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- Suntem un popor fericit,
Popescule, suntem feriţi de un
trai bun.
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După trei luni de binemeritată vacan-
ţă, clinchetul clopoţelului i-a chemat,
ie ri, din nou,  în bănci pe e levii doljeni.
Plini de e moţii, dar bucuroş i, au por-
nit, cu mic, cu mare,  însoţiţi de părinţi
sau bunici, spre  şcoală. Aşa cum se în-
tâmplă în fie care an, curţile unităţilor
de  învăţământ din Craiova au devenit
ne încăpătoare , adunând mii de şcolari

A sunat, din nou, clopoţelul
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încă de la primele ore ale dimineţii. Fie
că au păş it pentru întâia oară la grădi-
niţă, au înce put clasa pre gătitoare sau
clasa I, e moţiile  au fost  la fel de cople-
şitoare  pe ntru fie care copil în parte.
Bucheţele  şi coşuleţele  de  flori parfu-
mate n-au lipsit  nici de această dată din
pe isajul colorat de glasurile vese le ale
micuţilor nerăbdători. 7 ED

UC
AŢ
IE

pa
gi

na

Alertă de
inundaţii în Dolj

Hidrologii au emis, ieri,  o
avertizare cod galben de inun-
daţii ce vizează şi judeţul Dolj.
Sunt posibile scurgeri impor-
tante pe versanţi, torenţi şi pâ-
raie, viituri rapide pe  râurile
mici cu posibile efecte de inun-
daţii locale şi creşteri de debite
şi niveluri pe unele râuri din
bazinele hidrografice menţiona-
te, cu posibile depăşiri ale co-
telor de atenţie şi inundaţie.
Doljul este din nou sub averti-
zare cod galbe n de  inundaţii
până astăzi la ora 14.00. Vizate
sunt bazinele Desnăţui, afluen-
ţii Motrului şi Jiului inferior
(judeţele  Mehedinţi şi Dolj).
Probleme pot apărea însă şi în
alte zone.

Emoţii
de început de an
la Şcoala
„Gheorghe Ţiţeica”
din Craiova

Reprezentanţi
ai provinciei
Guangdong, în
vizită la Consiliul
Judeţean Dolj

Preşedintele Consiliului Jude-
ţean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a
primit, ieri, vizita unor înalţi ofi-
ciali, reprezentanţi ai legislati-
vului provinciei Guangdong din
Re publica Populară Chineză,
prilej cu care au fost abordate
aspecte pentru care oaspeţii au
manifestat un viu interes: asis-
tenţa socială şi implementarea
în România a legislaţiei europe-
ne pentru protecţia mediului, în
special în ceea ce priveşte cali-
tatea apei şi a aerului, gestiona-
rea apelor uzate şi a deşeurilor.

Accident violent
la intrare
în Craiova
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Ministerul Finanþelor
vrea sã implementeze
în 6-12 luni plata cu cardul
a taxelor ºi impozitelor

Ministerul Finanþelor Publice va
promova în termen de 10 zile un act
normativ care va crea cadrul legal
pentru plata cu cardul a taxelor ºi
impozitelor, implementarea acestui
sistem fiind estimatã sã dureze între
6 ºi 12 luni, potrivit ministrului
Ioana Petrescu. Proiectul vizeazã
plata cu cardul la ghiºeu ºi online ºi
posibil alt sistem de acceptator de
platã, a declarat, ieri, oficialul MFP,
într-o conferinþã de presã. „Dacã
vom implementa proiectul de platã
cu cardul, aºa cum îl gândim în
momentul de faþã, vom fi primii în
lume care îl vom face (dintre
agenþiile fiscale — n. r.). Sunt
destul de avansaþi ºi australienii în
acest sens”, a spus Petrescu.
Directorul general al Direcþiei de
Trezorerie din MFP, Valentin
Mavrodin, a precizat cã intenþia
este ca Trezoreria sã devinã
acceptator de carduri ºi sã ofere
gratuit acest sistem tuturor
autoritãþilor locale. „Dacã Trezore-
ria devine acceptator de carduri,
vom oferi acest produs de achitare
online pentru toate instituþiile din
România, indiferent de natura
obligaþiilor de platã, astfel încât toþi
deþinãtorii de carduri sã îl poatã
utiliza pentru plata impozitelor ºi
taxelor. Avem ºi un alt act normativ
ºi lucrãm cu CEC Bank ºi BCR
pentru un produs — cont tranzito-
riu—, unde persoanele fizice, peste
7 milioane de clienþi ai celor douã
bãnci, pot achita obligaþiile (fiscale
— n. r.) gratuit. Vrem sã conectãm
acest sistem cu aplicaþia de Internet
banking a bãncilor, avem cadrul
legal, astfel încât accesarea Internet
banking-ului sã permitã vizualizarea
obligaþiilor ºi plata lor”, a explicat
Mavrodin.
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Preºedintele Camerei Deputaþilor, Va-
leriu Zgonea, a participat ieri la deschi-
derea noului an ºcolar la Colegiul Naþio-
nal „Carol I” din Craiova. De ce nu l-a
tentat o prezenþã la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, pe care l-a absolvit în
1985, nu ºtim ºi nici nu rãmânem curioºi.
Pânã la urmã, fiindcã tot s-a simþit „ono-
rat” de aceastã participare, fapt altmin-
teri notabil, alta este problema. Ca pre-
ºedinte al celei mai importante Camere a
Parlamentului, bãnuim cã Valeriu Zgonea
ºtie mai bine decât noi cã Legea Educa-
þiei (nr.1/2011) este una... neterminatã. ªi

este vorba de o lege organicã. Care se ad-
optã cu o majoritate absolutã de voturi în
fiecare dintre Camere. Încã de la promova-
rea ei, pe mandatul ministrului Daniel Fune-

riu, prin asumarea rãspunderii Guvernului, a
existat un noian de critici, unele de-a drep-
tul întemeiate, trecute cu vederea. Nu le mai
reluãm in extenso, reamintim doar de moþiu-
nea de cenzurã PSD-PNL intitulatã „Legea
educaþiei naþionale, o lege antieducaþie ºi
antiromâneascã”. Existã articole de lege
„amputate” în absenþa metodologiilor ce tre-
buiau elaborate de ministerul de resort. O
astfel de metodologie vizeazã ºi constitui-
rea consiliilor de administraþie la nivelul fie-
cãrei unitãþi de învãþãmânt, cu rostul lor.
Este vorba, apoi, de circa o sutã de ordine
de ministru ºi metodologii care se tergiver-
seazã ºi fac din „opera” lui Daniel Funeriu ºi
a consultanþilor sãi, cum spuneam, o lege
neterminatã. ªi proastã pe deasupra. Nu to-
tul depinde de preºedintele Camerei Depu-

taþilor, bineînþeles, dar finalizarea unei legi
a educaþiei ºi chiar unele corecþii necesare
nu-i pot rãmâne indiferente ºi putea promite
un termen de scadenþã, fãrã nici o proroga-
re, în faþa corpului de cadre didactice al Co-
legiului Naþional „Carol I” din Craiova. Alt-
ceva decât o lege cât mai suplã ºi mai euro-
peanã în materie, imperativ necesarã, ce sã
ofere ºcolii drept cadou preºedintele Came-
rei Deputaþilor? Fiindcã tot a dorit sã parti-
cipe la deschiderea noului an ºcolar, moment
cu simbolistica sa în viaþa elevilor, cadrelor
didactice, pãrinþilor ºi autoritãþilor locale. O
lege, îndelung criticatã, adoptatã prin asu-
marea rãspunderii ºi promulgatã dupã o de-
cizie a CCR, nu poate fi contemplatã, la infi-
nit, dupã ce a fãcut obiectul unei moþiuni de
cenzurã. Fireºte, e un punct de vedere.

Importurile de gaze vor fi mai mici
cu 10% de marþi pânã duminicã, a
anunþat, ieri, ministrul delegat pen-
tru Energie, Rãzvan Nicolescu. „Li-
vrãrile de gaze ruseºti în România
sunt, luni, la nivelul normal, dar vor
fi reduse cu 10% de marþi pânã du-
minicã”, a spus Rãzvan Nicolescu,
într-o conferinþã de presã. Acesta a
precizat însã cã populaþia nu va
avea de suferit. „Suntem pregãtiþi
pentru a face faþã oricãrei situaþii ºi
populaþia României nu va avea de
suferit nici în cazul unei ierni extre-
me”, a subliniat ministrul delegat
pentru Energie. Mai exact, popula-
þia României nu va fi afectatã de re-
ducerea importurilor de gaze în
aceastã iarnã nici mãcar în situaþia în
care livrãrile de gaze din Rusia vor fi
sistate total ºi reluate abia la primã-
varã, a explicat Nicolescu. Potrivit
acestuia, din moment ce importurile
vor fi, de marþi pânã duminicã, cu
10% sub volumul agreat, „trebuie sã
începem sã ne obiºnuim cu aceastã
situaþie, cu care ne vom confrunta
mai des în lunile urmãtoare. Din punc-
tul de vedere al securitãþii aprovizio-
nãrii, cantitãþile sunt absolut nesem-
nificative ºi nu vor fi probleme nici
dacã livrãrile se opresc cu totul ºi nu
vor mai fi reluate decât la primãvarã,
chiar dacã iarna va fi extrem de difici-
lã”. Ministrul a arãtat cã a avut dis-

Numãrul de discipline la cla-
sele a XI-a ºi a XII-a va fi micºo-
rat de la 14 la „opt-nouã”, pen-
tru ca elevii sã se poatã pregãti
pentru bacalaureat, a anunþat,
ieri, ministrul Educaþiei, Remus
Pricopie. „Foarte mulþi profesori
ne-au cerut, mai ales la liceu, ca
atunci când vor fi aprobate noi-
le programe-cadru, numãrul de
discipline sã scadã spre opt-
nouã, adicã de la 14 materii. Tre-
buie sã îi dai timp sã se pregã-
teascã. Mergeþi pe pagina de In-
ternet a liceelor din strãinãtate ºi veþi
vedea cã programa noastrã este foar-
te încãrcatã”, a spus Pricopie, care
anunþase aceastã intenþie, pentru Me-
diafax, încã de sãptãmâna trecutã.
Pentru a reduce numãrul de materii
predate la clasele a XI-a ºi a XII-a sunt
necesari, în opinia ministrului, trei-
patru ani. „Aº vrea sã reuºim sã fa-
cem acest lucru, ca în clasa a XI-a ºi a
XII-a elevii sã ai aibã un numãr mai
mic de materii ºi sã opteze, în funcþie
de interesul lor, pentru un domeniu
sau altul. Este un proces complicat,
pentru cã asta înseamnã o reformã
structuralã a programelor ºcolare, dar
o vom face. Pentru un astfel demers,
ai nevoie de trei-patru ani. (... ) Trebu-
ie reaºezate disciplinele. În anul în care
existã examene importante, gradul de
încãrcare al elevului ar trebui sã fie
mai mic”, a declarat, pentru Mediafax,
Pricopie, adãugând cã prin aceastã
mãsurã se va da posibilitatea elevilor
sã se concentreze, cu prioritate, pe
materiile pentru examene. „Dacã la cla-
sa a VIII-a, ai cãrei elevi dau evalua-
rea, sunt douã probe, trei cu cea pen-
tru minoritãþi, la bacalaureat numãrul
de probe este mult mai mare, pentru
cã avem ºi probele eliminatorii”, a jus-
tificat ministrul. Remus Pricopie  pro-
mite, la început de an ºcolar, cã ma-

Pricopie: Numãrul disciplinelor la clasele
a XI-a ºi a XII-a va fi redus de la 14 la 8-9

nualele digitale „vor veni, cu toatã efer-
vescenþa ºi încãpãþânarea unora”, ºi
avertizeazã profesorii sã nu se trans-
forme în agenþi comerciali ai editurilor
ce au profitat de lipsa noilor manuale
pentru a vinde auxiliarele. „Nu ar fi tre-
buit ca astãzi (ieri - n.r.) sã nu avem
manuale. Mi-aº fi dorit ca startul ma-
nualelor digitate sã fie pe 15 septem-
brie, ºi nu pe 25 septembrie sau când
o fi. Am discutat cu inspectorii gene-
rali ºcolari, la videoconferinþã, ca pro-
fesorii sã nu se transforme în agenþi
comerciali pentru edituri. Manualele
digitale vor veni, cu toatã efervescen-
þa ºi încãpãþânarea unora”, a spus mi-
nistrul Educaþiei , prezent la deschi-
derea noului an la ªcoala 148 „George
Cãlinescu” din Sectorul 5. Din anul
ºcolar 2014-2015, elevii claselor I ºi a
II-a ar fi urmat sã înveþe dupã manua-
le noi, inclusiv în variantã digitalã.
Pentru realizarea acestora, Ministerul
Educaþiei a organizat o licitaþie, care a
fost însã contestatã de unele edituri.
Consiliul Naþional de Soluþionare a
Contestaþiilor a decis, la 10 septem-
brie, continuarea procedurii pentru re-
evaluarea ofertelor depuse în cadrul
licitaþiei pentru realizarea manualelor
ºcolare, dupã ce trei contestaþii au
fost admise, ºase admise în parte ºi
douã respinse.

Nicolescu: Importurile de gaze vor fi
cu 10% mai mici de marþi pânã duminicã

cuþii cu omologii din Bulgaria, Mol-
dova ºi Serbia, pe care i-a informat
cã posibilitatea României de a-i ajuta
este extrem de limitatã, cu excepþia
interconectorului Iaºi-Ungheni. „Spe-
rãm ca energia sã nu mai fie folositã
ca armã politicã. Am încercat sã dis-
cut cu ambasadorul Rusiei la Bucu-
reºti, sã aflu care este motivul aces-
tei reduceri, dar mi-a fost imposibil,
mi s-a spus cã nu este în Bucureºti.
Transgaz nu a primit pânã acum nici
un rãspuns, nici pentru reducerea de
vineri, nici pentru aceastã sãptãmâ-
nã”, a mai spus Rãzvan Nicolescu.
În acest moment, România are în de-
pozite 2,5 miliarde de metri cubi de
gaze ºi va avea 2,8 miliarde la sfârºi-
tul ciclului de înmagazinare, faþã de
1,8 miliarde mc cât a estimat Autori-
tatea de Reglementare cã este sufi-
cient pentru aceastã iarnã. La sfâr-
ºitul sãptãmânii trecute a intrat în
vigoare o nouã serie de sancþiuni
ale Uniunii Europene împotriva Ru-
siei, care implicã restricþionarea ac-

cesului la pieþele de capital ale UE
pentru unele companii petroliere ºi
din domeniul apãrãrii. În special, UE
a restricþionat accesul la pieþele de
capital europene pentru Rosneft,
Transneft ºi ramura petrolierã a gi-
gantului Gazprom — Gazprom neft.
În plus, UE a interzis companiilor eu-
ropene sã ofere partenerilor ruºi ser-

vicii privind prospecþiunile ºi extrac-
þia de petrol la mare adâncime în zona
arcticã, precum ºi în cadrul proiecte-
lor legate de gazele de ºist, potrivit
documentului publicat vineri de Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene. Mai
mult ca sigur cã aceastã reducere a
exporturilor de gaze este rãspunsul
Rusiei la sancþiuni.

Premierul Victor Ponta a declarat,
ieri, cã nu se ia în considerare modi-
ficarea deficitului bugetar la cea de-
a doua rectificare bugetarã din acest
an. „În afarã de cei 0,2% pe care i-am
solicitat pentru cheltuieli militare,
cheltuieli pentru Ministerul Apãrãrii
Naþionale, nu (se modificã deficitul

Ponta: Nu luãm în calcul modificarea
deficitului bugetar la a doua rectificare

– n.r.), ºi nici nu avem nevoie. Pro-
blema noastrã în acest moment este
cã nu prea am cheltuit banii, nu cã
nu ne ajunge deficitul”, a menþionat
premierul. În acelaºi context, Ponta a
negat cã ar lua în calcul încheierea
acordului cu FMI mai devreme de
termenul care expirã în martie.
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GEORGE POPESCU Ce-ar mai fi de spus?!...
Nu sunt nici pe departe vreun fan al spor-

turilor  ce premiază forţa, ceea c e nu mă
împiedică să le recunosc truda istovitoare şi
acel dram de har şi de inteligenţă adecvate
fiecăruia în parte. Spun asta în loc de scuză
pentru analfabetismul meu în materie, aşa
cum mi s-a întâmplat în aceste ultime zile
citind, pe un site specializat „anti-pesedist”
şi „anti-Ponta” un lung şi aiuritor interviu
cu fostul luptător Cătălin Moroşanu.

