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- E mare diferenţa, Popes-
cule, între un om politic şi un
om politicos.

Parcarea subterană a prins contur, la pro-
priu. Constructorii au terminat de turnat
pereţii de beton care înconjoară întreaga
suprafaţă de 10.000 de metri pătraţi şi au
început deja să excaveze pământul pentru
turnarea fundaţiei. Parcarea are forma unui

evantai care necesită acum şi o centură de sprijin pe par-
tea mai înaltă a amplasamentului.
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Un candidat confuz:
Klaus Iohannis

Debut al
stagiunii
teatrale
2014-2015
la Naţionalul craiovean

După o binemeritată vacanţă de vară ce a răsplătit echi-
pa de actori şi tehnicieni ai Teatrului Naţional „Marin So-
rescu”, este timpul ca aceştia să reînsufleţească scenele
şi să încânte din nou iubitorii de teatru odată cu ridicarea
cortinei.
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$1 EURO ...........................4,4180 ............. 44180
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Mai mult
înnorat1 dolar SUA.......................3,4118........34118
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CCR: Sesizarea PNL privind
OUG de modificare a legii
alegerii preºedintelui, respinsã
ca inadmisibilã

Curtea Constituþionalã a
României (CCR) a respins, ieri,
ca inadmisibilã sesizarea PNL
referitoare la OUG 45/2014
privind modificarea Legii
pentru alegerea preºedintelui
României, potrivit Agerpres.
„OUG este constituþionalã în
integralitate”, au precizat surse
oficiale. La începutul lunii
iunie, Klaus Iohannis, în
numele PNL, a dat în judecatã
Guvernul, solicitând anularea
Ordonanþei de Urgenþã 45/
2014, care modificã legislaþia
privind organizarea alegerilor
prezidenþiale, arãtând cã
aceste modificãri ar duce la o
fraudã electoralã masivã,
favorizând votul multiplu. Mai
exact, liderul liberalilor spunea
cã Guvernul schimbã în aceastã
ordonanþã un articol din lege,
introducând posibilitatea de a
se vota oriunde în þarã, pe baza
unei declaraþii pe propria
rãspundere, ceea ce încurajea-
zã votul multiplu. Ieri diminea-
þã, înainte ca CCR sã se
pronunþe oficial, preºedintele
Augustin Zegrean a anunþat cã
alegerile prezidenþiale vor avea
loc la termenele stabilite
iniþial, indiferent ce decizie vor
lua judecãtorii constituþionali.
„Procedural, prin ordonanþa
asta s-a modificat legea. Or,
dacã ordonanþa, cum spuneþi
dumneavoastrã, ar fi declaratã
neconstituþionalã, rãmân
termenele din lege. (...) Data
alegerilor s-a stabilit prin
hotãrâre de guvern emisã în
baza acestei ordonanþe”, a
precizat Zegrean la sediul CCR.
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Departamentul pentru Energie va propune un
proiect de hotãrâre de guvern prin care calendarul
de liberalizare a preþului gazelor la populaþie va fi
suspendat, în urma dezbaterii publice organizate
de instituþie în ultimele douã sãptãmâni, a decla-
rat, ieri, ministrul delegat pentru Energie, Rãzvan
Nicolescu, într-o conferinþã organizatã de Grupul
de presã Bursa. „În prezent, problema preþului ga-
zelor pentru populaþie a devenit îngrijorãtoare, iar
perioada de liberalizare pe care ºi-a asumat-o Ro-
mânia, respectiv 31 decembrie 2018, este unul din-
tre cele mai ambiþioase termene dintre statele UE.
Astfel cã vom propune un proiect de hotãrâre de
guvern prin care vom cere suspendarea scumpirii
gazelor ºi un proiect de lege de modificare a Legii
energiei ºi gazelor, prin care propunem prelungi-
rea termenului de liberalizare totalã cu cel puþin
doi ani ºi jumãtate”, a spus ministrul în cadrul con-
ferinþei „Energia în prizã”. Departamentul pentru
Energie a demarat, începând cu 1 septembrie, o
dezbatere publicã privind oportunitatea amânãrii
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calendarului de liberalizare în contextul în care, în
ultimii doi ani, salariile au scãzut cu 1%, iar preþul
final al gazelor a crescut cu 16%. „Astfel cã noi am
considerat cã este nevoie de o perioadã de pauzã
în scumpirea gazelor, pentru ca preþurile sã se echi-
libreze cu veniturile”, a mai afirmat Rãzvan Nico-
lescu. La 1 septembrie, ministrul delegat pentru
Energie a declarat cã va propune autoritãþilor de la
Bruxelles ca preþul gazelor interne pentru popula-
þie sã nu mai creascã pânã la 1 iulie 2016, iar perioa-
da de liberalizare sã se prelungeascã pânã la 1 iulie
2021, faþã de 31 decembrie 2018, cum prevede ca-
lendarul aflat în prezent în vigoare. Potrivit calen-
darului de liberalizare asumat de România în 2012
în faþa Fondului Monetar Internaþional ºi a Comi-
siei Europene, preþul gazelor pentru populaþie ar fi
trebuit sã se majoreze cu 3% la 1 octombrie 2014.
Preþul pentru consumatorii casnici ar fi urmat sã
fie complet liberalizat la 31 decembrie 2018, potri-
vit aceluiaºi calendar.

