusut de cis-
mãrie veche,
maºinã de scris
defectã. Telefon:
0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci
suprapuse lucrare
finisatã neocupa-
tã. Telefon: 0722/
456.609.
Vând vin roºu 5
lei/litru ºi þuicã 10
lei/litru. Telefon:
0251/428.415;
0743/510.255.
Vând tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112.
Telefon: 0745/
589.825.
Albine, familii pu-
ternice ºi roi bine
dezvoltaþi cu
mãtci selecþiona-
te. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Las-
cãr Catargiu Cra-
iova. Telefon:
0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi
ferestre. Telefon:
0766/676.238.
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Vând þiglã Jim-
bolia ºi cãpriori
din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.
Vând cauciucuri
cu jantã 155/13
noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri
cu butelie, polizor
unghiular (flex) D
125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã
aluminiu nouã 20
l, reductor oxigen
sudurã, alterna-
tor 12V nou, del-
cou aprindere
Dacia 1310 nou,
arzãtoare gaze
sobã D 600 mm.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând þuicã 40
grade, maºinã
de cusut: SIN-
GER PAFF. Te-
lefon: 0745/
751.558.
Vând PC model
MSI – ALL-IN-
ONE, WIND
TOP AE 1920
nefolosit, sigilat,
garanþie 300
Euro. Telefon:
0722/456.609.
Vând aparat de
sudurã, autogen
polizor, bormaºi-
nã, parbriz Tico.
Telefon: 0761/
155.549.

Vând 3 locuri de
veci. Telefon:
0770/661.777.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.
Vând maºinã de
spãlat, frigider
inox, televizor mic
ºi mare, ºifonier
stejar. Telefon:
0752/142.493.
Vând PENSÃ
REIMERS pen-
tru castrat armã-
sari, inox veritabil
- stazã perfectã.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând sobã emai-
latã, pe lemne ºi
gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare
foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
Convenabil, ca-
napea, fotolii, bi-
bliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã
ºi discuri Electre-
cord de muzicã
popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.

Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor re-
zervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând mobilã (di-
verse), covor
persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate,
preþ negociabil.
Telefon: 0251/
428.437.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canis-
tre metal, piscinã
copil, covor per-
san. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufrage-
rie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon:
0757/322.534.
SCHIMBURI

Vând sau scimb
calorifere de fon-
tã (folosite) cu un
calorifer tablã
120/80 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0720/231.610.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr butelie
cu guler. Telefon:
0728/012.055.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez 3 came-
re, ultracentral,
centralã, A.C. mo-
bilat, lux. Telefon:
0726/212.774.

Închiriez spaþiu
220 mp, depozite-
curierat. Telefon:
0723/224.613.
Închiriez garso-
nierã mobilatã.
Telefon: 0761/
277.780.
Apartament 2 ca-
mere decoman-
date lux, A.C. mi-
crocentralã, balcon
închis, complet
mobilat. Telefon:
0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez aparta-
ment ultracentral,
ultralux, A.C. toate
dotãrile, mobilier ul-
tramodern ºi regim
hotelier. Telefon:
0762/ 109.595.
Închiriez garso-
nierã mobilatã
Lãpuº. Telefon:
0724/065.756.

Închiriez came-
rã la bloc (zona
Universitate).
Telefon: 0770/
661.418; 0351/
422.633.
Închiriez spaþiu
stradal, birou mo-
bilat, depozit, Dez-
robirii. Telefon:
0351/437.906.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închiriez
garsonierã mobi-
latã. Ofer 80 Euro.
Telefon: 0763/
975.992.

PIERDERI
În data de 29 au-
gust 2014 mi-a
dispãrut în Piaþa
Novac – Brazdã
un plic cu bani ºi
un CEC. Gãsito-
rului recompensã.
Telefon: 0251/
599.514.
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Pierdut Legiti-
maþie student
e l iberatã de
Facultatea de
Economie º i
Administrarea
Afacerilor pe
numele MATEI
ALEXANDRA
MARINA. Se
declarã nulã.
COMEMORÃRI

Familia Cos-
tel Bazãverde
anunþã împli-
nirea unui an
de la dispariþia
bunului prie-
ten IONICÃ
ªELEA, strã-
lucit avocat.
Un pios oma-
giu în memo-
ria sa!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Sub organizarea Direcþiei Jude-
þeane pentru Sport ºi Tineret Dolj,
centrul urbei noastre va gãzdui
sâmbãtã, 13 septembrie, Craiova
Sportfest, un eveniment care are
drept scop popularizarea ºi me-
diatizarea fenomenului sportiv.