Cum de el nu ştiam mai mult decât nu-
mele său trecut în dreptul unor performanţe
demne de toată stima, am aflat, acum, de
implicarea sa în politică, pe post de agent în
rândurile pedeliştilor penelizaţi şi, automat,
în sprijinul necondiţionat al lui… Johannis.
Nimic de comentat: e dreptul fiecăruia de a
decide pe cine susţine. Cum însă o carieră
sportivă, mai ales de vârf , nu prea mai lasă
timp pentru instrucţie decât cu rare şi, toc-
mai de aceea, admirabile excepţii, cazurile
în care merituoşi sportivi sunt împinşi, indi-
ferent pe ce căi, în spaţiul politic, vocea pusă
la lucru în locul membrelor intrate în legen-
dă devine, cât se poate de regretabil, un in-
strument deseori delirant.

Ca să fiu mai bine înţeles, fostul mare

sportiv n-are cine ştie ce vină: zgândărit de
întrebări tasate „pilduitor”, cu o „morală”
vânată şi deloc subtilizată, el răspunde cu o
sinceritatea propriei sale condiţii: de cultură
generală şi, fireşte, de (in)cultură politică.

Opţiunile sale nu pot şi nici nu trebuie
puse în discuţie: crede într-o formaţiune
politică şi într-un om, aşa cum ni se întâm-
plă multora dintre noi. Necazurile apar în
dreptul argumentelor care, lovite de grave
confuzii şi ivite, la rându-le, din molipsiri şi
din lălăielile „notelor” interne de partid, îl
aruncă, într-o veselie „caţavenciană”, din
ring în băltoacele unui fel de handicap, poli-
tic, fireşte. Şi de manipulare, a sa, dar mai
ales a celor – pe care el însuşi, urcat, cum
sugerează, peste „clasa de mijloc”, mai spre
cerul elitiştilor – sufocaţi de… prostie şi de
incapacităţi de înţelegere.

Cu o apetisantă inocenţă, intervievatul se
lasă ademenit într-un rol ale cărui reguli şi
partituri nu numai că nu le cunoaşte, dar
ajunge să le compromită cu o plăcere căreia
îi devine o pradă uşoară. El recunoaşte că îi
e „scârbă de oamenii politici”, le reproşează
că au „vândut ţara…”, însă reproşurile sale
se îndreaptă către votanţii pesedişti – teza

etablishmentului neo-liberist: pe scurt, „po-
liticile dezastruoase ale PSD au trimis tine-
retul în afara ţării” (sic!), iar consătenii săi,
„bătrâni, deştepţi şi singuri”, sunt vinovaţi
pentru ce-au votat etc.

Că profesoara care-l povăţuia să mai aş-
tepte, măcar până îşi mai pune la punct…
discursul, avea, săraca, dreptate, se verifi-
că la fiecare enunţ, precum acesta căreia
nicio metodă hermeneutică elementară nu-i
poate da cap, adică de înţeles: „Eu am vo-
tat, clar – ripostează preopinentul –, Traian
Băsescu. Pentru mine Traian Băsescu a fost
o nişă bună (probabil o… firidă, căci altfel
dăm peste lumea-nelume a boccaccianului
„Decameron”, n. ns.). Şi „discursul” conti-
nuă din aberaţie în aberaţie: El (adică Bă-
sescul!) a zis: jos securiştii, eu vă salvez pe
toţi. S-a dus şi chestia asta. S-a schimbat
politica de când a venit Băsescu, a schim-
bat stilul. Voi aţi văzut că toţi politicienii
au un discurs populist? Toţi vorbesc exact
ca Băsescu, dar eu am crezut în el şi încă
mai cred în Traian Băsescu…

Curat murdar, coane Moroşanu. Întâi, ce-
ar fi de înţeles din „jos securiştii” şi din „sal-
varea tuturor”? Siguri că s-au salvat, mai bine

zis i-a salvat, nu pe toţi, evident, ci doar pe
cei de care avea nevoie; că s-a schimbat, cu
Băsescu, politica, iarăşi e un crunt adevăr,
unul dintre cele mai exacte pe care le articu-
lează sportivul în haine de politician (în nici-
un caz de politruc!), că el, marinarul ar fi
introdus „discursul populist” nu-i tot atât de
adevărat, el doar l-a preluat, căci a avut şi de
la cine, prin câte „ringuri” s-a perindat.

În rest, sigur că ţara a fost depopulată,
de tineri mai ales, dar lui Cătălin Moroşanu
ar fi trebuit să i se aducă aminte cum toc-
mai Băsesc u, în 2009, lăuda, ca opţiune
politică, plecarea din ţară.

Cât despre alte „teze” debile ale acestui
interviu-campanie un lucru îi trădează onc-
tuos intenţia depravat manipulatoare, acea
pervertire a discursului anti-pesedist şi pro-
pedelist, cu ori fără Băsescu la mijloc, a unei
realităţi puse în paranteză: faptul că, în ulti-
mii zece ani la pupitrul de comandă totală
– executivă şi prezidenţială – s-au aflat cei
deplâng starea actuală a naţiunii.

Şi tocmai de aceea, toată campania aceas-
ta de văicăreală pentru condiţia în care ne
aflăm nu-i altceva decât o jalnică substituire
de roluri. Ba chiar o ticăloşie.

Doljul este din nou sub aver-
tizare c od galben de inundaţii
până as tăzi la ora 14.00.  Vizate
sunt bazinele Desnăţui,  af luen-
ţii Motrului şi J iului inferior (ju-
deţele Mehedinţi şi Dolj).  Pro-
bleme pot apărea însă ş i în alte
zone.  Se pot produc e scurgeri
importante pe versanţi,  torenţi
ş i pâraie,  viituri rapide pe râu-
rile mic i cu pos ibile efec te de
inundaţii locale pe unele râuri
mic i ş i din ju de ţe le : Ar ad ,
Timiş , Caraş-Severin,  ş i creş -
teri importante de debite ş i ni-
veluri c u posibile depăşiri ale
c otelor  de atenţie pe râurile din
bazinele hidrografic e: af luenţii

Craiovenii care locuiesc pe strada „Principa-
tele Unite” nu vor avea, mâine, apă la robinete.
Conducerea Companiei de Apă Oltenia a anun-
ţat că alimentarea cu apă va fi sistată pe această
stradă, în aria deservită de staţia de hidrofor
Principatele Unite, între orele 10.00 şi 14.00. Vor
fi afectate blocurile 8, 10, 12 şi 14, iar motivul
întreruperii este efectuarea unor lucrări de înlo-
cuire a unor conducte uzate din interiorul staţiei
de hidrofor. „Compania de Apă Oltenia, prin la-
boratoarele de analiză a apei potabile, va monito-
riza permanent calitatea apei după repunerea în
funcţiunea a sistemului de alimentaţie”, se arată
într-un comunicat de presă al companiei.

LAURA MOŢÎRLICHE

Instituţia Prefectului Judeţului Dolj a primit cu
adâncă îndurerare vestea încetării din viaţă a

celui ce a fost directorul executiv al Direcţiei de
Sănătate Publică Dolj,

GEORGE BEŢIU

Ne despărţim cu nespus regret de un om cu
alese calităţi morale, cu o impozabilă bogăţie

interioară.

Nicolae Sorin Răducan, Prefectul Judeţului
Dolj, îşi exprimă profundul regret pentru  aceas-
tă pierdere uriaşă care ne îndurerează sufletele.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Strada „Principatele Unite”, fără apă rece

Alertă de
inundaţii în Dolj

Hidrologii au emis, ieri, o avertizare cod galben de inundaţii ce vizează şi judeţul Dolj. Sunt
posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu

posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele
hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie şi inundaţie.

Mureşului şi Crişului Alb din ju-
deţul Arad, Bega Veche, Bega,
Timiş  ( judeţul Timiş) .
Cod portocaliu în Mehedinţi

Tot până astăzi la ora 14.00
es te valabil ş i un cod portoc aliu
de inundaţii.  Se pot produc e
sc urgeri importante pe versanţi,
torenţi şi pâraie, viituri rapide pe
râurile mic i c u posibile efec te de
inundaţii locale şi creş teri impor-
tante de debite şi niveluri cu po-
s ibile depăş ir i ale c otelor  de
inundaţie pe râurile din bazinele
hidrografic e: Bârzava, Moravi-
ţa, Caraş , Nera,  Cerna (judeţele
Timiş şi Caraş-Severin), afluenţii

mic i ai Dun ării d in jude ţele
Caraş -Severin ş i Mehed inţi,
Blahniţa,  Drincea ( judeţul Mehe-
dinţi) şi unii afluenţi din bazinul
superior  al Timişului ( judeţul
Caraş-Severin).

Ac es te fenomene hidrologice
periculoase, vizate de avertiza-
rea hidrologică c od galben ş i
portocaliu,  se pot produc e c u
probabilitate ş i intensitate mai
ridic ată pe afluenţii mic i ai Du-
nării d e pe sec torul amonte
Drobeta-Turnu Severin,  pre-
c um şi pe unele râuri mici din
sudul judeţelor  Caraş-Severin
ş i Mehedinţi.

RADU ILICEANU
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Duminicã seara, în jurul orei 23.30, la
intersecþia strãzilor „Brazda lui Novac” ºi
„General M. Cerchez”, din Craiova, s-a pro-
dus un accident rutier în urma cãruia o per-
soanã a ajuns la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova pentru acordarea de îngri-
jiri medicale.

Din primele cercetãri ale poliþiºtilor Biroului
Rutier Craiova s-a stabilit faptul cã Lucian

Ieri-dimineaþã, în jurul orei 10.30, In-
spectoratul pentru Situaþii de Urgenþã Dolj
a fost solicitat sã intervinã cu un echipaj
de prim-ajutor ºi un echipaj de Descar-
cerare pe bulevardul „Dacia” din Craio-

Poliþiºtii din cadrul Postului
de Poliþie Scãieºti au fost sesi-
zaþi telefonic, prin 112, dumi-
nicã dupã-amiazã, în jurul orei
16.30, de Cristian Coteanu, din
localitate, cu privire la faptul cã
o persoanã necunoscutã i-a sus-
tras din autoturism Opel faþa
casetofonului auto ºi un stick de
memorie, dupã care a fugit  în
direcþia Craiova cu un alt auto-
turism marca Logan. Oamenii
legii au stabilit cã bãrbatul îºi
lãsase autoturismul parcat ºi
neasigurat în faþa
unui magazin din
comuna Scãieºti,
unde a  in t ra t  la
cumpãrãturi, însã
hoþul a fost foarte
rapid.

În scurt  t imp,
în urma activitãþi-
lor specifice efec-
tuate de poliþiºti s-
a reuºit oprirea ºi

Sâmbãtã, la Craiova, s-a des-
fãºurat Faza Zonalã a Cupei In-
ternational Police Association
(I.P.A.) România la fotbal, la
care au participat opt echipe ale
structurilor membre I.P.A. din
judeþele Dolj, Gorj ºi Argeº. Faza
Zonalã s-a jucat în sistem elimi-
natoriu, echipele au fost forma-
te din 6 jucãtori (5 + 1 portar),
iar la finalul turneului echipa
poliþiei doljene a ocupat locul I,
dupã trei victorii. Finala a fost
disputatã cu echipa de fotbal a
Inspectoratului de Poliþie Jude-
þean Gorj, învinsã de poliþiºtii
doljeni cu scorul final de 6-1.

Celelalte meciuri jucate de
echipa poliþiei doljene au fost în
compania echipelor  Inspecto-
ratului de Poliþie Judeþean Argeº
ºi Inspectoratului pentru Situa-
þii de Urgenþã Argeº, câºtigate
cu scorul de 5-1, respectiv 5-0.

În urma victoriei de sâmbãtã,
echipa IPJ Dolj s-a calificat în

Accident violent la intrare în CraiovaAccident violent la intrare în CraiovaAccident violent la intrare în CraiovaAccident violent la intrare în CraiovaAccident violent la intrare în Craiova
Un tânãr de 19 ani din oraºul Balº, judeþul Olt, ºofer

începãtor, a provocat un grav accident de circulaþie
ieri dupã-amiazã, la intrare pe pasarela care leagã DE
70 de Centura de Nord a municipiului Craiova.  Atât
el, cât ºi ºoferul maºinii în care a intrat, au fost trans-
portaþi la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova
pentru investigaþii ºi îngrijiri medicale.

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, din cercetãrile poliþiºtilor Ser-
viciului Rutier Dolj, ieri dupã-amia-
zã, în jurul orei 15.00, Pepi Cioc,
de 19 ani, din Balº, judeþul Olt,
posesor al permisului de conduce-
re de patru luni, la volanul unui
Audi, la coborârea de pe pasarela
care face legãtura între DN 65 F
(Centura de Nord a Craiovei) ºi DE
70, nu a adaptat viteza la condiþiile
de drum, carosabilul fiind ud din
cauza ploii ºi, într-o curbã la dreap-
ta, a pierdut controlul direcþiei, a
intrat pe contrasens ºi a lovit fron-
tal un autoturism Dacia Dokker,
condus regulamentar, din sens
opus, de Alin Purcaru, de 29 de
ani, din Craiova.

În urma impactului violent, ma-
ºinile au fost grav avariate, ºofe-

rul vinovat rãmânând încarcerat,
motiv pentru care s-a solicitat in-
tervenþia pompierilor din cadrul
ISU Dolj. La faþa locului au ajuns
ºi ambulanþe SMURD, cei doi ti-
neri fiind transportaþi la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va. Pânã la finalizarea cercetãrii la
faþa locului, traficul rutier în zonã

s-a desfãºurat cu mare greutate.
„În cauzã a fost întocmit do-

sar penal sub aspectul comiterii
infracþiunii de vãtãmare corpora-
lã din culpã, cercetãrile fiind con-
tinuate de poliþiºtii de la Rutierã”,
a precizat purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj, inspector principal Alin
Apostol.

Bãrbat gãsit mort în canalTaximetrist la spital
din cauza unui ºofer vitezoman

Borcan, de 21 de ani, din localitate, a con-
dus un autoturism Opel pe strada „Brazda
lui Novac” cãtre centrul oraºului ºi în zona
intersecþiei cu strada „General M. Cerchez”,
pe fondul vitezei excesive, a pãtruns pe sen-
sul opus de circulaþie, intrând în coliziune
cu un autoturism Dacia Logan înregistrat la
o firmã de taxi din municipiu, condus de
Floricã Cãlugãru, de 48 de ani, din Craiova,
care efectua manevra de întoarcere pe sen-
sul opus, prin viraj la stânga, într-o zonã
unde marcajul longitudinal permite aceastã
manevrã. În urma accidentului a rezultat
rãnirea taximetristului, care a fost transpor-
tat la spital.

„Victima a fost rãnitã uºor, fiind trans-
portatã la spital pentru îngrijiri medicale, iar
poliþiºtii continuã cercetãrile pentru stabili-
rea cauzelor ºi împrejurãrilor în care s-a
produs accidentul rutier”, a declarat purtã-
torul de cuvânt al IPJ Dolj, inspector prin-
cipal Alin Apostol.

Cadavrul unui om al strãzii a fost
descoperit, ieri-dimineaþã, într-un canal de
la termoficare, de lângã unitatea militarã
din Corniþoiu (Craioviþa Nouã). Pompierii
au scos trupul neînsufleþit, care a fost
transportat la morgã pentru efectuarea
necropsiei ºi stabilirea cauzei decesului.

va, în apropierea unitãþii militare din Cor-
niþoiu, pentru a scoate cadavrul unui bãr-
bat descoperit într-un cãmin de vizitare
a conductelor de la termoficare.

Poliþiºtii Secþiei 5 Craiova ºi pompierii
au ajuns la faþa locului, reuºind sã scoatã
trupul neînsufleþit. În urma verificãrilor

efectuate s-a stabilit cã este vorba de-
spre un om al strãzii, Alexandru Stan-
ciu, de 47 de ani, din localitatea Tia
Mare, judeþul Olt, care îºi fãcuse „cul-
cuº” în canalul respectiv, împreunã cu
alþi „confraþi”. De altfel, unul dintre ei
a fost cel care a descoperit cadavrul ºi
a anunþat un militar de la unitate. Bãr-
batul decedat era cunoscut ca având
probleme de sãnãtate, iar pe trupul sãu
nu au fost gãsite urme de violenþã.