Pe de altã parte, importurile de gaze ruseºti vor

reveni joi la nivel normal, dar nu se ºtie ce se va
întâmpla începând de vineri, a declarat, tot ieri,
Nicolescu. Acesta a precizat cã reducerea livrãri-
lor de gaze ruseºti este o decizie stranie, dar ºi un
joc cu care va trebui sã ne obiºnuim. „Trebuie sã
ne obiºnuim cu aceastã decizie stranie a Gazprom
ºi sã privim acest lucru cu calm. Nu exclud ca acest
joc de-a «uite reducerea, nu e reducerea» va con-
tinua. E un joc prin care se doreºte sã se transmitã
o stare de nervozitate, iar cei care fac astfel de
jocuri vor pierde mult la capitolul credibilitate”, a
spus ministrul. Nicolescu a anunþat, luni, cã livrã-
rile de gaze ruseºti în România vor fi reduse cu
10% de marþi pânã duminicã, precizând cã popula-
þia nu va avea de suferit nici în cazul unei ierni
extreme, deoarece, în acest moment, România are
în depozite 2,5 miliarde de metri cubi de gaze ºi va
avea 2,8 miliarde la sfârºitul ciclului de înmagazi-
nare, faþã de 1,8 miliarde mc cât a estimat Autorita-
tea de Reglementare cã este suficient pentru aceas-
tã iarnã.

Preºedintele Senatului, Cãlin Po-
pescu Tãriceanu, a declarat, ieri, cã
Birourile permanente reunite ale Par-
lamentului au decis sã trimitã Parche-
tului General documentele care au
stat la baza activitãþii Comisiei Nana,
la cererea procurorului general. „Pro-
curorul general a fãcut o solicitare
care nu este în termeni foarte expli-
ciþi, dar nu a existat nici un fel de
reþinere. Toate documentele comisiei
care ºi-a desfãºurat lucrãrile vor fi
trimise cãtre Parchetul General, con-

Ministerul rus de Externe considerã „irespon-
sabile” ºi „inacceptabile” declaraþiile premierului
Victor Ponta privind eventualitatea unirii Republi-
cii Moldova cu România, cerând o reacþie din par-
tea Uniunii Europene, conform unui comunicat
oficial citat de site-ul agenþiei Itar-Tass. „Rusia este
preocupatã de afirmaþiile premierului Victor Ponta
privind viitorul Republicii Moldova, fãcute la o
întâlnire cu activiºti ai Partidului Social-Democrat,
la Alba Iulia”, a anunþat Ministerul rus de Externe.
„Dupã cum reiese din apelurile clare fãcute de can-
didatul în scrutinul prezidenþial din Romania, în
sensul realizãrii «celei de-a doua mari uniri» pânã
în 2018, unele cercuri politice de la Bucureºti con-
tinuã sã elaboreze planuri de anexare a unui stat
vecin suveran. Rusia considerã iresponsabile ºi
inacceptabile declaraþii de acest fel fãcute din afa-
rã, în contextul campaniei electorale din Republica