Participanþi vor fi sportivi de
la cluburile craiovene, obiective-
le fiind prezentarea ºi promova-
rea acestora, implicarea popula-
þiei în activitãþile sportiv recrea-
tive ºi în spectacolul sportiv, res-
pectiv prezentarea ofertei spor-
tive, în vederea atragerii copiilor
pentru practicarea sportului de
performanþã.

Disciplinele sportive vor fi ur-
mãtoarele: atletism, alpinism-es-
caldã, arte marþiale, baschet,
badminton, box, dans sportiv,
fotbal, handbal, judo, lupte,
oinã, scrimã, ºah, tenis, tenis de
masã, table-backgammon, volei

Poftiþi la Craiova SportFest,Poftiþi la Craiova SportFest,Poftiþi la Craiova SportFest,Poftiþi la Craiova SportFest,Poftiþi la Craiova SportFest,
în a doua sâmbãtã din septembrie!în a doua sâmbãtã din septembrie!în a doua sâmbãtã din septembrie!în a doua sâmbãtã din septembrie!în a doua sâmbãtã din septembrie!

ºi zonã de animaþie sportivã.
Parteneri ai evenimentului sunt

Primãria Municipiului Craiova,
Consiliul Local Craiova, RAT Cra-
iova, Sala Polivalentã Craiova ºi
Structurile sportive din munici-
piul Craiova (CSM Craiova, SCM
Craiova, CSU Craiova, Liceul cu
program sportiv Petrache
Triºcu, CSª Craiova, CSJ ªtiin-
þa U Craiova, Colegiul Naþional
Nicolae Titulescu, Handbal CM
Craiova, Asociaþia ªcoala de Vo-
lei Craiova, CS Hoina Craiova, CS
Katamis Craiova, CS Patricia
Dance Craiova, AS Decebal Cra-
iova, CS Washi Craiova, CS Wu
Quan Li Craiova, CS Adi-San
Craiova, CS Dracones Rhabon
Craiova, CS Tinerii Maeºtri Cra-
iova, CS Fair Play Craiova, Te-
nis Club Stãnicã Craiova, CS
Voinþa Craiova, CS Kofe Craio-
va, Asociaþia Pro EFS Craiova,

Baschet Club Lions Craiova, Aso-
ciatia Royal Sport Club Craiova,
Baschet Club ”Îngerii Bãniei”, CS
Luceafãrul Craiova, CS CFR
IRLU MARFA Craiova).

Descriere eveniment
În centrul Craiovei se vor de-

limita spaþii pentru fiecare disci-
plinã.

Pe parcursul zilei se vor des-
fãºura demonstraþii, concursuri
ºi competiþii, de cãtre ºi între clu-
burile sportive.

De asemenea, se vor organiza
întreceri ºi animaþii pentru public,
acesta putând participa liber în
funcþie de preferinþele fiecãruia.

La finalul zilei va avea loc pre-
zentarea celor mai reprezentativi
performeri de la sporturile indi-
viduale precum si a echipelor de
seniori din cadrul Sport Club Mu-
nicipal Craiova.

Rezultate consemnate marþi –
etapa a III-a a fazei grupelor

Grupa C: Ucraina – Turcia 64-58, Statele
Unite – Noua Zeelandã 98-71, Finlanda –
Republica Dominicanã 68-74.
Clasament: 1. STATELE UNITE 6p, 2.

Ucraina 5p, 3. Republica Dominicanã 5p, 4.
Turcia 4p, 5. Finlanda 4p, 6. Noua Zeelandã 3p.

Ieri dupã închiderea ediþiei – etapa a IV-a:
Noua Zeelandã – Ucraina, Turcia – Finlanda,
Republica Dominicanã – Statele Unite.