„Cadavrul a fost ridicat ºi depus la
morga Spitalului nr. 2 Filantropia, pen-

tru efectuarea necropsiei ºi stabilirea ca-
uzei decesului, pe trup nefiind descope-
rite urme vizibile de violenþã”, ne-a de-
clarat inspector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Prins de poliþiºti dupã cePrins de poliþiºti dupã cePrins de poliþiºti dupã cePrins de poliþiºti dupã cePrins de poliþiºti dupã ce
a furat dintr-o maºinãa furat dintr-o maºinãa furat dintr-o maºinãa furat dintr-o maºinãa furat dintr-o maºinã

identificarea autorului furtului,
în comuna Coþofenii din Dos,
satul Potmelþu, stabilind cã se
numeºte Cristian Negoescu, de
24 de ani, din Craiova.

„Bunurile au fost recupera-
te ºi restituite pãrþii vãtãmate,
iar pe numele craioveanului de
24 de ani s-a întocmit dosar
penal pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de furt”, ne-a declarat
purtãtorul  de cuvânt al  IPJ
Dolj, inspector principal Alin
Apostol.

Echipa poliþiei doljene, din nou campioanãEchipa poliþiei doljene, din nou campioanãEchipa poliþiei doljene, din nou campioanãEchipa poliþiei doljene, din nou campioanãEchipa poliþiei doljene, din nou campioanã
la fotballa fotballa fotballa fotballa fotbal

Faza Naþionalã a Cupei Interna-
tional Police Association (I.P.A.)
România 2014 ce va avea loc la
Bucureºti, pe 27 septembrie
2014, în complexul sportiv ªte-
fan cel Mare, unde vor întâlni
alte ºapte echipe câºtigãtoare ale
fazelor zonale.

Echipa a fost antrenatã ºi co-
ordonatã în teren de agent-ºef
principal Budricã Gheorghe, iar
portar a fost agent principal Ilie

Alin, jucãtorii fiind: agent prin-
cipal Ilie Mircea, agent princi-
pal Popescu Victoraº, agent
principal Niculin Alin, agent
principal Dinuica Laurenþiu,
agent Bortofleac Marius, agent
principal ªtoiu Bogdan, agent
principal Prunã Radu, inspector
principal Stuparu Constantin,
inspector principal Cãlãrãºanu
Cãtãlin ºi agent principal Arnãu-
tu Dragoº Alexandru.
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Cu aceastã ocazie, Ion Prio-
teasa, preºedintele CJ Dolj, le-a
prezentat oaspeþilor o parte a pro-
iectelor strategice pe care admi-
nistraþia judeþeanã le deruleazã în
domeniile vizate de invitaþi. „A
fost o deosebitã plãcere sã pri-
mim vizita prietenilor noºtri din
Guangdong, cea mai dezvoltatã
provincie din Republica Popula-
rã Chinezã, de care ne apropie un
protocol de cooperare semnat în
urmã cu trei ani.  Întrevederea
de astãzi a reprezentat un bun
prilej pentru a discuta despre o
intensificare a colaborãrii în do-
meniul mediului ºi cel al protec-
þiei sociale, despre modul în care
România implementeazã legisla-
þia europeanã în aceste douã sec-
toare pentru care oaspeþii noºtri

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,
Ion Prioteasa, a primit, ieri, vizita unor înalþi ofi-
ciali, reprezentanþi ai legislativului provinciei
Guangdong din Republica Popularã Chinezã, pri-
lej cu care au fost abordate aspecte pentru care
oaspeþii au manifestat un viu interes: asistenþa
socialã ºi implementarea în România a legisla-
þiei europene pentru protecþia mediului, în spe-
cial în ceea ce priveºte calitatea apei ºi a aerului,

gestionarea apelor uzate ºi a deºeurilor.  La în-
tâlnirea desfãºuratã în sala de ºedinþe a institu-
þiei, alãturi de preºedintele CJ Dolj, Ion Priotea-
sa, au participat vicepreºedinþii Alina Elena Tã-
nãsescu ºi Cristinel Iovan, administratorul pu-
blic al judeþului, Aurel Dincã, secretarul judeþu-
lui Dolj, Gheorghe Barbãrasã, directorul Direc-
þiei de Afaceri Europene, Ileana Mãjinã, ºi direc-
torul Parcului Industrial Craiova, Marin Nicoli.

ºi-au manifestat interesul”, a pre-
cizat Ion Prioteasa.

Servicii de colectare
ºi depozitare a reziduurilor

În cadrul întâlnirii, ºeful ad-
ministraþiei doljene le-a expus
membrilor delegaþiei eforturile pe
care Consiliul Judeþean Dolj le în-
treprinde în aceste direcþii, exem-
plul cel mai elocvent fiind, fãrã
îndoialã, proiectul în valoare to-
talã de peste 54 de milioane de
euro, cu finanþare europeanã,
pentru implementarea sistemului
de management integrat al deºeu-
rilor. „Le-am vorbit pe larg ofi-
cialilor din Guangdong despre
acest demers, în care suntem
implicaþi alãturi de Primãria mu-
nicipiului Craiova ºi care vizeazã

absolut toate localitãþile din judeþ,
acestea urmând sã beneficieze de
servicii de colectare ºi depozita-
re a reziduurilor în conformitate
cu normele europene. În egalã
mãsurã, discuþiile au vizat ºi ex-
perienþa pe care am cãpãtat-o, de-
a lungul ultimilor ani, în materie
de asistenþã ºi protecþie socialã,
un domeniu în care am avansat
într-un ritm susþinut, datoritã in-
vestiþiilor realizate prin interme-
diul structurii noastre de specia-
litate”, a mai spus Ion Prioteasa.

Noi orizonturi de conlucrare
Reprezentanþii regiunii Guan-

gdong  au fost interesaþi de servi-
ciile pe care Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Co-
pilului (DGASPC) le oferã atât
minorilor aflaþi în plasament, ce-
lor cu dizabilitãþi sau proveniþi din
medii afectate de sãrãcie, cât ºi
persoanelor adulte cu handicap.
„De altfel, membrii delegaþiei din
Guangdong ºi-au exprimat dorin-
þa de a vizita unul dintre amplasa-
mentele pe care DGASPC le ges-
tioneazã ºi au avut astfel ocazia
de a constata care sunt condiþiile
oferite copiilor ºi adulþilor cu han-
dicap îngrijiþi în cadrul comple-
xului instituþional amenajat în Cra-
iova, pe strada „General Dragali-
na”. Am convingerea cã aceastã
vizitã va deschide noi orizonturi
de conlucrare ºi va facilita deru-
larea unor proiecte în beneficiul
comunitãþii, derulate în partene-

riat de judeþul Dolj ºi provincia
Guangdong. Totodatã, îmi exprim
speranþa cã, în viitorul apropiat,
ne vom aºeza la masa discuþiilor
pentru a analiza împreunã posibili-
tãþi investiþionale concrete, cu atât
mai mult cu cât am profitat de
aceastã ocazie pentru a le prezen-
ta înalþilor noºtri oaspeþi potenþia-
lul economic al judeþului Dolj, vi-
ziunea noastrã strategicã pentru
urmãtorii ani ºi facilitãþile pe care
le putem oferi companiilor intere-
sate sã îºi dezvolte afaceri în
aceastã zonã ºi sã creeze locuri de
muncã”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj.

De la agriculturã
la industria uºoarã

Delegaþia chinezã a fost con-
dusã de Chen Weixiong, mem-
bru al Comitetului Permanent al
Congresului Popular Provincial
Guangdong. „Mulþumim pentru
prezentarea pe care ne-aþi fãcut-
o despre judeþul Dolj. ªi noi vã
vom face o scurtã prezentare a
regiunii Guangdong, precizând
cã este cea mai mare regiune din

China, cu o suprafaþã de 180.000
de kilometri ºi 106 milioane de
locuitori. Aceastã regiunea este
cea mai dezvoltatã din punct de
vedere economic, fiind pe primul
loc în ceea ce priveºte exportul.
În cadrul acestei regiuni avem
trei mari oraºe, cu o dezvoltare
economicã interesantã. Înainte,
activitatea de bazã a provinciei
era agricultura, acum industria
uºoarã. Am semnat cu judeþul
Dolj, în mai 2011 protocolul de
colaborare ºi pe lângã parteneria-
tul administrativ avem ºi unul
economic. Dorim sã colaborãm
în ceea ce priveºte implementa-
rea legislaþiei locale, adicã, sã
facem un schimb de experienþã
pe administraþie”.

În noiembrie 2011, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prio-
teasa, ºi directorul general adjunct
al Biroului de Afaceri Externe
Guangdong, Wang Shitong, au
semnat „Memorandumul de înþe-
legere pentru dezvoltarea schimbu-
lui amiabil ºi a cooperãrii” între
cele douã unitãþi administrative.

Reprezentantul PRO CIVICA a spus cã
obiectivul general al proiectului constã în
consolidarea principiului egalitãþii de ºanse
ºi de gen pe piaþa muncii ºi în viaþa publicã
localã, cu scopul de a facilita accesul egal la
ocupare ºi dezvoltare profesionalã pentru
femeile din judeþele Dolj ºi Olt. „Vom con-
solida acest principiu prin furnizarea de for-
mare, inclusiv calificare/recalificare în do-
menii cerute pe piaþa muncii ºi prin acþiuni
menite sã elimine stereotipurile de gen din
societate ºi mass media localã ºi regionalã”,
a precizat Cora Gabriela Sanda.

Ieri, s-a lansat la Craiova, la sala de conferinþe a Ho-
telului Flormang, proiectul cofinanþat din Fondul Social
European, Programul Operaþional Sectorial pentru Dez-
voltarea Resurselor Umane 2007-2013, „ªanse egale pe

piaþa muncii din Oltenia – Soluþii Integrate”. Beneficia-
rului proiectului este Asociaþia PRO CIVICA Oltenia,
reprezentatã la conferinþa de presã de managerul de
proiect, Cora Gabriela Sanda.

Proiectul urmãreºte o îmbu-
nãtãþire a capacitãþii de integra-
re pe piaþa muncii a 280 de fe-
mei din judeþele Dolj ºi Olt prin
facilitarea accesului gratuit la
cinci programe de formare
profesionalã. „Dintre obiec-
tivele specifice ale proiectu-

lui unul ar fi legat de îmbunãtãþirea spi-
ritului antreprenorial pentru 30 de femei
din judeþul Dolj ºi sprijinirea a cinci din-
tre acestea în demararea unei activitãþi
independente. Pe de altã parte, proiectul
mai urmãreºte ºi o schimbare a atitudi-
nii populaþiei din judeþul Dolj vizavi de
rolul femeilor în domeniile profesionale,
prin popularizarea poveºtilor de succes
ale femeilor, prin sensibilizarea partene-
rilor sociali ºi eliminarea stereotipurilor
de gen din societate ºi din mass-media”,
a  explicat manager de proiect.

Grupul-þintã, 380 de persoane
Grupul-þintã al acestui proiect vizeazã

380 de persoane, din care 280 de femei vor
dobândi o nouã calificare cerutã pe piaþa
muncii; 30 de femei de etnie rromã îºi vor

dezvolta potenþialul antreprenorial; alte 30
de femei de etnie romã vor lua parte la se-
siuni de informare privind necesitatea pre-
venirii riscurilor de îmbolnãvire ºi 20 de ope-
ratori mass-media de la nivel regional ce

vor lua parte la sesiuni de for-
mare ºi combatere a inegalitã-
þilor de gen.

„Proiectul lansat astãzi, con-
tribuie la promovarea politici-
lor Uniunii Europene ºi Româ-
niei privind egalitatea de ºanse
ºi de tratament între femei ºi
bãrbaþi, incluziunea socialã ºi
nediscriminarea”, a mai spus
Cora Gabriela Sanda. Proiec-
tul se va derula pe parcursul a
18 luni de zile, iar parteneri în
acest proiect sunt SC Beladi
SRL ºi Asociaþia Global Help,
ambele din Craiova.
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Baloane, bomboane ºi muzicã
din desene animate... Aºa s-au gân-
dit inimoºii dascãli ai ºcolii „Gheor-
ghe Þiþeica” din Craiova, în frunte
cu managerul Camelia Buzatu, sã-
i întâmpine pe bobocii de la clasa
pregãtitoare, dar ºi pe toþi cei pes-
te 500 de elevi care nu au ratat
prilejul întâlnirii cu colegii de clasã
chiar în prima zi de ºcoalã. Cu
buchete de flori în mâini ºi emoþie
în suflete, ºi cei mici, dar ºi cei
mari s-au grãbit sã-ºi caute priete-
nii în mulþimea de pãrinþi ºi copii
care s-a adunat în curtea ºcolii.
Minutele care s-au scurs pânã la

sunetul clopoþelului, adicã tocmai
minutele revederii, au fost minute
de aur pe care, cu siguranþã, ºi le
vor aminti cu toþii peste ani.

„Noi ne-am pregãtim toatã vara
pentru aceastã zi. Avem ample lu-
crãri de igienizare – zugrãveli, lã-
cuiri de parchet, punem lãmpi ºi
modernizãm mobilierul –, deci ne-
am pregãtim sã fie cât mai frumos.
Avem o grãmadã de flori, ºcoala
este împodobitã, avem baloane,
muzicã, bomboane ºi îi aºteptãm
pe copii sã vinã în noul an ºcolar
ºi sã se simtã ca într-o mare fami-
lie”, a spus directorul ºcolii, Ca-
melia Buzatu, care ºi-a întâmpinat

Emoþii de început de an la ªcoalaEmoþii de început de an la ªcoalaEmoþii de început de an la ªcoalaEmoþii de început de an la ªcoalaEmoþii de început de an la ªcoala
„Gheorghe Þiþeica” din Craiova„Gheorghe Þiþeica” din Craiova„Gheorghe Þiþeica” din Craiova„Gheorghe Þiþeica” din Craiova„Gheorghe Þiþeica” din Craiova

Curtea ªcolii „Gheorghe Þiþeica”
din Craiova a fost neîncãpãtoare
pentru elevii ºi pãrinþii aduºi, ieri de
dimineaþã, de clinchetul inconfunda-
bil al clopoþelului care a anunþat ve-
sel un nou început de an. Noriºorii
ºi stropii de ploaie ce s-au strecurat

printre coroanele punctate-n galben
ale copacilor n-au stricat cu nimic
imensa bucurie ce s-a putut citi pe
feþele tuturor. A fost o zi specialã
pe care dascãlii au pregãtit-o intens
ºi pe care copiii au trãit-o cu o ºi
mai mare emoþie.

elevii chiar pe scãrile ºcolii. Elevi-
lor le-a urat bun revenit în bãnci ºi
reprezentantul Primãriei Craiova,
Gheorghe Nedelescu, care a par-
ticipat la festivitatea de deschidere
a noului an ºcolar.
Desene animate,
baloane ºi bomboane…

Unul dintre cele mai emoþionan-
te momente a fost regizat pentru
ºcolarii care au pãºit pentru prima
datã în aceastã ºcoalã. Cu ghiozdã-
nelele mai mari ca ei, prichindeii de
la clasa pregãtitoare s-au aliniat unul
în spatele celuilalt ºi, prin culoarul

format de mulþime, au urcat trep-
tele ºcolii. Pãrinþii ºi elevii mai mari
le-au cântat un „La mulþi ani” încu-
rajator, acompaniaþi la instrumente
de cei doi instrumentiºti ai Filarmo-
nicii „Oltenia” care au venit special
pentru a le face tuturor o zi deose-
bitã ºi cu ajutorul muzicii.