Corina Creþu, nominalizatã pentru
postul de comisar european pentru
Politici Regionale, va fi audiatã lu-
nea viitoare în Comisiile pentru afa-
ceri europene ale Camerei Deputaþi-
lor ºi Senatului. „Au existat câteva
mici discuþii, s-a dat termen o sãptã-
mânã pentru audierea în comisii a
doamnei Corina Creþu. Reprezentan-
tul PDL a invocat faptul cã procedu-
rile legale nu au fost respectate. Cu-
tuma care s-a instalat la nivelul þãri-
lor europene presupune o informare
prealabilã discretã ºi o discuþie, tot
aºa, discretã, între primul ministru ºi
preºedintele Comisiei Europene, în
baza cãreia premierul îi face câteva
propuneri, pentru cã, în general, o
singurã propunere nu poate sã fie
suficientã þinând cont cã comisarul
trebuie sã se înscrie într-un regim un
pic mai complicat, adicã la nivelul
membrilor Comisiei Europene trebu-
ie sã se respecte echilibrul ºi propor-
þionalitatea cu grupurile politice, fa-
miliile politice, din partea preºedin-
telui Comisiei ºi, de asemenea, tre-
buie sã se pãstreze un anumit raport
între reprezentanþii de sex masculin
ºi sex feminin”, a declarat preºedin-
tele Senatului, Cãlin Popescu Tãri-
ceanu, la finalul ºedinþei Birourilor
permanente reunite ale Parlamentu-

Curtea Constituþionalã a Româ-
niei (CCR) a decis, ieri, cã legea re-
feritoare la identificarea utilizatori-
lor de cartele telefonice prepay este
neconstituþionalã, dupã ce a admis
sesizarea Avocatului Poporului.
„CCR, cu majoritate de voturi, a ad-
mis obiecþia de neconstituþionalita-
te ºi a constatat cã legea pentru
modificarea ºi completarea OUG
nr.111/2011 privind comunicaþiile
electronice este neconstituþionalã
în ansamblul ei. Curtea a constatat
cã dispoziþiile legii criticate nu au

Tãriceanu: Toate documentele Comisiei
Nana vor fi trimise cãtre Parchet

form solicitãrii”, a declarat Tãricea-
nu. Procurorul general al Parchetu-
lui de pe lângã Înalta Curte de Casa-
þie ºi Justiþie, Tiberiu Niþu, a trimis o
scrisoare Parlamentului prin care a
solicitat sã îi fie transmise documen-
tele care au stat la baza activitãþii
Comisiei parlamentare de anchetã
pentru verificarea legalitãþii achiziþiei
terenurilor din zona comunei Nana,
acolo unde fiica cea mare a preºe-
dintelui, Ioana Bãsescu, a achiziþio-
nat cca.300 ha de teren agricol.

CCR: Legea cartelelor telefonice
prepay, neconstituþionalã

caracter precis ºi previzibil, iar mo-
dalitatea prin care sunt obþinute ºi
stocate datele necesare pentru iden-
tificarea utilizatorilor serviciilor de
comunicaþii electronice pentru care
plata se face în avans, respectiv a
utilizatorilor conectaþi la puncte de
acces la Internet, nu reglementeazã
garanþii suficiente, care sã permitã
asigurarea unei protecþii eficiente a
datelor cu caracter personal faþã de
riscurile de abuz, precum ºi faþã de
orice accesare ºi utilizare ilicitã a
acestor date”, susþine CCR.

Corina Creþu va fi audiatã lunea viitoare
în Comisiile pentru afaceri europene din Parlament

lui. El a adãugat cã dupã ce preºe-
dintele Comisiei Europene îºi dã ac-
ceptul, numele comisarului euro-
pean poate fi fãcut public, pentru a
nu expune în mod inutil persoane
care ar putea sã fie refuzate nu pe
criteriul profesional sau politic, ci
pentru simplul fapt cã nu respectã
aceste criterii sau condiþionalitãþi pe
care preºedintele Comisiei trebuie sã
le respecte. Corina Creþu va fi audia-
tã în Comisiile pentru afaceri europe-
ne ale Parlamentului lunea viitoare la
ora 14,00.