Astãzi, în ultima rundã: Finlanda – Noua
Zeelandã, Ucraina – Statele Unite, Turcia –
Republica Dominicanã.

Grupa D: Angola – Mexic 55-79, Australia –
Lituania 82-75, Coreea S. – Slovenia 72-89.

BASCHET (M) – CAMPIONATUL MONDIAL DIN SPANIA (30 AUGUST – 14 SEPTEMBRIE)

Clasament: 1. SLOVENIA 6p, 2. Australia
5p, 3. Lituania 5p, 4. Mexic 4p, 5. Angola 4p, 6.
Coreea S. 3p.

Ieri dupã închiderea ediþiei – etapa a IV-a:
Mexic – Australia, Slovenia – Angola, Lituania –
Coreea S.

Astãzi, în ultima rundã: Australia – Angola,
Coreea S. – Mexic, Lituania – Slovenia.

Grupa A
Ieri dupã închiderea ediþiei – etapa a IV-a:

Egipt (3p) – Iran (3p), SERBIA (5p) – Brazilia
(5p), SPANIA (6p) – Franþa (5p).

Astãzi, în ultima rundã: Brazilia – Egipt, Iran
– Franþa, SERBIA – SPANIA.

Grupa B
Ieri dupã închiderea ediþiei – etapa a IV-a:

Filipine (3p) – Puerto Rico (3p), Senegal (5p) –
ARGENTINA (5p), GRECIA (5p) – Croaþia
(5p).

Astãzi, în ultima rundã: Senegal – Filipine,
Croaþia – Puerto Rico, ARGENTINA – GRE-
CIA.

· se acordã douã puncte la victorie ºi un
punct la egal.

· se calificã primele patru clasate din
fiecare grupã.

· echipele scrise cu majuscule au obþinut
deja calificarea.

· în caz de egalitate de puncte, departajarea
se face la meciurile directe.

· în „optimi” se va juca încruciºat, grupele
A cu B ºi C cu D: 1A – 4B, 2A – 3B, 3A – 2B,
4A – 1B (acelaºi sitem ºi în celelalte douã
grupe).

ACTIVITÃÞI
ZONA 1 – Piaþa Mihai Viteazul
Streetball
Vor fi amenajate un numãr de 8 terenuri pentru streetball ºi aruncãri la

coº. Se vor organiza concursuri de streetball pe categorii de vârstã, par-
ticiparea fiind pe baza de înscriere. De asemenea vor fi organizate de-
monstraþii de baschet cu participarea sportivilor seniori de la echipa de
baschet SCM U Craiova ºi a echipelor de juniori ºi copii de la CSS Cra-
iova, BC Lions Craiova, CS Royal Craiova, Baschet Club ”Îngerii Bã-
niei”.

Categorii de vârstã: sub 12 ani, 12-18 ani; peste 18 ani

ZONA 2 – str. A.I.Cuza – Prefecturã – Primãrie – zona comer-
cialã

Atletism – demonstraþie cu participarea sportivilor din cluburile CSM
Craiova, CSU Craiova, LPS P.Triºcu Craiova.

Scrimã - demonstraþie cu participarea sportivilor din cluburile CSM
Craiova, CSU Craiova, LPS P.Triºcu Craiova.

Handbal – jocuri ºi demonstraþii între sportivii copii ºi juniori de la
cluburile HCM Craiova ºi CSS Craiova. Demonstraþii ºi concursuri de
aruncãri libere pentru populaþie cu participarea sportivelor senioare de la
SCM Craiova.

Volei - jocuri ºi demonstraþii între sportivii copii ºi juniori de la Cole-
giul Naþional Nicolae Titulescu Craiova ºi A.S. ªcoala de Volei Craiova.

Oinã – demonstraþie, jocuri ºi activitãþi interactive organizate de CS
Hoina Craiova

ZONA 3 – Piaþa William Shakespeare
Dans sportiv – demonstraþii ºi animaþie organizate de cãtre cluburile

CDS Katamis Craiova, CS Patricia Dance Craiova, Palatul Copiilor Cra-
iova, Asociaþia Sportivã Decebal Craiova. Participare liberã.