„Am venit sã îmi însoþesc bã-
ieþelul, care învaþã aici, la clasa
pregãtitoare, ºi sã le aduc tuturor
copiilor o surprizã muzicalã din
partea Asociaþiei Culturale Artec,
fondul sonor fiind din desenele
animate. Am aºteptat prima zi de
ºcoalã cu emoþie, cu multã emo-
þie, pentru cã este o altã etapã din

viaþa copilului meu. O etapã am
dat-o deoparte, a trecut, ºi ne ui-
tãm cãtre ce va veni. Cu emoþie,
cu speranþã ºi cu dorinþa ca el sã
asculte ºi sã sã-ºi formeze un
drum în viaþã”, a mãrturisit Nico-
leta Mihai, cãreia pe lângã rolul de
pãrinte i-a revenit ºi cel de prezen-
tator al micului recital din muzica
îndrãgitelor desene animate.
Printre pãpuºile din linguri de lemn

Dar emoþiile nu s-au oprit aici,
continuând unde altundeva decât
în clase, acolo unde, în sfârºit,
micile familii s-au reîntregit dupã
trei luni de vacanþã. Curioºi, am
deschis ºi noi uºa clasei a III-a B,
de la etajul al doilea. Draperiile în
culoarea scoarþei de copac au lã-
sat lumina sã intre prin toate fe-
restrele în micuþa salã. Culorile vii
ale tablourile cu care doamna în-
vãþãtoare Lucia Delevedova a de-
corat pereþii înveseleau clasa. Pã-
puºile din linguri de lemn, îmbrã-
cate în costume tradiþionale olte-
neºti, i-au fãcut pe copii sã sarã
de pe scaune: erau ale lor. Vara a
fost cu folosul pentru ei, au parti-
cipat la „Olimpiada Naþionalã a
Meºteºugurilor artistice tradiþiona-
le” – faza judeþeanã, de unde s-au
întors cu locurile II ºi III. Acum,
nou-nouþe, diplomele îi aºteptau pe
catedra scufundatã toatã-n flori.
Dupã doi ani petrecuþi într-o altã
salã, aceastã clasã era nouã pen-
tru ei, dar scrisul doamnei învãþã-
toare Lucia Delevedova care-i în-
tâmpina pe tablã era acelaºi ºi par-
cã locul nu mai era atât de strãin.
Coºuleþul cu trandafiri pentru
doamna învãþãtoare

Pe pupitrele din lemn lãcuit se
odihnea câte un manual ºi o bom-
bonicã pentru fiecare. Copertele
aveau încã proaspãt mirosul tipa-
rului, dar oricât ar fi fost de tentan-
te, nimeni nu se atingea de ele. La-
olaltã cu codiþele prinse-n fundiþe
bleumarin, Ioana purta ºi un zâm-
bet copleºitor. Prima zi de ºcoalã
venise pentru ea ca o zi cu totul ºi
cu totul specialã, iar bucuria ei era
imensã. „Am aºteptat prima zi de
ºcoalã cu multã nerãbdare. În noap-
tea care a trecut nu am putut sã
dorm, iar asearã am pregãtit cu mult
drag coºuleþe cu flori pentru doam-
na. Mã plictisisem în vacanþã, nu
mai aveam ce sã fac ºi aºteptam sã
vin la ºcoalã. Cu colegii m-am re-
întâlnit la petrecerea unei colege, pe
doamna am vãzut-o ieri, dar ea nu
m-a vãzut ºi aºteptam sã o întâl-
nesc. Sunt pregãtitã pentru un nou
an ºcolar. Din câte am înþeles, o sã

fie mai greu în clasa a III-a, dar pot
face faþã”, au fost cuvintele ei pe care,
cu siguranþã, le-ai fi putut înþelege
numai din privirea scânteietoare. Alã-
turi, se afla coºuleþul cu trandafiraºi
lila ºi roz, lucrat de mânuþele ei pen-
tru doamna învãþãtoare.
Cu optimism, pãºim în clasa a III-a

Dar prima zi de ºcoalã este, to-
tuºi, o zi de ºcoalã ºi fiecare tre-
buie sã plece acasã cu multe cu-
noºtinþe preþioase. Cu un har di-
dactic deosebit, doamna învãþãtoa-
re Lucia Delevedova s-a gândit
cum ar putea sã le predea tuturor
o lecþie care sã nu parã însã a fi o

lecþie. „Este un an ºcolar cu o ten-
tã de prospeþime pe care o simt ºi
o doresc de atâta vreme. Simt cã
este un nou ciclu cultural, opti-
mist, prin care se doreºte rodirea
ºi desluºirea informaþiei teoretice.
Cred cã a venit timpul – niciodatã
nu este prea târziu – pentru a ac-
cesa dezvoltarea personalã a fie-
cãrui individ. Este necesarã pen-
tru cã fiecare copil se naºte cu un
potenþial care, prin activitãþile ºco-
lare ºi extraºcolare, trebuie sã fie
pus în valoare. Acum activitãþile
ºcolare sunt teoretizate mult, însã
prin activitãþile extraºcolare în afara
zidurilor ºcolii – pe care eu mi le-
am proiectat ºi vreau sã fie o sur-
prizã pentru copii mei – au ca scop
final aceastã dezvoltare personalã
prin învãþarea prin acþiune care
este cheia învãþãrii eficiente”, a
mãrturisit cu cãldurã învãþãtoarea

Lucia Delevedova, cuvintele sale
fiind sorbite de elevii cãrora le este,
pentru al treilea an, ca o adevãratã
mamã.
Lecþia din prima zi de ºcoalã

ªi lecþia a venit uºor, aproape
pe nesimþite. În clasa în care se
simþea, deopotrivã, prospeþimea
florilor ºi emoþiile copiilor, au fost
citite mesaje – cuvinte de învãþã-
turã, pline de tâlc, ca niºte adevã-
rate rãvaºe pentru fiecare. Cu o
grijã deosebitã, învãþãtoarea Lucia
Delevedova a pus deoparte un
mesaj pentru pãrinþi – „Lãsaþi co-
pilul sã audã, sã vadã, sã descope-

re, sã cadã, sã se ridice ºi sã se
înºele”; apoi un mesaj pentru co-
pii – „Educaþia este cheia pentru
schimbarea atitudinii” ºi, nu în ul-
timul rând, un mesaj pentru pro-
fesori – „Omul îºi poate lua cu-
noºtinþe de la alt om, focul se
aprinde cu un alt foc, iar sufletul
omului se modeleazã datoritã su-
fletului altui om”.

Citindu-le în faþa clasei, rãspi-
cat, vocea doamnei învãþãtoare a
despicat aerul ºi a pãtruns în su-
fletele fiecãruia lãsând acolo un
strop de învãþãturã. Din bãncuþe,
elevii erau numai ochi ºi urechi.
Prima lecþie fusese, aºadar, preda-
tã. Liniºtea care s-a lãsat de îndatã
în clasã ºi strãlucirea din privirile
lor spunea totul. Cele trei luni de
vacanþã nu schimbaserã nimic,
colegii, ºi doamna învãþãtoare,
ºcoala însãºi era aceeaºi…



marţi, 16 septembrie 2014 cuvântul libertăţii / 7educaţie
Pagină realizată de ALINA DRĂGHICI

«A fi astăzi elev la „Carol I” este
o cinste dar şi o responsabilitate»

La Colegiul Naţional “Carol I”,
Imnul Naţional al României a des-
chis festivitatea de începere a nou-
lui an şcolar, fiind intonat, la uni-
son, de elevi, cadre didactice şi ofi-
cialităţi. A fost a 189-a oară când
clopoţelul a sunat pentru liceul care

în vara acestui an s-a clasat pe pri-
mul loc pe judeţ şi al doilea pe ţară
în ierarhia liceelor cu cele mai mul-
te medii de 10 obţinute la examenul
de bacalaureat. «Pentru a 189-a
oară, pentru Colegiul Naţional „Ca-
rol I” din Craiova sună clopoţelul şi
se deschid porţile cu aceeaşi caldă
ospitalitate pentru a-şi primi fiii –
elevii din prezent –, de la bobocii
din clasa pregătitoare şi până la ado-
lescenţii din clasele terminale. Sunt
convinsă însă că în sală există şi
elevii de ieri în ipostaza de fraţi,
părinţi, bunici, veniţi pentru a trăi
împreună cu noi prima zi de şcoa-
lă. Colegiul nostru îşi poartă istoria
aproape bicentenară cu un firesc
greu de definit, pentru că istoria lui
în sine înseamnă printre altele zeci
de personalităţi ale culturii şi ştiinţei
naţionale şi universale. Când vor-
bim despre Colegiul Naţional „Ca-
rol I”, vorbim despre statornicie, dar
şi despre credinţa în reuşită, vor-
bim de făurirea unui prestigiu la ni-
vel naţional şi internaţional. Atmo-
sfera inimitabilă a colegiului nostru
este plămădită din vocaţia valorii.
Tradiţia de performanţă a şcolii a
fost confirmată de elevii noştri şi în
anul şcolar trecut prin rezultatele

După trei luni de binemeritată vacanţă, clinchetul clopoţelului i-a
chemat, ieri, din nou, în bănci pe elevii doljeni. Plini de emoţii, dar
bucuroşi, au pornit, cu mic, cu mare, însoţiţi de părinţi sau bunici,
spre şcoală. Aşa cum se întâmplă în fiecare an, curţile unităţilor de
învăţământ din Craiova au devenit neîncăpătoare, adunând mii de
şcolari încă de la primele ore ale dimineţii. Fie că au păşit pentru
întâia oară la grădiniţă, au început clasa pregătitoare sau clasa I,
emoţiile au fost la fel de copleşitoare pentru fiecare copil în parte.
Bucheţele şi coşuleţele de flori parfumate n-au lipsit nici de această
dată din peisajul colorat de glasurile vesele ale micuţilor nerăbdători.
Cei care i-au întâmpinat cu drag au fost dascălii, însă la festivităţile
de deschidere a noului an şcolar au luat parte şi oficialităţile locale.
Primarul Craiovei – Lia Olguţa Vasilescu, prefectul de Dolj – Nicolae
Sorin Răducan şi conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj au
ales să le adreseze încurajări elevilor craioveni.

Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei: „În ultimul an, 60 de unităţi de învăţământ au primit bani de
la Primăria Craiova şi în ultimele două luni toate unităţile de învăţământ au primit sume importante pentru
igienizare. Am avut grijă să aveţi şi locuri de joacă şi un teatru de păpuşi nou. De asemenea, ne ocupăm şi de
performanţa şcolară, astfel că în cei doi ani de când sunt primar al Craiova a crescut de patru ori numărul de
burse sociale, de merit şi performanţă. Trebuie doar să învăţaţi ca să luaţi aceşti bani”.

Luminiţa Thorwachter, directorul Colegiului Naţional “Carol I”: “La început de septembrie, gale-
ria de premii a liceului s-a îmbogăţit cu încă un premiu internaţional. Eleva Ioana Elisabeta, sub îndrumarea
profesorului Ofelia Burtea, a obţinut premiul al III-lea la Olimpiada Internaţională de Lectură”.obţinute la olimpiadele şcolare şi

competiţiile sportive, etapele jude-
ţene, naţionale şi internaţionale –
aproximativ 250 de premii care ne-
au adus mulţumirea sufletească atât
de necesară nou, dascălilor. Cele
cinci medii de 10 obţinute de elevii
noştri la examenul de bacalaureat
ne-au clasat pe primul loc pe judeţ
şi pe locul al doilea pe ţară în ierar-

hia liceelor cu cele mai multe medii
de 10. Aceşti elevi au fost pregătiţi
de profesori cu vocaţie, cu multă
pasiune şi dăruire. Rezultatele mun-
cii dascălilor şi elevilor s-au con-
cretizat şi prin admiterea la facul-
tăţi de prestigiu din întreaga lume a
absolvenţilor noştri. A fi astăzi elev
la „Carol I” este o cinste, dar şi o
responsabilitate. Cinstea de a fi prin-
tre cei mai buni şi responsabilitatea
de a fi la înălţimea exigenţelor şi de
duce mai departe bunul nume al li-
ceului nostru. Baza materială s-a îm-
bogăţit prin sprijinul material pe
care l-am primit de la Primăria Cra-
iova. Au fost realizate lucrări de re-
novare şi modernizare atât în sălile
de clasă cât şi pe baza sportivă. A
fost modernizat căminul, iar lucră-
rile pentru reabilitarea gardului şcolii
sunt în curs de desfăşurare şi vor
fi finalizate în curând», a spus Lu-
miniţa Thorwachter, directorul
Colegiului Naţional “Carol I” din
Craiova.
Colegiul Naţional „Carol I” intră
în reabilitare

Primarul Craiovei,  Lia Olguţa
Vasilescu, nu doar le-a urat succes
elevilor în noul an şcolar, ci a venit

şi cu o veste bună: Colegiul Naţio-
nal “Carol I” intră în reabilitare, ur-
mând să fie consolidat corpul cen-
tral şi Opera Română Craiova. “Am
să vă dau o veste bună şi să vă spun
că această clădire va intra în sfârşit
în reabilitare. Va fi consolidate cor-
pul central şi Opera Română Craio-

va. Deja se lucrează la partea de
proiectare şi deja au fost pregătite
căminul şi cantina încât dumnea-
voastră să vă mutaţi acolo. S-au
făcut foarte multe investiţii în acest

colegiu, în jur de 40 de miliarde de
lei vechi doar în ultimul an, însem-
nând baza sportivă, cantina şi că-
minul pe care le-am pregătit să vă
mutaţi acolo pe perioada în care vor
avea loc lucrările de construcţie.
Sper să vă aştepte un an frumos,
dar va fi şi un an destul de deran-

jant pentru dumneavoastră, care
învăţaţi aici, pentru că, pe tot acest
parcurs, vor fi importante lucrări de
reabilitare. Sper din toată inima ca
procesul educaţional să se desfă-
şoare în cele mai bune condiţii. Vă
urez mult succes şi să sperăm că o
să aveţi rezultatele pe care le aştep-
tăm cu toţii”, a afirmat primarul Cra-
iovei, Lia Olguţa Vasilescu.
“Sunt mândru că am studiat la
acest colegiu”

La rândul său, prefectul judeţu-
lui Dolj, Nicolae Sorin Răducan, a
mărturisit că este mândru că este
absolvent al Colegiului Naţional “Ca-
rol I”, urmând astfel o tradiţie din
familie. „Sunt foarte emoţionat să
particip la acest eveniment unic,
anual, deschiderea noului an şcolar
2014-2015. Pot spune că sunt mân-
dru că am studiat la acest colegiu
ca urmare a tradiţiei din familia mea,
având în vedere că  patru generaţii
au ales să înveţe la acest lăcaş de
pres tigiu. Pentru c ei mai mic i,
această zi este un început, pentru
alţii urmează examenul de capaci-
tate sau bacalaureatul şi admiterea
la facultate. Dragi elevi, aveţi o res-
ponsabilitate foarte mare, aceea de
a vă ridica la înălţimea exigenţelor
şi de a face cinste acestui colegiu.
Este important să înţelegeţi că tre-
buie să învăţaţi în primul rând pen-
tru voi, deoarece reprezentaţi ge-
neraţia ce va continua proiectele
noastre. Stimaţi profesori, am con-

vingerea că experienţa dumnea-
voastră şi conştientizarea rolului pe
care vi l-aţi asumat se vor regăsi şi
în acest an între pilonii pe care vă
veţi sprijini în împlinirea menirii ce
v-a fost hărăzită, aceea de a susţi-
ne, de a sprijini eforturile celor care
au realizat necesitatea desăvârşirii

educaţiei. În numele Instituţiei Pre-
fectului şi al meu personal vă do-
resc, distinşi dascăli, dragi părinţi
şi elevi, să începeţi noul an şcolar
plini de încredere, de entuziasm
pentru că numai o puternică moti-
vaţie poate duce la ridicarea stan-
dardelor  educaţionale, mult suc-
ces”, a declarat prefectul judeţului
Dolj, Nicolae Sorin Răducan.
Colegiul Naţional “Elena Cuza”: O
directoare copleşită de emoţie

 Mulţi, mulţi elevi din clasele
mari, dar şi destui prichindei înso-
ţiţi de părinţi sau bunici, inclusiv din
cele trei clase pregătitoare, cu nu
puţine simbolice buchete de flori în
mâini pentru doamnele învăţătoare
şi diriginte, o forfotă altminteri fi-
rească la porţile Colegiul Naţional
„Elena Cuza”, ieri-dimineaţă. Cură-
ţenie „lună” prin toate sălile de cla-
să, pe holuri, dar şi la instalaţiile
sanitare deplin funcţionale. Începutul
unui nou an şcolar se făcea resimţit
la tot pasul, deşi acest „început” nu
este decât borna unei continuităţi cu
alte şi alte exigenţe. Profesoara Mi-
rela Genoiu, de 25 de ani cadru di-
dactic al emblematic ului colegiu
naţional, cuprinsă de vizibilă emo-
ţie, dorea ca festivitatea să se cir-
cumscrie până la detaliu pregătiri-
lor, şi nimic, adică nici o desincro-
nizare să nu stânjenească această
zi. Câteva repere: 1.700 de elevi, trei
clase pregătitoare, clase bilingve de
germană, engleză, franceză, spanio-
lă, chineză. Parteneriate cu lectori
portughezi şi turci. O clasă de filolo-
gie-istorie, două clase de ştiinţe ale
naturii şi două clase de matematică-
informatică. Corp didactic – exce-
lent. O tuşă a procesului educaţio-
nal? Poate doar, deşi nu constituie
„o directivă”, aprofundarea desăvâr-
şită a limbilor străine enunţate. În
schimb „păstrarea blazonului” de
emblematică unitate de învăţământ
a Craiovei, asta da, se constituie într-
o ţintă a întregului corp didactic al
Colegiul Naţional „Elena Cuza” din
prima zi de şcoală de neuitat pentru
cei mici. Câteva alocuţiuni de cir-
cumstanţă în sala de festivităţi, cu
mesaje adecvate momentului expri-
mate de Mirela Genoiu, Ionel Cio-
botea – subprefect de Dolj, Georgi-
că Bercea-Florea – inspector şcolar
general al ISJ Dolj, Cristina Calan-
giu – viceprimar al Craiovei, Mihai
Cilibiu – consilier local, au conferit
evenimentului încărcătura de care
avea nevoie, risipind orice undă de
inhibare, firească, în rândul elevilor.