Rusia, despre afirmaþiile lui Ponta privind unirea României cu Republica Moldova: Sunt iresponsabile ºi inacceptabile
Moldova”, mai precizeazã diplomaþia de la Mos-
cova, adãugând cã „aºteptãm ca autoritãþile de la
Chiºinãu sã analizeze în mod adecvat aceste de-

claraþii. Sperãm, de asemenea, cã va exista o reac-
þie corespunzãtoare din partea Bruxellesului ºi a
capitalelor statelor europene”. Premierul Victor
Ponta a declarat, pe 12 septembrie, în discursul
rostit în cadrul Congresului PSD, reunit la Alba
Iulia, cã angajamentul sãu ºi apelul adresat români-
lor este acela de a face împreunã, pentru a doua
oarã, Marea Unire a României. „Vreau sã ne asu-
mãm cu toþii un angajament: în 1918, aici, la Alba
Iulia, dupã ce sute de mii români ºi-au dat viaþa în
primul rãzboi mondial, am obþinut cel mai important
obiectiv naþional: Marea Unire. Vreau ºi vã rog sã
fiþi alãturi de mine pentru ca, la o sutã de ani, sã fim
acea þarã mândrã, puternicã, respectatã, pe care strã-
moºii noºtri aflaþi aici în urmã cu 96 de ani ºi-au
dorit-o. Acesta e angajamentul meu, acesta e apelul
meu cãtre toþi românii, sã facem împreunã a doua
oarã Marea Unire a României”, a afirmat Ponta.
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Deşi au experienţa mai mul-
tor lucrări de amplitudine, cum
ar fi staţia de epurare de la Fă-
căi, Centrul Multifuncţional din
Romaneşti şi pasajul subteran de
sub strada „Arieş”, constructo-
rii de la Mitliv susţin că parcarea
subterană este, de departe, cea
mai dificilă lucrare. „Deşi vorbim
de o suprafaţă mare, fiind vorba
de 10.000 de metri pătraţi, se
lucrează foarte greu. Nu poţi să
te desfăşori cu maşinile grele prin
pământul acesta argilos, mai ales
când plouă. Trebuie să ţinem
cont că ne aflăm în zona centra-
lă şi nu ne permitem să ieşim cu
maşinile nespălate de aici. Dar,
cu toate acestea, stăm foarte
bine în grafic cu lucrările”, ne-a
precizat, ieri, managerul de pro-
iect, Marian Turluc.
S-a dat conturul

Cu toate acestea, lucrările de
la teatru sunt foarte avansate,
constructorii reuşind să finalize-
ze conturul din beton al parcării
subterane, una dintre cele mai
dificile etape ale lucrării. „Pereţii
mulaţi sunt executaţi în propor-
ţie de 100%. Este un lucru foar-
te important pentru noi şi am
muncit mult ca să o terminăm
acum. A fost o etapă grea, poa-
te cea mai grea, deoarece a avut
nevoie de o tehnică specială care
a presupus intervenţia unor uti-
laje speciale, de mare capacita-
te”, a mai spus Marian Turluc.
Aşa se face că acum, privită de

Parcarea subterană a prins contur, la pro-
priu. Constructorii au terminat de turnat pere-
ţii de beton care înconjoară întreaga suprafaţă
de 10.000 de metri pătraţi şi au început deja să
excaveze pământul pentru turnarea fundaţiei.