Lupte, judo, arte marþiale, karate – demonstraþii, concursuri, animaþie
cu participarea cluburilor LPS P.Triºcu Craiova, CSM Craiova, CS Washi
Craiova, Wu-Quan-Li Craiova, CS Adi-San Craiova.

Escalada – CS Dracones Rhabon Craiova, participare liberã. Se va
amplasa un panou de escalã. Doritorii vor putea executa cãþãrãri sub
îndrumarea monitorilor de specialitate.

ªah, table-backgammond – concursuri ºi iniþiere. Coordonatori: CS
Tinerii Maeºtrii Craiova, CS Fair Play Craiova, CSM Craiova.

Tenis de masã – concursuri, jocuri libere, demonstraþii cu participarea
populaþiei. Organizator CSS Craiova.

Box – demonstraþie cu participarea sportivilor din cadrul CSM Craio-
va ºi CS CFR IRLU Marfã Craiova.

Badminton – demonstraþie ºi activitãþi libere sub coordonarea profe-
sorilor ºi sportivilor de la LPS Petrache Triºcu Craiova.

ZONA 4 – str. A.I.Cuza – Universitea din Craiova
Tenis – demonstraþii ºi activitãþi interactive organizate de cãtre clubu-

rile CS Stanicã Craiova, CS Kofe Craiova, CSM Craiova, CS Voinþa Cra-
iova

Zonã de animaþie ºi jocuri
Se vor desfãºura activitãþi sportiv recreative pentru copii, de cãtre

Asociaþia Pro EFS Craiova ºi Palatul Copiilor Craiova.
Pentru adulþi vor fi organizate activitãþii de gimnasticã aerobicã ºi fit-

ness de cãtre centrele de gimnasticã autorizate din Craiova.
Fotbal
Campionat de fotbal pentru grupele de copii de la cluburile: CSS Cra-

iova, CSJ ªtiinþa Craiova, CS Luceafãrul Craiova, CSU Craiova.
Invitaþi sportivii seniori de la secþia de fotbal CSU Craiova.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Începând din acest sezon, fot-
balul doljean va avea doar douã Ligi
judeþene. Liga a treia a dispãrut ca
urmare a faptului cã un numãr
mare de echipe nu s-au mai înscris
în competiþie. Prin urmare, cele
rãmase, suficiente pentru a forma
numai o serie (faþã de 4, anul tre-
cut), dupã cum ne-a declarat, ieri,
Aurel Barbu, secretar general al
AJF Dolj, au fost avansate în Liga
a II-a judeþeanã. S-au format ast-
fel 6 serii, douã de 14 echipe, iar 4
de 12.

Program prima etapã (7 sep-
tembrie, ora 11:00)

Seria I: Viitorul Dobridor –
Recolta Galicea Mare, Voinþa Ca-
raula – Victoria Pleniþa, SIC Pan
Unirea – Victoria Basarabi, Trac-
torul Cetate – Viitorul Vârtop, SC
Poiana Mare – Fulgerul Maglavit,

Din cauza retragerii a numeroase echipe din ultimul eºalon,

Ligile a II-a ºi a III-aLigile a II-a ºi a III-aLigile a II-a ºi a III-aLigile a II-a ºi a III-aLigile a II-a ºi a III-a
judeþeanã s-au contopitjudeþeanã s-au contopitjudeþeanã s-au contopitjudeþeanã s-au contopitjudeþeanã s-au contopit

Campionatul începe duminicã

Viitorul Ciupercenii Noi – Progre-
sul Ciupercenii Vechi, Avântul Giu-
bega – Flacãra Moþãþei.

Seria a II-a: CSM Progresul
Bãileºti – Recolta Cioroiaºi, Pro-
gresul Cerãt – Unirea Goicea,
Voinþa Radovan – Viitoul Mãceºu
de Sus, Triumf Bârca – Recolta
Seaca de Câmp, Viitorul GP Siliº-
tea Crucii – Recolta Urzicuþa, Re-
colta Mãceºu de Jos – AFC Giur-
giþa, Gloria Catane – Avântul Rast.