A sunat, din nou, clopoţelul de început de an şcolarA sunat, din nou, clopoţelul de început de an şcolarA sunat, din nou, clopoţelul de început de an şcolarA sunat, din nou, clopoţelul de început de an şcolarA sunat, din nou, clopoţelul de început de an şcolarA sunat, din nou, clopoţelul de început de an şcolarA sunat, din nou, clopoţelul de început de an şcolarA sunat, din nou, clopoţelul de început de an şcolarA sunat, din nou, clopoţelul de început de an şcolar



marţi, 16 septembrie 2014educaţie / cultură8 / cuvântul libertăţii

La festivitatea organizată la
Penitenciarul de Minori şi Tineri
au fost prezenţi reprezentanţii
conducerii unităţii,  personalul di-
dac tic al Şcolii Profes ionale Spe-
ciale Craiova şi persoanele înscri-
se la cursurile şcolare. Evenimen-

Şcoala a început şi la PMT Craiova
Ieri, la Penitenciarul de Minori şi Tineri (PMT)

din Craiova a fost organizată, ca în fiecare an, o
festivitate cu ocazia începerii noului an şcolar. Unii
dintre deţinuţi, mai puţin obişnuiţi cu sălile de cla-

să, au ocazia acum să deprindă tainele scrisului şi
ale cititului chiar dacă au depăşit demult vârsta
copilăriei. Alţii îşi continuă studiile întrerupte de
condamnarea la închisoare.

tul a debutat cu ofic ierea s lujbei
de Te Deum ş i a continuat cu
transmiterea mesajului directoru-
lui general al Administraţiei Naţi-
onale a Penitenc iarelor, prezen-
tarea unor creaţii ar tis tice având
ca tematic ă instruirea şcolară,

încheindu-se c u repartizarea pe
clase a elevilor.
12 deţinuţi, în clasa I

În anul şcolar  2014 – 2015,
la Şcoala Profes ională Spec ială
Craiova au fos t organizate c inci
clase pentru c ic lul primar, şase
clase pentru c ic lul gimnazial şi
cinc i c lase pentru învăţământ li-
ceal (filieră tehnologică), clase-
le a IX-a – a XI-a, în specializă-
rile mecanic ă ş i prelucrarea lem-
nului.  Anul ac es ta, la cursurile
clasei I vor participa pentru pri-
ma oară 12 elevi.

Conform Legii nr.  254/2013
privind executarea pedepselor şi
a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal,  în peni-
tenciare, cursurile de şcolarizare
a persoanelor condamnate se or-
ganizează şi se desfăşoară în con-
diţiile s tabilite de Ministerul Edu-
caţiei Naţionale împreună cu Mi-
nisterul Justiţiei.

„Educaţia persoanelor private
de libertate în penitenc iar es te
oportună ş i mai ales  benefic ă,
având în vedere faptul că o pon-
dere importantă din populaţia car-

cerală es te reprezentată de per-
soane cu un nivel de educaţie
sc ăzut sau chiar inexistent.   Ală-
turi de activităţile de educaţie şi
as istenţă psihosocială, cursurile
de calific are/recalif icare profes i-
onală,  instruirea şc olară c ontr i-
buie la dezvoltarea profes ională
a persoanelor private de liberta-
te, creând premisele reintegrării
sociale a ac es tora”, a prec izat
subcomisar  de penitenciare Da-
niel Barbu, purtător  de cuvânt la
Penitenciarul de Minori şi Tineri
din Craiova.

RADU ILICEANU

La Craiova se deschide astăzi cea de-a II-a ediţie a Fes-
tivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”, eveniment
organizat de Academia Internaţională „Mihai Eminescu”,
în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Municipal Cra-
iova, Consiliul Judeţean Dolj, Institutul Cultural Român
şi Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”. Fes-

Festivalul Mondial de Poezie
„Mihai Eminescu”, la a II-a ediţie

Deschiderea oficială are loc astăzi, ora
10.00, la Muzeul de artă Craiova, la fes-
tivitate fiind invitaţi Lia Olguţa Vasilescu
– primarul Craiovei, Ion Prioteasa – pre-
şedintele Consiliului Judeţean Dolj, Lilian
Zamfiroiu – preşedintele ICR şi Ion Dea-
conescu – preşedintele Academiei Inter-
naţionale „Mihai Eminescu”.

În acest cadru vor fi decernate Premii-
le anuale ale Academiei Internaţionale „Mi-
hai Eminescu”: Marele Premiu şi Premiul
Special, Marele Premiu pentru poezie,
Premiul pentru traducere, Premiul pentru
sociologie, Premiul pentru teatru, Premiul
pentru artă teatrală, Premiul pentru arte
plastice, Premiul pentru ştiinţe juridice,
Premiul pentru excelenţă culturală, Pre-
miul pentru strategii culturale, Premiul

pentru management cultural, Premiul pen-
tru medicină, Premiul pentru politici co-
munitare, Premiul pentru folclor.

Tot astăzi, de la ora 16.30, pe scena
Operei Române Craiova, actorul Emil
Boroghină susţine recitalul „Eminescia-
na”, iar baritonul Ioan Cherata şi cvarte-
tul „Lyrica” al instituţiei vă invită să au-
diaţi câteva momente muzicale.

Festivalul Mondial de Poezie „Mihai
Eminescu” va continua mâine, 17 sep-
tembrie, cu primirea invitaţilor de către
primarul Lia Olguţa Vasilescu (ora 9.30),
Simpozionul internaţional „Poezia în era
internetului” (ora 10.30, Biblioteca Ju-
deţeană „Alexandru şi Aristia Aman”), un
recital poetic despre criza literaturii de
astăzi (ora 12.00, Colegiul Naţional „Fraţii

Buzeşti”) şi lansarea Antologiei poeziei
universale de astăzi şi a lucrărilor „Fe-
reastra cu oglindă”, de Nedeljko Terzic,
„Nori mari”, de Veaceslav Samoşkin, şi
„În fiecare, doar un suflet”, de Sreten
Perovic (ora 17.00, Biblioteca Judeţeană
„Alexandru şi Aristia Aman”).

În ultima zi a evenimentului – joi, 18
septembrie – vor fi vizitate Sala „Con-
stantin Brâncuşi” a Muzeului de Artă din
Craiova (ora 9.00) şi Complexul „Brân-
cuşi” de la Târgu Jiu (ora 12.30). După-
amiaza, vor fi acordate plachetele şi di-
plomele de participare la cea de-a II-a
ediţie a evenimentului şi va avea loc ver-
nisajul expoziţiei de pictură a artistului
Constantin Mihalache.

MAGDA BRATU

tivalul se desfăşoară până pe data de 18 septembrie şi reu-
neşte invitaţi din numeroase ţări, de pe mai multe conti-
nente: China, Coreea de Sud, India, Canada, Anglia, Ita-
lia, Franţa, Turcia, Liban, Ungaria, Serbia, Estonia, Bulga-
ria, Macedonia, Mongolia, Republica Moldova, Lituania,
Noua Zeelandă, Norvegia, Slovacia, Senegal, România ş.a.

Academicianul Răzvan Theodo-
rescu va susţine duminică, 21 sep-
tembrie, de la ora 11.00, conferinţa
„Oltenia lui Brâncoveanu”, în ca-
drul „Întâlnirilor SpectActor” ale
Teatrului Naţional „Marin Sorescu”
din Craiova. Conferinţa va avea loc
în Sala „Ion D. Sîrbu” a instituţiei,
iar moderator va fi Nicolae Coande,
secretar literar. După cum se ştie,
2014 a fost declarat „Anul Brânco-
veanu”, marcându-se 300 de ani de
la moartea lui Constantin Brâncovea-
nu, domn al Ţării Româneşti, mazilit
de turci şi asasinat la Constantinopol
împreună cu fiii săi, în anul 1714.
Istoric al culturii şi istoric de artă,
Răzvan Theodorescu s-a mai aflat în
fotoliul „Întâlnirilor SpectActor” şi
pe data de 23 mai 2010, când a sus-
ţinut o conferinţă cu tema „Civilizaţia europeană a epocii lui Shakespeare”
– un bun prilej de meditaţie intelectuală la puţin timp după încheierea ediţiei a
VII-a a Festivalului Internaţional „Shakespeare” de la Craiova (23 aprilie – 4
mai 2010) şi Bucureşti (24 aprilie – 9 mai 2010). MAGDA BRATU

Academicianul Răzvan
Theodorescu va conferenţia,
din nou, la Craiova

Personalitate marcantă a vieţii
muzicale italiene şi internaţionale,
maestrul Vincenzo Balzani este,
astă-seară,  invitatul Filarmonicii
„Oltenia” din Craiova.
De la ora 19.00, muzi-
cianul susţine rec italul
extraordinar de pian
„Sturm und Drang”, cu
lucrări de Ludwig van
Beethoven: Sonata nr.
14 în Do diez minor,
„Sonata quasi una fan-
tasia”, op.  27,  nr.  2
(„Sonata Lunii”); So-
nata nr. 17 în Re minor,
op. 31, nr. 2, „La tem-
pesta”; Sonata nr. 23 în
Fa minor, op. 57, „Appassionata”.
Un bilet costă 15 lei (10 lei pentru
elevi, studenţi, pensionari).

Maestrul Vincenzo Balzani da-
torează pregătirea de specialitate
Conservatorului „Giuseppe Verdi”
din Milano (profesor de pian: Al-

Recital extraordinar susţinut
de pianistul Vincenzo Balzani

berto Mozzati), unde din 1973 este
profesor titular la catedra de pian
principal.  În prezent es te invitat
frecvent în comisiile de jurizare a

unor renumite concursuri de pro-
fil. De asemenea, susţine cursuri
de perfecţionare şi de măiestrie
artistică, cursuri de master şi con-
ferinţe atât în Italia, cât şi în străi-
nătate, îmbinând cariera solistică
individuală cu activitatea didactică

şi organizatorică, în calitate de di-
rector artistic al Concursurilor In-
ternaţionale „Citta di Cantu”,
„Valsesia Musica”  (sec ţiunile

vioară şi pian) şi al con-
cursurilor dedicate ti-
nerilor pianişti în curs
de afirmare („Pianota-
lents”  – Milano,
„Young Talents with
Orchestra” – Barlassi-
na, „Pozzolino” – Se-
regno şi „Monterosa –
Kawai” – Varallo).

În anul 2009 a fon-
dat la Milano Asociaţia
„Prietenii Pianului” (al
cărei direc tor este în

prezent), cu scopul organizării de
festivaluri, concerte, stagii şi se-
minarii muzicale. Din 2010 deţine
statutul de consultant artistic  al
prestigiosului Concurs „Ettore
Pozzoli” (Seregno).

MAGDA BRATU
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Guvernul german nu dispune de
informaþii cu privire la existenþa unor
þãri care sã furnizeze arme Ucrai-
nei, a declarat ieri Steffen Seibert,
purtãtorul de cuvânt al cancelarului
german Angela Merkel, citat de
agenþia Reuters. “Întrebarea dacã se
livreazã arme trebuie adresatã direct
þãrilor bãnuite sau despre care se
spune cã ar face acest lucru”, a rãs-
puns oficialul german când presa i-
a cerut o reacþie în legãturã cu re-
marcile ministrului ucrainean al Apã-
rãrii, Valeri Gheletei, care a afirmat
cã, în urma contactelor bilaterale
avute la summitul NATO din þara Galilor cu
miniºtri ai Apãrãrii din statele Alianþei, unele
dintre acestea au acceptat sã furnizeze arme
Ucrainei pentru a o ajuta în lupta cu separatiº-
tii proruºi ºi cã aceste livrãri au început. În
orice caz, Germania nu este una dintre aceste
þãri, a precizat Seibert. Secretarul general al
NATO, Anders Fogh Rasmussen, a menþionat
în timpul summitului cã Alianþa nu va furniza
armament Ucrainei, dar statele membre pot
decide în mod individual dacã pot onora astfel
de cereri din partea Kievului. Un consilier al
preºedintelui ucrainean a precizat dupã sum-
mitul NATO cã Statele Unite, Franþa, Polonia,
Norvegia ºi Italia vor furniza arme Ucrainei,
dar ulterior toate aceste þãri au dezminþit in-
formaþia. Totuºi, preºedintele Petro Poroºen-

Ministrul francez al Apãrãrii,
Jean-Yves Le Drian, aflat în vizitã
în Emiratele Arabe Unite, a anun-
þat cã primele zboruri militare de
recunoaºtere în Irak urmau sã aibã
loc ieri, în timp ce Washingtonul
ºi aliaþii sãi se mobilizeazã împo-
triva grupãrii Stat Islamic (SI).
“Începând din aceastã dimineaþã
(n.r. - ieri dimineaþã), primele zbo-
ruri de recunoaºtere vor avea loc
cu acordul autoritãþilor irakiene ºi
al celor din Emirate”, a declarat
ministrul la baza Al-Dhafra, unde
se aflã aproximativ 200 de militari,
între care ºi piloþi pe avioanele de
luptã Rafale. La scurt timp dupã
aceea, douã avioane au decolat, la
interval de câteva minute unul de
celãlalt, de la aceastã bazã, a con-
statat un jurnalist al AFP. Le Drian
a subliniat cã vizita sa are loc într-
un “context de o gravitate excep-
þionalã”. El a amintit vizita în Irak,
vineri, a preºedintelui François
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Franþa efectueazã primele zboruri de recunoaºtere în Irak:
„Este un context de o gravitate excepþionalã”

ko a insistat cã astfel de înþelegeri chiar au
fost încheiate cu unele state membre ale Alian-
þei. Revenind în Ucraina, ºase civili au fost
uciºi în ultimele 24 de ore în estul þãrii, în tim-
pul unor noi lupte între armata ucraineanã ºi
rebeli proruºi, la Doneþk, bastion al separatiº-
tilor, a anunþat ieri, pentru AFP, primãria ora-
ºului. “ªase civili au murit în timpul ostilitãþi-
lor”, a declarat viceprimarul Konstantin Savi-
nov. Cinci persoane au fost ucise pe loc de
bombardamente, în timp ce o a ºasea a murit
mai târziu la spital, din cauza rãnilor grave, a
precizat Savinov. Aceasta este cea mai gravã
pierdere de vieþi în rândul persoanelor civile
dupã încheierea, la 5 septembrie, a armistiþiu-
lui dintre Kiev ºi rebeli — deja încãlcat în mai
multe rânduri — menit sã punã capãt celor

cinci luni de conflict care a fãcut,
potrivit ONU, peste 2.700 de morþi.
Pe de altã parte, Rusia a respins data
de 20 septembrie, propusã de Co-
misia Europeanã (CE), pentru o dis-
cuþie trilateralã în format Mosco-
va-Kiev-UE pe marginea livrãrilor de
gaz rus cãtre Ucraina, a anunþat ieri
un purtãtor de cuvânt al Ministeru-
lui rus al Energiei, citat de AFP.
„Am informat CE cã data propusã
nu ne convine”, din cauza progra-
mului de muncã încãrcat al minis-
trului rus al Energiei, Aleksandr
Novak, a declarat purtãtorul de cu-

vânt, precizând cã “o altã datã este în pre-
zent în discuþie”. CE a anunþat, joi, cã i-a in-
vitat pe miniºtrii rus ºi ucrainean ai Energiei
la noi discuþii pe marginea livrãrilor de gaz
rus în Ucraina, la 20 septembrie, la Berlin.
Rusia a întrerupt, la mijlocul lui iunie, livrãri-
le de gaz spre Ucraina, care, dupã instalarea
la putere, la Kiev, a liderilor prooccidentali, a
refuzat creºterea de preþ impusã de Gazprom
ºi care, potrivit lui Novak, a acumulat penali-
zãri de 5,3 miliarde de dolari. Acest diferend
ar putea afecta livrãrile de gaz spre Europa,
din care o mare parte tranziteazã Ucraina, dacã
aceastã þarã va decide sã ia o parte din acest
gaz pentru consum intern în timpul iernii. UE
depinde în proporþie de 30% de Rusia în ceea
ce priveºte aprovizionarea cu gaz.

Hollande, care a anunþat disponi-
bilitatea Franþei de a contribui po-
litic ºi militar la gãsirea unei soluþii
la aceastã crizã, la solicitarea au-
toritãþilor de la Bagdad. “Prin ur-
mare, fiþi gata sã interveniþi”, le-a
declarat ministrul francez militari-
lor staþionaþi la Al-Dhafra, bazã si-
tuatã la 30 de kilometri sud-vest
de Abu Dhabi. Avionul Falcon la
bordul cãruia se afla ministrul a
aterizat la aceastã bazã unde sunt
staþionaþi militari francezi, precum
ºi ºase Rafale, un avion de reali-
mentare Boeing C-135 ºi un avion
de recunoaºtere Atlantique, al ma-
rinei franceze. Circa 750 de mili-
tari francezi sunt dislocaþi în Emi-
ratele Arabe Unite, un aliat apro-
piat al Franþei în Golful Persic. Ira-
nul a respins, în schimb, o cerere
de cooperare din partea SUA în
lupta împotriva grupãrii jihadiste
Statul Islamic, a declarat liderul
suprem iranian, ayatollahul Ali Kha-

menei, potrivit site-ului sãu oficial,
citat de AFP. “Din primele zile (ale
ofensivei jihadiste), SUA au solici-
tat, prin intermediul ambasadei lor
în Irak, o cooperare împotriva Sta-
tului Islamic. Eu am refuzat, în-
trucât ei au mâinile pãtate. Secre-
tarul de stat american (John Ker-
ry) i-a adresat personal o astfel de
cerere lui Mohammad Javad Zarif
(ºeful diplomaþiei iraniene) ºi el a
refuzat”, a afirmat ayatollahul Kha-
menei la ieºirea din spital, unde a
suferit o intervenþie chirurgicalã.
El a adãugat cã SUA cautã “un pre-
text pentru a face în Irak ºi în Si-
ria ceea ce fac în Pakistan, unde
bombardeazã locurile pe care le
vor, fãrã autorizaþia” guvernului
pakistanez, ayatollahul fãcând re-
ferire la atacurile cu drone vizând
bazele talibanilor.

Ieri, reprezentanþii comunitãþii
internaþionale, reuniþi la Paris, în

cadrul conferinþei internaþionale
privind securitatea în Irak, s-au
angajat sã susþinã lupta Bagdadu-
lui contra grupãrii jihadiste Statul
Islamic (SI) „prin toate mijloace-
le necesare”, inclusiv militare, re-
lateazã AFP. „Participanþii la con-
ferinþa de la Paris au afirmat cã
Daesh (acronimul arab al Statului
Islamic) constituie o ameninþare
pentru ansamblul comunitãþii in-
ternaþionale. Ei au subliniat nevo-
ia urgentã de a se pune capãt pre-
zenþei Daesh în regiunile din Irak
pe care le-a ocupat. În acest
scop, ei au promis sã sprijine, prin
mijloacele necesare, noul guvern
irakian în lupta sa contra Daesh,
inclusiv printr-un ajutor militar
adecvat, corespunzãtor cu nevoile
exprimate de autoritãþile irakie-
ne’”, potrivit declaraþiei finale a
reuniunii, la care au luat parte 30
de þãri.

Cameron a mers ieri în Scoþia,
pentru a susþine respingerea
referendumului privind inde-
pendenþa

Premierul britanic, David Cameron, a
efectuat ieri ultima deplasare în Scoþia
înaintea referendumului din 18 septem-
brie, pentru a susþine respingerea inde-
pendenþei, al cãrui rezultat se anunþã
strâns potrivit sondajelor. Tabãra care
militeazã pentru respingerea indepen-
denþei se aflã pe primul loc în trei dintre
cele patru sondaje realizate la acest sfâr-
ºit de sãptãmânã, dar, cu toate astea,
lupta este strânsã. Unioniºtii ar obþine
53% din voturi, susþine un sondaj rea-
lizat de Opinium-The Observer. Institu-
tul de sondare a opiniei publice subli-
niazã cã “principala preocupare a sus-
þinãtorilor respingerii referendumului se
referã la capacitatea unui guvern sco-
þian independent de a-ºi îndeplini an-
gajamentele economice, mai ales în pri-
vinþa sãnãtãþii ºi pensiilor”. “Dacã se
poate trage o concluzie din cele patru
sondaje, aceasta este cã fiecare vot
conteazã. Nu este loc pentru un vot de
protest când miza este atât de ridicatã”,
a comentat directorul de campanie al
taberei care susþine respingerea refe-
rendumului, Blair McDougall. “Sonda-
jele aratã cã referendumul poate bascu-
la atât de o parte, cât ºi de alta”, a subli-
niat, la rândul sãu, liderul echipei rivale,
Blair Jenkins. Deºi nesigurã de rezultat,
tabãra ce susþine aprobarea referendu-
mului se pregãteºte deja pentru o even-
tualã independenþã. “Primul lucru ce
trebuie fãcut este reunirea tuturor sco-
þienilor”, a declarat premierul scoþian,
Alex Salmond, pentru BBC, promiþând
reunirea tuturor celor „care vor avea
ceva de oferit”, indiferent de tabãrã.

Polonia: Ewa Kopacz,
desemnatã prim-ministru

Preºedinta Camerei inferioare a parla-
mentului de la Varºovia (Seim), Ewa Ko-
pacz, a fost desemnatã ieri de cãtre ºeful
statului polonez, Bronislaw Komorow-
ski, sã formeze noul guvern, care sã înlo-
cuiascã echipa în exerciþiu a lui Donald
Tusk, ales în fruntea Consiliului Euro-
pean pentru perioada 2014-2019, infor-
meazã AFP. „Va fi un guvern bun (...)
ªtiu cã obiectivul meu va fi unul dificil,
dar sunt gata sã înfrunt aceastã provo-
care”, a declarat Ewa Kopacz (57 de ani),
dupã ce i s-a înmânat de cãtre preºedin-
tele Komorowski actul prin care a fost
desemnatã prim-ministru. Kopacz dispu-
ne de un termen de 15 zile pentru a-ºi
prezenta echipa, dar deja a fost avansa-
tã data de 22 septembrie pentru a face
cunoscutã componenþa noului guvern.
Medic pediatru de formaþie, Kopacz este
o apropiatã a lui Donald Tusk ºi îl va
înlocui pe acesta ºi la conducerea parti-
dului sãu Platforma Civicã (PO, de cen-
tru-dreapa, aflat la putere).

Piloþii Lufthansa intrã din nou
în grevã astãzi

Piloþii Lufthansa vor intra în grevã,
astãzi, pe aeroportul din Frankfurt,
aceasta fiind a patra miºcare de acest
tip în mai puþin de douã sãptãmâni. Gre-
va va afecta zborurile de lung curier cu
plecare ºi sosire la Frankfurt ºi efectua-
te cu avioane Airbus A380, A330, A340
ºi Boeing B747, în intervalul orar 09.00-
17.00 (10.00-18.00 ora României), a anun-
þat un comunicat emis ieri de sindicatul
piloþilor Cockpit, aflat în conflict cu con-
ducerea grupului german în legãturã cu
regimul de prepensionare. Dupã eºe-
cul negocierilor, la sfârºitul lui august,
Cockpit a organizat deja trei greve de
mai multe ore, care au condus la anula-
rea a 475 de zboruri în total, care asigu-
rau în special legãturi interne ºi europe-
ne. Ultima a avut loc la 10 septembrie la
Munchen.
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Anunþul tãu!
SC FLORIS GEL SRL titular

al proiectului Amplasare staþie
PECO cu rezervor subteran, ca-
binã operator P ºi amenajare ac-
ces anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre APM Dolj - Fãrã
evaluarea impactului asupra me-
diului si fara evaluare adecvatã
pentru proiectul menþionat, pro-
pus a fi amplasat în comuna Cã-
lãraºi, satul Cãlãraºi, str. Stadio-
nului, nr. 27, judeþul Dolj. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr. 1, îm zilele de
L-V, între orele 9-14, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet:
www.apmdj.anpm.ro. publicul in-
teresat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile.

ANUNÞ
privind organizarea licitaþiei intermediare pentru vânzarea masei lemnoase pe picior
ºi a masei lemnoase fasonate.
        Organizatorul licitaþiei: DIRECÞIA  SILVICÃ DOLJ cu sediul in Craiova, strada:Iancu Jianu, Nr. 19,

telefon:0251 / 421363, fax 0251 / 597059, e-mail.office@craiova.rosilva.ro
        Data ºi ora desfãºurãrii licitaþiei : 25.09.2014
        Locul desfãºurãrii licitaþiei :sediul Directiei Silvice Dolj
        Tipul licitaþiei : licitatie publica deschisa cu strigare
        Licitaþia este organizaþã ºi se va desfãºura conform prevederilor “Regulamentului de vânzarea a

masei lemnoase care se recolteazã anual din fondul forestier proprietate publicã a statului administrat de
Regia Naþionalã a Pãdurilor- Romsilva” aprobat prin Ordinul ministrului mediului ºi pãdurilor nr.1898/2010,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

       Data ºi ora organizãrii preselecþiei :22.09.2014
       Data ºi ora limitã pânã la care poate fi depusã documentaþia pentru preselecþie ºi inscrierea la

licitaþie:22.09.2014, orele 16.00
       Lista care se liciteazã, preþul de pornire a licitaþiei ºi pasul de licitare pentru fiecare (partidã/lot/piesã)

sunt afiºate la sediul organizatorului ºi pe site-ul Regiei Naþionale a Pãdurilor- Romsilva, www.rosilva.ro.
       Volumul total de masã lemnoasã pe picior oferit la licitaþie  8406 mc din care pe naturã de produse:
- produse principale : 7761  mc
- produse secundare  : 186 mc
- produse de igienã : 40  mc
- produse accidentale : 419  mc
        ºi respectiv pe specii ºi grupe de specii
- rãºinoase ; 57 mc
- stejar:3949 mc
- fag: 0 mc
- diverse specii tari:339 mc
- diverse specii moi;4061 mc
       Volumul total de masã lemnoasã fasonatã oferit la licitaþie  363.014 mc din care pe sortimente:
-lemn pentru cherestea: 363.014 mc
-lemn rotund de foioase ºi rãºinoase pentru construcþii:0 mc
-lemn de foc : 0   mc
       ºi respectiv pe specii ºi grupe de specii:
-fag :0  mc
-stejar, gorun:15.577 mc
-cer, gârniþã: 54.437 mc
-salcâm:0  mc
-frasin: 49 mc
-tei:0mc
-diverse specii tari: 0 mc
-diverse specii moi:  113  mc
-plop   131  mc
      Masa lemnoasã oferitã spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publicã a statului, certificat

in sistemul Forest Stewardship Council (FSC).
      Masa lemnoasã rãmasã neadjudecatã dupã incheierea licitaþiei se va putea adjudeca , prin negocie-

re in aceeaºi zi, in condiþiile prevãzute de reglementãrile in vigoare .
      Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaþiei începând cu data de 17.09.2014
      Alte informaþii privind organizarea ºi desfãºurarea licitaþiei:___________________________
      Pentru informaþii ºi date suplimentare vã puteþi adresa organitorului licitaþiei:Direcþiei Silvice Dolj-

comp.Productie-Vinatoare,telefon  0251/421363 sau fax 0251/597059,  intre orele 09.00 – 16.00.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse patise-
rie, vânzãtoare orice
magazin, îngrijire co-
pii ºi bãtrâni. Telefon:
0251/552.089;
0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
S.C. angajeazã ºofer
profesionist, local
Craiova. Relaþii la te-
lefon: 0770/607.975.
Angajez vânzãtoare.
Telefon: 0765/040.172.
Caut femeie sã-mi ia
copilul de la ºcoalã,
ora 16.00, zona
Garã.  Telefon: 0760/
477.903.

Angajez familie serioa-
sã, soþ ºi soþie, pentru
îngrijire ºi administra-
re pensiune Sinaia,
salariu atractiv. Tele-
fon: 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 superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Executãm construcþii,
finisaje, amenajãri in-
terioare de calitate, 26
ani experienþã în þarã
ºi strãinãtate. Telefon:
0767/174.979.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

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

Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.
Proprietar vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandat, lux, centralã,
Craioviþa Nouã - Orizont.
Telefon: 0752/641.487.
Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.
Vând urgent aparta-
ment 4 camere, cartier
Lãpuº (vizavi de Elec-
troputere Mall), etajul
6/8, multiple îmbunãtã-
þiri, termopane, uºã me-
talicã la intrare. Poate
fi vãzut la orice orã din
zi. Preþ 47.000 euro ne-
gociabil. Telefon: 0766/
483.542.

CASE
Vând casã cu 500 mp
teren , zona centralã,
ideal afaceri. Telefon
0737/639.237.

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

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

TERENURI
Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Re-
laþii la telefon:0746/
495.167.

Ocazie! Vând, închi-
riez, teren, Calea
Bucureºti, km 9,
1000-2000 m des-
chidere 36 m, ideal
pentru Showroom,
depozit, halã, parc
auto, benzinãrie. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova
- ªimnicul de Sus la
600 m de Lacul Tan-
chiºtilor, între vile. Te-
lefon: 0351/170.504.
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Ocazie! Vând 800
mp, teren ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã la 14 km de
Craiova, comuna
Predeºti, curent ºi
apã pe teren, 4000
Euro. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Te-
lefon: 0351/460.075;
0746/099.975.

Vând teren posibilitate
construcþie, grãdinã Bio.
Telefon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi te-
ren intravilan 650
mp, deschidere 8 m,
15 euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/ mp. Tele-
fon: 0724/228.827.

Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.

CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TE-
REN AGRICOL.
TELEFON: 0766/
368.385.
SPAÞII COMERCIALE
Vând restaurant
Filiaºi. Telefon:
0766/577.828.
Vând spaþiu co-
mercial cu terasã,
zonã centralã.
Telefon:  0746/
660.001.

SCHIMBURI
Schimb camerã cã-
min Valea Roºie cu o
cãsuþã locuibilã. Tele-
fon. 0764/806.680.
Apartamnet 2 came-
re cu casã împreju-
rimi Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

AUTO
STRÃINE

Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Pun-
to S.T.D.I. an 1998
3 uºi, 1,7KW. Tele-
fon: 0762/185.366.
Vând Fiat Punto mo-
tor 1,2, benzinã, 4 uºi,
culoare roºu grena,
taxa auto plãtitã ºi
nerecuperatã, înma-
triculat România. Te-
lefon: 0727/714.184.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Cu profundã tristeþe adu-
cem un ultim omagiu domnu-
lui doctor GEORGE BEÞIU,
care a activat cu dãruire ºi
profesionalism în cadrul Bi-
roului Executiv al Colegiului
Medicilor Dolj, în perioada
1995-2012.
Sincere condoleanþe fami-

liei îndoliate!
Colegiul Medicilor Dolj

Vând Fiat Ducato,
fabricaþie 1997, mo-
tor 2.5 Diesel, con-
sum7%, cui pentru
remorcã. Telefon:
0768/ 254.760.
CUMPÃRÃRI AUTO
CUMPÃR Superno-
va. Telefon: 0786/
024.633.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând calorifere me-
talice dimensiunile
200 cmx 50 cm, co-
pertinã pentru ma-
gazine 6 m lungime
x 1,40 m. Telefon:
0744/391.195.
Vând masã floarea–
soarelui pentru com-
binã C 12M, cutie vi-
teze, reductor tracþi-
une, triodinã 380V ºi
alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând þuicã de prunã
ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.