Seria a III-a: Dunãrea Gighe-
ra – Victoria Cãlãraºi, Avântul Da-
neþi – Fulgerul Mârºani, Unirea
Tricolor Dãbuleni – Ajax Dobro-
teºti, Unirea Amãrãºtii de Jos –
Unirea Tâmbureºti, Viitorul Sado-
va – Torentul Secui, Avântul Do-
breºti – Progresul Amãrãºtii de
Sus.

Seria a IV-a: Luceafãrul Po-

pânzãleºti – Avântul Pieleºti, Viito-
rul Apele Vii – ªtiinþa Teasc, Uni-
rea Câmpeni – Atletico Zãnoaga,
Voinþa Puþuri – Progresul Castra-
nova, Viitorul 2 Cârcea – Viitorul
Coºoveni, Sporting Leu – Flacãra
Drãgoteºti.

Seria a V-a: Aktiv Padea – For-
tuna Craiova, Inter Secui – Viito-
rul Ghindeni, CS Casa Bogdan Cra-
iova – Avântul Þuglui, ªtiinþa Ca-
lopãr – Voinþa Belcin, AS Rojiºte –
Arena Bulls Preajba, Avântul Gher-
ceºti – Viitorul ªtiinþa Craiova.

Seria a VI-a: Viitorul Valea
Fântânilor – Viitorul Municipal 2
Craiova, Progresul Mischii – Uni-
rea Braloºtiþa, Vulturul Cernãteºti
– Luceafãrul Craiova, Rapid Pot-
melþu – Jiul Breasta, Standard ªim-
nicu de Sus – AS Greceºti, AS
Scaieºti – Energia Craiova.

Dupã ce Dorin Goian a acuzat
unele probleme medicale, selecþio-
nerul Victor Piþurcã a decis sã-l
convoace ºi pe Bogdan Mitrea în
lotul echipei naþionale care pregãteºte
meciul de debut cu Grecia, din pre-
liminariile Euro 2016. Medicul naþi-
onalei încearcã recuperarea lui Goian
pânã la ora jocului de duminicã
(21:45), de pe “Karaiskakis”. Pânã
cel târziu mâine, se sperã ca funda-

Probleme cu Goian!

Bogdan Mitrea, chemat
în lotul pentru Grecia

ºul sã scape complet de aceste pro-
bleme medicale. Victor Piþurcã nu a
dorit sã riºte ºi a decis ºi înregimen-
tarea fotbalistului de la Viitorul.

Bogdan Mitrea, 26 de ani, a fost
convocat de Victor Piþurcã ºi pen-
tru turneul din Elveþia de la finalul
lunii mai, când România a întâlnit
Albania ºi Algeria. Apãrãtorul a rã-
mas însã pe bancã în ambele jocuri
amicale.

Naþionala sub 21 de ani a României în-
fruntã în aceastã searã, pe stadionul Dina-
mo, de la ora 19:30, în direct la Dolce Sport,
reprezentativa similarã a Muntenegrului,
într-un meci în care doar victoria mai pãs-
treazã speranþe de calificare (directã sau
printr-un baraj) la Europeanul din Cehia, din
vara anului viitor.

Dacã va veni, aceasta nu va avea nici o
valoare dacã nu va însoþitã de o alta, marþi,
pe terenului liderului Germania (echipã ce
ar putea obþine calificarea directã încã de

Tricolorii mici, victorie sau adio
speranþe. Câte mai sunt…

mâine, când înfruntã pe teren propriu Ir-
landa), în contextul în care Muntenegru are
douã puncte în plus înaintea disputei direc-
te ºi meci facil în runda finalã cu codaºa
Insulele Feroe.

Clasament: 1. Germania 14p (6j), 2.
Muntenegru 11p (6j), 3. România 9p (6j),
4. Irlanda 8p (7j), 5. I-le Feroe 1p (7j).

La turneul final se calificã câºtigãtoarea
grupei, ocupanta locului doi obþinând drep-
tul de a juca un meci de baraj.

În partida tur, disputatã cu aproape un
an în urmã, în 10 septembrie 2013, Mun-
tenegru a învins România cu 3-2.

Viorel Moldovan: “Imi doresc enorm
sã realizãm imposibilul”

Selecþionerul Viorel Moldovan (foto),
a declarat, marþi searã, într-o conferinþã
de presã, cã sperã ca formaþia sa sã reali-
zeze “imposibilul” câºtigând ultimele douã

partide din preliminariile CE 2015 ºi sã joa-
ce barajul de calificare la turneul final.

“Suntem la finalul acestei de campanii
de calificare la Campionatul European. Nu
e imposibil de câºtigat ambele meciuri.
Chiar dacã ºansele sunt minime, trebuie
sã ne agãþãm de ele. O minune trebuie sã
se întâmple pentru a ne califica la Cam-
pionatul European, ºi aceastã minune tre-
buie sã o producem noi. Cum? Jucând ºi
câºtigând aceste douã meciuri. Dacã vom
aºtepta sã se întâmple nu vom obþine mare
lucru. Îmi doresc enorm sã le câºtigãm,
îmi doresc sã realizãm imposibilul. În fot-
bal s-au mai întâmplat astfel de lucruri”, a
declarat Moldovan, aflat la primul meci
oficial pe banca naþionalei mici. Moldovan
este al treilea selecþioner al României din
aceastã campanie de calificare, dupã Emil
Sãndoi (plecat dupã un ruºinos 2-2 în run-
da inauguralã cu Feroe) ºi Bogdan Stelea.

Lotul convocat pentru meciul
cu Muntenegru

Portari: Laurenþiu Brãnescu (Virtus Lan-
ciano/Italia), Alexandru Buzbuchi (Viitorul).

Fundaºi: Bogdan Þâru, Adrian Pu-
þanu, Cristian Manea (toþi Viitorul),
Deian Boldor (Pescara/Italia),  Ioan
Neag (“U” Cluj), Steliano Filip (Dina-
mo), Alin Toºca (Steaua), Mihai Bãlaºa
(Crotone/Italia).

Mijlocaºi: Dragoº Nedelcu, Florin Tã-
nase, Rãzvan Marin (toþi Viitorul), Ionuþ
ªerban, Dorin Rotariu (ambii Dinamo),
Doru Popadiuc, Cãtãlin ªtefãnescu (am-
bii Ceahlãul), Claudiu Bumba (FCM Târ-
gu Mureº), Alexandru Creþu (CSMS Iaºi).

Atacanþi: George Puºcaº (Inter Mila-
no/Italia), Gabriel Iancu (Steaua), Andrei
Ivan (CSU Craiova), Alexandru Buziuc
(Gaz Metan Mediaº).

FOTBAL – UNDER 21 – PRELIMINARII CE 2015

Cãpitanul nejucãtor al echipei de
Cupa Davis a României, Andrei
Pavel, a anunþat, ieri, jucãtorii care
vor reprezenta România în
întâlnirea cu Suedia (12-14
septembrie), contând pentru
play-off-ul turului 1 al Gru-
pei I din Zona Euro/Africa-
nã. Pe lista oficialã înaintatã
forului internaþional de tenis
au fost nominalizaþi Adrian
Ungur (137 ATP), Marius
Copil (175 ATP), Horia Te-
cãu (21 ATP la dublu) ºi Flo-
rin Mergea (39 ATP la dublu).
Victor Hãnescu (150 ATP),
cel care a fost prima rachetã

Digi Sport 1
22:00 – FOTBAL – Meci

amical: Franþa – Spania.
Digi Sport 2
13:00 – TENIS – Braºov

Challenger / 18:30, 23:00 –
BASCHET (M) – Campiona-
tul Mondial, în Spania, faza
grupelor: Ucraina – Statele
Unite, Serbia – Spania.

Digi Sport 3
18:00 – HANDBAL (F) –

Liga Naþionalã: HCM Roman
– SCM Craiova.

Dolce Sport
19:30 – FOTBAL – Under

TENIS

S-a stabilit cu cine vom înfrunta Suedia în Cupa Davis
a României timp de ºase ani, ºi-a
anunþat retragerea din naþionala de
Cupa Davis pe 30 iulie 2014.