VÂND disc, semã-
nãtoare porumb,
plug, instalaþie erbi-
cidat, an fabricaþie
2003. Telefon: 0742/
176.320.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avan-
tajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicle-
tã bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând groapã cimitir
Roboaica, regulator
gaze ºi 2 arzãtoare
sobe. Telefon: 0746/
901.203.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi ghe-
te militare, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, combinã
muzicalã stereo. Te-
lefon: 0735/445.339.

Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã- 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/ 303.445.
Vând stoloni cãpºuni
remontate, parþial înflo-
riþi. Preþ 5 lei ºi 8 lei. Te-
lefon: 0742/023.399;
0253/285.145.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.

Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergã-
tor copii. Telefon:
0745/602.001.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris de-
fectã. Telefon: 0251/
417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare fini-
satã neocupatã. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând vin roºu 5 lei/
litru ºi þuicã 10 lei/li-
tru. Telefon: 0251/
428.415; 0743/
510.255.
Vând tub plastic
pentru forat puþuri di-
mensiune 112. Tele-
fon: 0745/589.825.
Albine, familii puter-
nice ºi roi bine dez-
voltaþi cu mãtci selec-
þionate. Telefon:
0720/115.936.
Vând grâu, uºi ºi fe-
restre. Telefon: 0766/
676.238.

Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu Craio-
va. Telefon: 0728/
964.686.
Vând þiglã Jimbo-
lia ºi cãpriori din
demolãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125/ 850 W,
foarfecã tãiat tablã
de banc, canistrã
aluminiu nouã 20 l,
reductor oxigen su-
durã, alternator 12V
nou, delcou aprinde-
re Dacia 1310 nou,
arzãtoare gaze sobã
D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut:
SINGER PAFF. Te-
lefon: 0745/751.558.

Vând PC model MSI
– ALL-IN-ONE,
WIND TOP AE
1920 nefolosit, sigi-
lat, garanþie 300
Euro. Telefon: 0722/
456.609.
Vând aparat de su-
durã, autogen poli-
zor, bormaºinã, par-
briz Tico. Telefon:
0761/155.549.
Vând 3 locuri de
veci. Telefon: 0770/
661.777.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru cas-
trat armãsari, inox
veritabil - stazã per-
fectã. Telefon: 0720/
231.610.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 16 septembrie 2014
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Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi mare,
ºifonier stejar. Tele-
fon: 0752/142.493.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.

Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufrage-
rie, aragaz ºi fri-
g ider. Telefon:
0757/322.534.
SCHIMBURI

Vând sau scimb ca-
lorifere de fontã (fo-
losite) cu un calorifer
tablã 120/80 foarte
puþin folosit. Telefon:
0720/231.610.

DIVERSE
Caut vãduvã menaj
2 zile/sãptãmânã,
pentru bãtrân sãnã-
tos. Telefon: 0766/
304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez camerã. Te-
lefon: 0771/780.325.
Închiriez 3 camere,
ultracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Te-
lefon: 0726/212.774.

Particular închiriez
apartament 2 ca-
mere decomanda-
te, ultraîmbunãtãþit,
centralã, stradal
zona Cinematograf
Craioviþa, 180 euro/
lunã. Telefon: 0728/
012.055.
Închiriez garsonierã
mobilatã. Telefon:
0761/277.780.
Apartament 2 came-
re decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, com-
plet mobilat. Telefon:
0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern
ºi regim hotelier. Te-
lefon: 0762/ 109.595.
Închiriez camerã la
bloc (zona Universi-
tate). Telefon: 0770/
661.418; 0351/
422.633.
Închiriez spaþiu stra-
dal, birou mobilat, de-
pozit, Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906.

Închiriez garsonierã
mobilatã Lãpuº. Te-
lefon: 0724/065.756.
CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închiriez
garsonierã mobilatã.
Ofer 80 Euro. Tele-
fon: 0763/975.992.

PIERDERI
Pierdut CI pe nu-
mele ANGHEL
ELENA,  CNP
2470629163219.
Se declarã nulã.

Pierdut legitimaþie
de student pentru
reducere transport
pe numele Glont
Anda Milena. Se de-
clarã nulã.

DECESE
Colectivul Direc-
þiei de Sãnãtate
Publicã Dolj anun-
þã cu durere în-
cetarea din viaþã
a DR. GEORGE
BEÞIU, director
executiv al insti-
tuþiei. Cei care
doresc sã îi adu-
cã un ultim oma-
giu o pot face
pânã miercuri 17
septembrie 2014
la Capela Biseri-
cii Postelnicul Fir
din Craiova, stra-
da  Nanterre nr.
11 A. Sincere
condoleanþe fa-
miliei îndurerate.

CONDOLEANÞE
S-a stins din viaþã,
dupã o lungã suferin-
þã, Directorul Direcþiei
Sanitare Dolj, DR.
GEORGE BEÞIU. Par-
cã mai ieri a fost stu-
dentul nostru, apoi sta-
giar ºi rezident – pen-
tru ca mai apoi, prin ca-
litãþile sale profesiona-
le ºi de Om sã ajungã
a conduce Direcþia Sa-
nitarã Judeþeanã. Fire
deschisã totdeauna, cu
un zâmbet pe buze în
orice moment, cu ide-
ea de a ajuta medicii ºi
bolnavii, DR. BEÞIU
GEORGE a avut întot-
deauna respectul celor
din preajmã. I-am cu-
noscut familia ºi ne-am
bucurat de fiecare rea-
lizare a ei; educaþia pe
care a primit-o în fami-
lie a transmis-o ºi co-
piilor sãi. Familia Prof.
Dr. Eva ºi Corneliu Sa-
betay transmite since-
re condoleanþe întregii
familii ºi în numele co-
legilor lui George din
strãinãtate. Nu-l vom
uita niciodatã. Dumne-
zeu sã-l odihneascã în
cele mai fericite locuri.
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Sãptãmânã de bun augur pen-
tru sportivii secþiei de box a clu-
bului CSM Craiova. În perioada
8-14 septembrie, la Sulina, s-a
desfãºurat Campionatul Naþional
de Cadeþi la Box. Competiþia s-a
dovedit o „fabricã” de medalii
pentru boxeri craioveni, care au
urcat de nu mai puþin de ºapte
ori pe podium, dintre care trei
prezenþe au fost pe prima treap-
tã. Astfel, din grupa antrenoru-
lui Ion Joiþa, Ionuþ Pãtru a obþi-
nut titlul naþional la categoria 56

BOX – CAMPIONATUL NAÞIONAL DE CADEÞI

ªapte medalii pentru puºtiiªapte medalii pentru puºtiiªapte medalii pentru puºtiiªapte medalii pentru puºtiiªapte medalii pentru puºtii
de la CSM Craiova la Sulinade la CSM Craiova la Sulinade la CSM Craiova la Sulinade la CSM Craiova la Sulinade la CSM Craiova la Sulina

kg, în timp ce Miºu Adrian ºi-a
adjudecat tot o medalie de aur,
însã în limitele categoriei 43 kg.
„A fost o competiþie foarte bunã
pentru noi, ne-am întors cu
douã titluri naþionale. Ne-am aº-
teptat sã obþinem medalii, am
plecat cu acest gând la Sulina,
dar faptul cã am luat douã me-
dalii de aur ne bucurã enorm de
mult. Ambii sportivi sunt foarte
muncitori, ºi-au dorit mult sã
urce pe podium, ºi munca lor de
la antrenamente le-a fost rãsplã-

titã.”, a declarat Ion Joiþa.
Sub îndrumarea antrenorului

Costicã Buzduceanu, Petre Buz-
duceanu (43 kg), Cristian Flo-
rincioiu (56 kg) ºi Marius Câþu
(59 kg) s-au întors acasã cu me-
daliile de bronz. „Am plecat op-
timiºti la Sulina, ºi suntem bu-
curoºi cã nu ne-am întors cu
mâinile goale. Puteam mai mult
de atât, dar orice medalie este
binevenitã ºi reprezintã încunu-
narea muncii acestor sportivi.”,
a spus ºi maestrul Buzduceanu.

Din partea antrenorului Ion Dra-
gomir, care face voluntariat pen-
tru CSM Craiova, Eduard Bar-
bu (52 kg) a dobândit titlul naþi-
onal, în timp ce Dorel Bolovan
(50 kg) a urcat pe a treia treap-

tã a podiumului.  Aflat  sub
„mâna” aceluiaºi maestru, Ale-
xandru Badea (46 kg) a primit
premiul de cel mai combativ
boxer al categoriei în limitele cã-
reia a boxat.

Începând de ieri, Ionel Luþã
este noul antrenor al celor de la
ACS Podari, echipã ce activeazã
în Liga a III-a, Seria 3. În vârstã
de 49 de ani, Luþã, fost jucãtor
la Universitatea Craiova, Electro-
putere Craiova ºi Oþelul Galaþi, a
mai pregãtit în carierã pe Univer-
sitatea II Craiova, Electro Craio-
va, Gaz Metan CFR Craiova, CS
Apã Craiova (actuala Viitorul
Muncipal), CS Turnu Severin
(grupa de juniori republicani), iar
ultima datã a fost tehnician la ju-
niorii de la ªtiinþa Viitorul Craio-
va ºi selecþionata Under 16 a ju-

Naþionala Statelor Unite ºi-a apãrat titlul mondial, în-
vingând, duminicã searã, la Madrid, la capãtul unei fi-
nale în care a arãtat un baschet parcã din altã galaxie,
reprezentativa Serbiei, scor 129-92.

Yancheii au intrat mai greu în meci (5-10), însã ulte-
rior nu le-au mai dat nici o ºansã oponenþilor. Pe sfer-
turi a fost 35-21, 32-20, 38-26, 24-25. Kyrie Irving a
reuºit cele mai multe puncte, în timp ce De Marcus
Cousins ºi-a trecut în cont cele mai multe recuperãri.

Americanii au câºtigat acest Mondial cu victorii pe
linie – 9, contra sârbilor reuºind sã înscrie ºi cele mai
multe puncte ale lor în turneu. Cinci titluri mondiale au
acum Statele Unite, tot atâtea câte au ºi sârbii, dacã
luãm în calcul palmaresul fostei Iugoslavii. În finala
micã, sâmbãtã, Franþa s-a impus cu 95-93 de Lituania.

Ionel Luþã a preluat Podariul

deþului Dolj.
Reamintim, Ionel Luþã îl înlo-

cuieºte pe Victor Naicu, trimis la
grupele de copii ºi juniori ale clu-
bului dupã ce ACS a pierdut, sâm-
bãtã, al treilea joc din tot atâtea
etape disputate în campionat, 1-4
pe teren propriu cu CS Afumaþi,
rezultat echivalent ºi cu preluarea
lanternei roºii a clasamentului.

Primul meci al lui Luþã pe ban-
ca Podariului va fi vineri, de la
ora 17:00, când ACS înfruntã în
deplasare pe Atletic Bradu, for-
maþie aflatã cu douã poziþii mai
sus, pe 12, cu 1 punct.

Baschetbaliºtii lui Mandici, învinºi
de Balkan în al doilea amical

Dupã victoria de sâmbãtã, 76-68, SCM a pierdut,
duminicã, în Sala Polivalentã, al doilea amical cu bul-
garii de la BC Balkan Botevgrad, fosta adversarã din
Liga Balcanicã, scor 69-79.

Ca ºi în primul meci, cel mai bun realizator al echi-
pei pregãtite de Andjelko Mandici a fost Zoran Krsta-
novici (19p), secondat de Otovici (17p). De partea
cealaltã, Marinov a fost numãrul 1 la acest capitol
(20p).

„Douã partide de verificare foarte utile în compa-
nia unei formaþii puternice. Mulþumit de bãieþi, dar ºi
de faptul cã gruparea din Bulgaria a acceptat sã fa-
cem aceastã serie de partide de verificare. Mulþumim
fanilor care ne-au dovedit cã sunt, în continuare, alã-
turi de noi ºi ne susþin total. Miercuri (n.r. mâine)
debutãm în mod oficial în sezonul competiþional 2014-

2014 cu partida de Cupã de la Ploieºti. Un meci foarte
dificil, dar mergem sã ne jucãm ºansa.”

BASCHET (M)

Statele Unite, triumf sublim în finala CM

Astãzi
Grupa A: Olympiakos – Atl. Madrid, Juventus – Malmo.
Grupa B: Liverpool – Ludogoreþ, Real Madrid – Basel.
Grupa C: Monaco – Leverkusen, Benfica – Zenit.
Grupa D: Galatasaray – Anderlecht, Dortmund – Arsenal.

Mâine
Grupa E: Roma – ÞSKA Moscova, Bayern – Man. City.
Grupa F: Barcelona – APOEL, Ajax – Paris SG.
Grupa F: Chelsea – Schalke, Maribor – Sporting.
Grupa G: Porto – BATE, Bilbao – ªahtior.
Toate partidele sunt programate la 21:45.

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃ

DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga

Campionilor: Real Madrid –
Basel.

DIGI SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Liga

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII îN DIRECT

Campionilor: Dortmund –
Arsenal.

DIGI SPORT 3
21:45 – FOTBAL – Liga

Campionilor: Liverpool – Ludo-
goreþ.
EUROSPORT

19:00 – FOTBAL – Liga de
tineret UEFA / 21:00 – MOTO-
CICLISM – Speedway, Liga
Naþionalã, în Suedia: play-off.

EUROSPORT 2
20:00 – MOTOCICLISM –

Speedway, Liga Naþionalã, în
Suedia: play-off.

TVR 1
21:45 – FOTBAL – Liga

Campionilor: Dortmund –
Arsenal.
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SCM U Craiova a fost învinsã fãrã drept
de apel, duminicã searã, la Bucureºti, 16-
28 cu CSM, însã ar putea câºtiga la masa
verde, deoarece gruparea din Capitalã nu
a avut nici un antrenor pe banca tehnicã,
având în vedere cã Mette Klit ºi Adrian
Vasile nu au avut ecusoanele FRH. Con-
form regulamentului de desfãºurare al Li-
gii Naþionale de handbal 2014-2015, pre-
zenþa pe bancã a unui antrenor cu con-
tract este obligatorie. La sfârºitul întâlni-
rii, SCM Craiova a fãcut contestaþie ºi a
plãtit ºi taxa aferentã, astfel cã în mod
normal partida va fi omologatã cu 10-0.
În acest caz, CSM Bucureºti va fi penali-
zatã ºi cu un punct. Oameni din handbal
susþin însã cã CSM Bucureºti ar mai avea
o portiþã de scãpare, ca Mette Klit sã fie
schimbatã imediat cu un alt antrenor. O
situaþie de acest gen îi este la îndemânã
formaþiei bucureºtene, având în vedere cã
Jakob Vestergaard este angajatul clubului,
în postura de director tehnic. Rãmâne de
vãzut cum va evolua acest caz, care va
ajunge pe masa Comisiei de Disciplinã a
FRH.

Altfel, ecusoanele antrenorilor se aflau
în grija organizatorului de competiþii al gaz-
delor, care le-ar fi avut în geantã. Cum au
dispãrut? Probabil cã misterul va fi eluci-
dat în urmãtoarele zile.

Cât priveºte ceea ce s-a petrecut pe
parchet, fetele lui Aurelian Roºca au þi-
nut ritmul doar în startul meciului (3-3, min.
7), la pauzã intrând cu un deficit de 5 go-

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 4-A

SCM a pierdut net la Bucureºti.SCM a pierdut net la Bucureºti.SCM a pierdut net la Bucureºti.SCM a pierdut net la Bucureºti.SCM a pierdut net la Bucureºti.     Ar putea obþineAr putea obþineAr putea obþineAr putea obþineAr putea obþine
însã o victorie nesperatã la masa verdeînsã o victorie nesperatã la masa verdeînsã o victorie nesperatã la masa verdeînsã o victorie nesperatã la masa verdeînsã o victorie nesperatã la masa verde

luri (8-13). În actul secund, dupã un în-
ceput echilibrat (12-17), gazdele din sala
Rapid au punctat de opt ori la rând, zaru-
rile fiind aruncate.