Echipa Suediei va fi formatã din
jucãtorii Elias Ymer (244 ATP),
Christian Lindell (274 ATP), Isak

Arvidsson (521 ATP) ºi Jo-
han Brunstrom (54 ATP la
dublu), conduºi de pe ban-
cã de cãpitanul Fredrik Ro-
sengren. Lipseºte Robert
Lindstedt, fostul partener
de dublu al lui Horia Tecãu.

Echipa care se va impu-
ne va rãmâne în Grupa I,
Zona Euro/Africanã, iar
cea care va pierde va juca
barajul pentru menþinerea
în Grupa I cu Letonia sau
Austria.

21, preliminarii Euro 2015:
România – Muntenegru.

Dolce Sport 2
17:30 – VOLEI (M) –

Campionatul Mondial, în
Polonia, faza grupelor: Iran –
Franþa.

Eurosport
17:00 – CICLISM – Turul

Spaniei: etapa a 12-a / 18:45,
22:05, 2:00, 4:00 – TENIS –
Openul Statelor Unite.

Eurosport 2
0:00 – CICLISM – Turul

Provinciei Alberta, în
Canada.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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Trei dintre artizanii eventului din
1991 au fost prezenţi la conferinţa
de prezentare a noii conduceri teh-
nice a Craiovei. Din postura de
membru al Consiliului de Adminis-
traţie al clubului, dar şi de fin al lui
Sorin Cârţu, fostul optar al Ştiinţei,
Pavel Badea, i-a prezentat pe cel
care era antrenor şi la performan-
ţa de acum 23 de ani, cât şi pe Emil
Săndoi, cel care i-a fost coechi-
pier în acea echipă care a adus
ultimul titlu în Bănie.

Cu atâtea trofee şi meciuri pen-
tru culorile alb-albastre, practic
confundându-se cu o mare parte
din istoria Ştiinţei, Cârţu nu acceptă
decât denumirea Universitatea
Craiova pentru echipa pe care a
preluat-o. „Pentru această echipă
mi-a albit părul, aici am fost ana-

gajat, aşa că eu nu mă voi referi la
ea decât cu denumirea Universi-
tatea Craiova, nu îi spun CSU” a
declarat „Sorinaccio”.

Având un contract iniţial de 22
de luni, aproape două sezoane,
Sorin Cârţu – director tehnic şi

Cârţu şi Săndoi au fost prezentaţi la CS Universitatea Craiova

„Vom lua deciziile împreună, obiectivul
este salvarea de la retrogradare”
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„Vom lua deciziile împreună, obiectivul
este salvarea de la retrogradare”

Cârţu este la al patrulea mandat,
iar Săndoi la al treilea
pe banca tehnică a Craiovei

Emil Săndoi – antrenor principal
vor colabora cu Silviu Lung – an-
trenor cu portarii şi cu secunzii
Adrian Popescu şi Ionuţ Moştea-
nu. Primul secund, coechipier şi
el cu Badea şi Săndoi pe vremuri,
se află deocamdată sub contract
în ţările arabe, iar cel de-al  doi-
lea l-a însoţit pe Sorin Cârţu la ul-
timele echipe pe care le-a pregă-
tit şi a fost o scurtă perioadă an-
trenor al Vasluiului. Un gând de
despărţire s-a rostit şi pentru fos-
tul tehnician, Ionel Gane. „A lu-
crat bine, dar fost un mare ghi-
nionist şi echipa avea nevoie de
un şoc, fiindcă nu avea rezulta-
te” a explicat Badea. „Jerry a avut
neşansa unei echipe cu mulţi ju-
cători noi şi a unui program difi-
cil, aşa cum am avut şi eu când

am preluat Timişoara. La antre-
nori, 70-80 % este vorba de ştiin-
ţă, cunoştinţe, dar 20-30 % con-
tează şi şansa şi dacă nu o ai nu
ai cum să reuşeşti. Totuşi, cred
că echipa trebuia să aibă un mi-
nim de 6 puncte, fiindcă nu a ju-

cat numai cu balauri. Au fost
meciuri bune, în care echipa a
arătat că are calitate, dar s-au
făcut şi greşeli, n-am înţeles de
ce, la 2-1 cu Viitorul, Craiova avea
4 atacanţi pe teren” s-a referit
Cârţu la startul de campionat, în
care Craiova a acumulat doar 2
puncte, cu Gane pe bancă.