Cea mai bunã marcatoare a Craiovei a
fost norvegianca Ane Eidem – 6 goluri. Au
urmat Anca Amariei – 3, Aneta Pârvuþ ºi
Ana Maria Apipie – câte douã, Ana Maria
Tãnãsie, Irina Lãzãrin ºi Gabriela Ilie-ªela-
ru – câte 1. Au mai jucat: Ionica Muntea-
nu, Mirela Pasca – Cyntia Tomescu, Ale-
xandra Georgescu, Elena Florica, Cãtãli-
na Cioaric, Andreea Ianaºi, Mãdãlina Zam-
firescu.

Runda viitoare, joi de la ora 18:00, SCM
va întâlni la Polivalentã una dintre cele 4
echipe ce a strâns punctaj maxim pânã
acum, HC Dunãrea Brãila.

Rezultatele complete ale etapei: HCM
Baia Mare – U Neptun Constanþa 36-23,
HC Zalãu – Unirea Slobozia 28-24, Dunã-
rea Brãila – U Alexandrion Cluj 33-31, HCM
Roman – Cetate Devatrans 30-26, HCM
Rm. Vâlcea CSM Ploieºti 27-21, Mureºul
Tg. Mureº – Corona Braºov 18-33, CSM
Bucureºti – SCM U Craiova 28-16.

1. Baia M. 12 8. Vâlcea 4
2. CSM Buc. 12 9. Slobozia 3
3. Corona 12 10. Devatrans 3
4. Brãila 12 11. Constanþa 3
5. Roman 7 12. Cluj 2
6. Zalãu 6 13. Ploieºti 0
7. Craiova 6 14. Tg. Mureº 0

Aurelian Roºca, antrenor SCM Craiova: “Un meci dificil pentru noi, în care
experimentata echipã din Bucureºti a profitat de tinereþea fetelor noastre. Ne-am lup-
tat pentru fiecare minge, dar adversarele noastre au profitat de situaþiile pe care le-au
avut, în timp ce noi am ºi ratat foarte mult. Sunt mulþumit de atitudinea fetelor care
au avut o replicã bunã ºi curajoasã. Am fãcut contestaþie, sã vedem rezultatul dupã ce
se judecã la Federaþie. Acum ne gândim deja la meciul de joi când vom întâlni, pe
propriul teren, o altã echipã puternicã a campionatului (n.r. Dunãrea Brãila). Este un
meci foarte greu, dar alãturi de suporterii noºtri putem face un meci foarte bun”.

Seria a III-a: Fulgerul Mârºani – Dunãrea Gighera 4-2, Ajax
Dobroteºti – Avântul Daneþi 2-2, Unirea Tâmbureºti – Unirea
Tricolor Dãbuleni 7-0, Torentul Secui – Unirea Amãrãºtii de Jos
5-3, Progresul Amãrãºtii de Sus – Viitorul Sadova 2-0, Viitorul
Gângiova – Avântul Dobreºti 2-1. Victoria Cãlãraºi a stat.

1. Tâmbureºti 6 8. Secui 3
2. Amãrãºtii S. 6 9. Daneþi 2
3. Dobroteºti 4 10. Cãlãraºi* 0
4. Mârºani 4 11. Dobreºti 0
5. Sadova 3 12. Amãrãºtii J. 0
6. Gângiova* 3 13. Dãbuleni 0
7. Gighera 3
* - un joc mai puþin.

Seria a II-a: Unirea Goicea – CSM Progresul Bãileºti 3-0,
Viitorul Mãceºu de Sus – Progresul Cerãt 2-1, Recolta Seaca
de Câmp – Voinþa Radovan 3-5, Recolta Urzicuþa – Triumf
Bârca 0-2, AFC Giurgiþa – Viitorul GP Siliºtea Crucii 8-2, Avân-
tul Rast – Recolta Mãceºu de Jos 3-2, Recolta Cioroiaºi –
Gloria Catane 2-3.

1. Bârca 6 8. Mãceºu J. 3
2. Mãceºu S. 6 9. Catane 3
3. Rast 6 10. Radovan 3
4. Giurgiþa 3 11. Urzicuþa 1
5. Cerãt 3 12. Siliºtea C. 1
6. Bãileºti 3 13. Cioroiaºi 0
7. Goicea 3 14. Seaca C. 0

Seria I: Victoria Pleniþa – Viitorul Dobridor 9-2, Victoria Ba-
sarabi – Voinþa Caraula 0-3, Viitorul Vârtop – SIC Pan Unirea 2-
4, Fulgerul Maglavit – Tractorul Cetate 1-2, Progresul Ciuper-
cenii Vechi – SC Poiana Mare 3-2, Flacãra Moþãþei – Viitorul
Ciupercenii Noi 5-1, Avântul Verbiþa – Avântul Giubega 2-0,
Recolta Galicea Mare – Dunãrea Negoi 9-1.

1. SIC PAN 6 9. Caraula 3
2. Galicea M. 6 10. Ciuperc. N. 1
3. Pleniþa 6 11. Maglavit 0
4. Moþãþei 6 12. Vârtop 0
5. Cetate 6 13. Giubega 0
6. Ciuperc. V. 4 14. Negoi* 0
7. Verbiþa* 3 15. Dobridor 0
8. Poiana M. 3 16. Basarabi 0
* - un joc mai puþin.

Seria a IV-a: ªtiinþa Teasc – Luceafãrul Popânzãleºti 5-1,
Atletico Zãnoaga – Viitorul Apele Vii 2-1, Progresul Castranova
– Unirea Câmpeni 5-1, Viitorul Coºoveni – Voinþa Puþuri 0-0,
Flacãra Drãgoteºti – Viitorul 2 Cârcea 0-3, Avântul Pieleºti –
Sporting Leu 1-1.

1. Cârcea 2 6 7. Teasc 3
2. Leu 4 8. Zãnoaga 3
3. Pieleºti 4 9. Câmpeni 3
4. Puþuri 4 10. Coºoveni 1
5. Castranova 3 11. Popânzãl. 0
6. Apele Vii 3 12. Drãgoteºti 0

Seria a V-a: Viitorul Ghindeni – Aktiv Padea 3-1, Avântul
Þuglui – Inter Secui 0-2, Voinþa Belcin – CS Casa Bogdan Cra-
iova 4-3, Arena Bulls Preajba – ªtiinþa Calopãr 3-1, Viitorul
ªtiinþa Craiova – AS Rojiºte 6-1, Fortuna Craiova – Avântul
Gherceºti 4-2.

1. Fortuna 6 7. Belcin 3
2. Secui 6 8. Calopãr 3
3. Gherceºti 3 9. Preajba 3
4. Rojiºte 3 10. Casa B. 1
5. Ghindeni 3 11. Þuglui 1
6. ªtiinþa 3 12. Padea 0

Seria a VI-a: Unirea Braloºtiþa – Viitorul Valea Fântânilor 3-0,
Luceafãrul Craiova  – Progresul Mischii 5-2, Jiul Breasta – Vul-
turul Cernãteºti 2-0, AS Greceºti – Rapid Potmelþu 0-3, Viitorul
Municipal 2 Craiova – AS Scaieºti 7-2. Energia Craiova – Stan-
dard ªimnicu de Sus nu s-a disputat.

1. Braloºtiþa 6 7. Breasta 3
2. Potmelþu 6 8. Municip. 2 3
3. Luceafãrul 4 9. Cernãteºti 1
4. Valea F. 3 10. Greceºti 0
5. ªimnicu S.* 3 11. Scaieºti 0
6. Energia* 3 12. Mischii 0
* - un joc mai puþin.
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Liga I – etapa a 7-a
FC Braşov – Chiajna 4-1
Au marcat: M. Constantinescu 15, 49, Grigorie 33, Leko 53 / Boldrin 86.
Steaua – Gaz Metan 3-1
Au marcat: Keşeru 12, 62, Sânmărtean 49 / Llulaku 69.
Viitorul – Ceahlăul 2-0
Au marcat: Fl. Tănase 30, Mitriţă 53.
CFR Cluj – Astra 4-1
Au marcat: Deac 34, Tade 44, 90, Guima 77 / De Amorim 47.
CSMS Iaşi – ASA 2-2
Au marcat: Bejan 8 – aut., Hora 82 – pen. / N’Doye 30, Goga 63.
Rapid – „U” Cluj 2-1
Au marcat: L. Buş 38, Fl. Călin 90 / Muşat 61 – pen.
FC Botoşani – Dinamo 3-2
Au marcat: Fulop 28, Ngodeu 61, 90 / Alexe 41, Gavrilă 87.
CSU Craiova – Oţelul 1-0
Meciul Pandurii – Petrolul s-a jucat aseară.

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 7 6 0 1 17-4 18
CFR Cluj 7 5 1 1 16-4 16
Astra 7 5 0 2 17-6 15
Petrolul 6 4 1 1 13-4 13
Dinamo 7 3 3 1 13-8 12
ASA 7 3 3 1 12-7 12
Botoşani 7 4 0 3 8-11 12
Ceahlăul 7 3 1 3 6-11 10
„U” Cluj 7 2 2 3 8-7 8
Gaz Metan 7 2 2 3 7-10 8
FC Braşov 7 2 2 3 9-12 8
Rapid 7 2 2 3 6-10 8
Viitorul 7 1 3 3 6-8 6
Pandurii 6 1 3 2 4-9 6
Oţelul 6 1 2 3 4-8 5
Craiova 7 1 2 4 5-14 5
CSMS Iaşi 7 0 4 3 4-11 4
Chiajna 7 1 1 5 3-13 4

6

5

4

Într-un meci al suferinţei,
cei mai afectaţi au fost cei
2.000 de fani care au riscat
să fie udaţi de ploaie pe „Ion
Oblemenco”. Două echipe
fără busolă s-au zbătut să
ajungă la poarta adversă, dar
au sfârşit în a se întrece în
execuţii penibile. Tandemul
Cârţu-Săndoi a apelat la
două schimbări faţă de
perioada Gane, Bălgrădean
debutând între buturi, iar
Izvoranu şi-a reluat locul
părăsit după promovare.
Tentativele de atac ale alb-
albaştrilor n-au creat prea
mare pericol pentru trupa
neamţului Weiss, care s-a
mulţumit să degajeze inclusiv

Astăzi se stabilesc „16-imile” Cupei României
Astăzi la prânz, la Casa Fotbalului este programată

tragerea la sorţi a şaisprezecimilor Cupei României Ti-
mişoreana, ediţia 2014-2015. Cele 32 de echipe din
primele 3 eşaloane sunt împărţite în trei urne valorice,
iar Universitatea Craiova este amplasată în cea de-a
doua. Din prima urnă fac parte primele şase clasate la
finalul sezonului trecut în Liga I: Steaua Bucureşti,
Astra Giurgiu, Petrolul, Dinamo, CFR 1907 Cluj şi
Pandurii Lignitul Târgu Jiu. În urna a doua se vor afla
celelalte formaţii care compun prima divizie în actua-
lul sezon: Universitatea Craiova, FC Botoşani, Ceahlă-
ul, Oţelul, Universitatea Cluj, Viitorul, Gaz Metan Me-
diaş, Concordia Chiajna, FC Braşov, CSMS Iaşi, Ra-
pid Bucureşti şi ASA  Târgu Mureş. În sfârşit, cea de-
a treia urnă conţine echipele de eşaloane inferioare,
calificate în urma a cel puţin două meciuri prelimina-
re: Sport Club Bacău (Liga II-a), CS Şoimii Pâncota
(Liga a II-a), FC Caransebeş (Liga a II-a), CSM Râm-
nicu Vâlcea (Liga a II-a), CS Mioveni (Liga a II-a),
Fortuna Poiana Câmpina (Liga a II-a), ACS Berceni
(Liga a II-a), CF Brăila (Liga a II-a), Rapid CFR Su-
ceava (Liga a II-a), FC Bihor Oradea (Liga a II-a),

Săgeata Năvodari (Liga a II-
a), Viitorul Axintele (Liga a
III-a),  Chindia Târgoviş te
(Liga a III-a), Unirea Jucu
(Liga a III-a).

La tragerea la sorţi, cele 6
echipe din urna A vor fi îm-
perecheate cu 6 echipe din urna
C, apoi cele 8 rămase din urna C
vor fi extrase împreună cu tot atâ-
tea cluburi din urna B, iar la final
ultimele 4 echipe din urna B vor fi
împerecheate între ele. Jocurile din
şaisprezecimi se vor disputa într-
o singură manşă, pe terenul
echipei de categorie inferioară
sau mai slab clasată în cam-
pionatul precedent. În cazul în care meciul va fi tele-
vizat, iar clubul gazdă nu dispune de un stadion dotat
cu instalaţie de iluminat, jocul se va programa pe un
stadion din localitatea cea mai apropiată care îndepli-
neşte condiţiile regulamentare disputării şi televizării.

Universitatea Craiova – Oţelul Galaţi 1-0
A marcat: Madson 62.
Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 2.000.
Universitatea: Bălgrădean – Achim, Kay, Izvoranu (46

Acka), Vătăjelu – Madson (80 Pleşan), Brandan – Băluţă (50
Târnăcop), Nuno Rocha, Bancu – Curelea. Antrenori: Sorin
Cârţu şi Emil Săndoi.

Oţelul: Plopeanu – Cojoc, Miron, Sipovic, Murgoci – Milea
(55 Adăscăliţei), Karlik, Cucu, Zaharia – Tudorie (60 Jula),
Cr. Cristea (73 Ciftci). Antrenor: Michael Weiss.

Arbitri: Dragoş Istrate (Bucureşti) – Radu Ghinguleac (Bu-
cureşti), Stelian Slabu (Braşov). Rezervă: Denis Haidiner
(Hunedoara).

Observatori: Cornel Sorescu (Piteşti), Eduard Alexandru
(Ploieşti).

Cartonaş roşu: Kay 48 / Ciftci 89.

Universitatea Craiova a obţinut
primul succes în campionat, datorită
reuşitei de senzaţie a brazilianului
Madson, venită la scurt timp
după ce alb-albaştrii rămăseseră
în inferioritate

mingile care puteau fi utile.
Totuşi, dintr-un astfel de atac
haotic, Tudorie putea deschi-
de scorul, dar n-a pus capul
ideal la centrarea din stânga a
lui Zaharia. Cârţu şi Săndoi
au făcut cu schimbul la
marginea terenului, precum
Bancu şi Băluţă în benzi, dar
nici gesticulările antrenorilor
şi nici incursiunile mijlocaşilor
n-au avut efect pe tabelă.
Până la pauză, Craiova n-a
reuşit să-şi creeze vreo
ocazie majoră, exasperând
asistenţa cu jocul fad, lipsit
de imaginaţie şi cu finalizările
modeste din poziţii dificile.

De la vestiare alb-albaştrii
au ieşit cu un cuplu de culoa-

re în centrul defensivei, pe
care Kay avea să- l spargă
imediat, fiind eliminat după o
intrare dură la centrul terenu-
lui. Brandan a trecut fundaş
central, iar Târnăcop a avut
ocazia debutului în alb-
albastru. Cu un jucător mai
puţin pentru o repriză întrea-
gă, Craiova şi-a păstrat
poziţiile, în timp de moldove-
nii n-au prea avut mijloacele
de a forţa în ofensivă. Ploaia
şi jocul apatic tindeau să
gonească şi temerarii care au
ţinut să vadă ce s-a schimbat
la Universitatea de la venirea
noilor antrenori, dar Madson
i-a întors cu un eurogol.
Torpila de la 30 de metri
brazilianului s-a oprit în
vinclul lui Plopeanu, care şi
dacă încerca să-şi contrazică

numele n-avea cum opri
mingea. Până la final Galaţiul
a încercat să ajungă aproape
de Bălgrădean aruncând
mingi pe înalţii Jula sau
Sipovic, Craiova depăşind

centrul terenului doar din
degajări disperate. Centralul
a echilibrat numeric disputa
când s-au arătat şi minutele
de prelungire şi nimic nu se
mai putea întâmpla.
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