Cârţu şi Săndoi au precizat că
hotărârile se vor lua în comun, in-
diferent de funcţiile ocupate. „Noi
ne-am gândit la aceast tandem îna-
inte de a începe negocierile. Nu
vreau să faceţi nicio diferenţă în-
tre mine şi Săndoi, vom fi pe pi-
cior de egalitate în ceea ce în-
seamnă deciziile şi responsabilită-
ţile la echipă. Ne vom înţelege
perfect, trebuie să iasă ceva din
această colaborare, dacă nu va fi
aşa, atunci înseamnă că noi avem
o problemă. Eu am peste 500 de
meciuri ca antrenor, iar Săndoi a
pregătit aproape 10 ani naţionala de
tineret, are o viziune foarte bine con-
turată asupra fotbalului românesc”
a precizat Cârţu, care se află la al
patrulea mandat pe banca tehnică

a Craiovei, în timp ce Săndoi este a
treia oară antrenor în Bănie.

„Cele 11 meciuri rămase
sunt accesibile, trebuie
neapărat să batem Oţelul”

Cât despre obiectivul echipei,
care la începutul sezonului era
prinderea primei jumătăţi a clasa-
mentului, s-a convenit că nu poate
fi acum decât evitarea retrogra-
dării. „Ne doare această situaţie
grea, nu putem să avem alt obiec-
tiv decât să părăsim subsolul cla-
samentului. Când eşti pe ultimul
loc, nu ai ce să-ţi propui decât sal-
varea de la retrogradare, deşi spe-
răm ca acesta să fie un obiectiv
intermediar, iar pe parcurs să ne
putem gândi şi mai sus. Vrem să
ieşim din zona periculoasă în spiri-
tul Universităţii şi al oraşului Cra-
iova. E adevărat, cele 11 meciuri
rămase din tur sunt accesibile, tre-
buie neapărat să câştigăm cu Oţe-
lul şi să scoatem ceva din depla-
sarea de la Cluj, e foarte impor-
tant pentru moralul jucătorilor. Şi

lor le este greu, mulţi abia au venit
la echipă şi acum trebuie să se
adapteze unui nou stil. Oricum,
echipa este mult mai bună decât
cea care era anul trecut, în Liga a
II-a. Nu se poate face o compa-
raţie însă cu contextul din 1988, deşi
şi atunci am preluat echipa după
un 0-5 şi de pe ultimul loc, fiindcă
atunci erau mulţi jucători olteni de
mare perspectivă. Sper să găsesc
însă şi acum un Badea sau Săndoi
la echipă” a spus Cârţu.

Emil Săndoi a fost mai rezer-
vat, mărginindu-se să dec lare:
„Acum 2-3 ani declaram că fotba-
lul românesc are nevoie de Craio-
va, care rămăsese fără echipă. In-
diferent unde am antrenat, cele mai
frumoase momente şi cele mai mari
bucurii le-am trăit la Craiova şi nici
noi nu am rămas datori fotbalului
craiovean, aşa cum va fi şi acum.
Situaţia este una delicată, ne aflăm
pe ultimul loc şi au venit foarte
mulţi jucători noi”.

Sorin Cârţu ş i Emil Săndoi au
condus primul antrenament la CS
Universitatea Craiova ieri după-
amiază.

Suporterii cer demisia
lui Felix Grigore

Deşi CSU Craiova a anunţat că la conferinţa
de presă de miercuri va fi prezent managerul ge-
neral al clubului, Felix Grigore, noii antrenori, Sorin
Cârţu şi Emil Săndoi, au fost prezentaţi de fostul
manager general, Pavel Badea, care acum este
membru în Consiliul de Administraţie al CSU
Craiova şi în acelaşi timp preşedintele al celorlal-

te secţii ale Clubului Sportiv, cel care a participat
cu numele şi culorile în asocierea cu finanţatorii
şi municipalitatea. Fanii craioveni nu-l agreează
pe Felix Grigore, căruia îi solicită demisia, con-
siderându-l vinovat de situaţia echipei din acest
moment. Suporterii au scris „Pleacă Felix!” pe
porţile stadionului „Ion Oblemenco”