Parcarea are forma unui evantai care necesită
acum şi o centură de sprijin pe partea mai

înaltă a amplasamentului.
sus, parcarea a căpătat forma
care se găsea până acum doar
în planşele constructorilor, ace-
ea de evantai, cu partea deschi-
să orientată spre zona teatrului.
O centură
de beton
pe o lungime
20 de metri

Acum se lucrează, potrivit
managerului de proiect, la siste-
mul de ancoraje pe care îl nece-
sită partea mai înaltă a parcării.
Este vorba de zona teatrului,
acolo unde constructorii trebuie
să injecteze, folosind o tehnică
specială, suporţi din beton pen-
tru a fixa şi mai bine terenul care
sprijină pereţii parcării. „Se fac
săpături foarte adânci, la 10
metri, şi avem o parte din supra-
faţă – mă refer la cea dinspre
teatru – care este mai înaltă de-
cât cea care este orientată spre
Calea Bucureşti. Pentru a fixa şi
mai bine pământul, proiectanţii au
prevăzut şi un sistem de ancora-
je cu părţi din beton la care noi
lucrăm acum”, a explicat Mari-
an Turluc. Centura de beton a
parcării, care se va afla în spa-
tele pereţilor mulaţi, va avea o
lungime de 20 de metri.
Primul colţ al
parcării, peste
două săptămâni

Pe şantier sunt deschise mai
multe fronturi de lucru. În pa-

ralel cu turnarea centurii de
sprijin pe partea mai înaltă, se
ridică primul petec de fundaţie
propriu-zisă a parcării. „Par-
carea este împărţită în zece plo-
turi şi acum se lucrează la pri-
mul care se află situat în unghiul
blocurilor. S-au făcut tensionă-
rile necesare la ancoraje, am
excavat pământul şi am turnat
betonul de egalizare. Urmează
să înceapă montarea armăturii
şi apoi turnarea primului plot.
Atunci, practic, se va vedea
primul fragment din parcare”,
a menţionat managerul de pro-
iect, Marian Turluc. Construc-
torii preconizează că, dacă
ploile ar înceta, acest lucru ar
fi posibil în termen de două săp-
tămâni.
Constructorii ar
vrea să lucreze
şi-n iarnă

De aici încolo tehnica de ri-
dicare a parcării ar fi, teoretic,
simplă. Constructorii urmează
să excaveze tot terenul – aici îşi

dau un termen de 30 de zile, dar,
din nou, fără precipitaţii – şi să
toarne şi următoarele fragmen-
te din parcare. „După ce vom
termina de excavat tot pămân-
tul, vom turna, în cascadă, fun-
daţia parcării. Noi ne-am pro-
pus să facem repede acest lu-
cru pentru a ne crea front de
lucru pentru iarnă. Dacă apu-
căm să turnăm fundaţia, în luni-
le reci, când nu este ninsoare,
vom putea să mai lucrăm aici o
bună perioadă”, a mai declarat
Marian Turluc. Reprezentanţii
Mitliv susţin că acest lucru este
posibil întrucât pe şantier se lu-
crează cu peste 150 de oameni
şi mai multe utilaje.
Se lucrează,
în paralel, şi la
reţelele de
utilităţi

Există şi un alt treilea şi al
patrulea punct de lucru. În pa-
ralel cu lucrările de betonare,
se intervine şi la reţeaua de ca-
nalizare, precum şi la cea de
telecomunicaţii. „Spre deose-
bire de zona pasajului subte-
ran, unde am găsit un nod de
reţele pe care le-am refăcut,
aici nu am mai întâmpinat
această problemă. Nu au mai
fost conducte pe care nu ştiam
ce să mai facem cu ele, dar tot

trebuie să executăm lucrarea
de canalizare a parcării”. Po-
trivit managerului de proiect,
apa va fi evacuată din parcare
în reţeaua de canalizare care se
găseşte pe strada „Romul”.
Totodată se lucrează şi la re-
ţeaua de telecomunicaţii care
se găseşte pe acest amplasa-
ment.
600 de locuri de
parcare, dispuse
pe două nivele

Oficial, parcarea ar trebui să
fie predată la cheie Primăriei
Craiova, care este beneficiarul
lucrării, în luna octombrie 2015,
după o execuţie de 18 luni. Con-
structorii spun însă că, după cum
decurg lucrurile pe şantier, este
foarte posibil ca investiţia să fie
gata mult mai devreme. „Suntem
cu lucrările în avans şi, dacă nu
ar fi căzut aceste ploi din vară,
cu siguranţă că eram şi mai de-
parte. Dar avem şanse mari să
nu ne ducem cu execuţia tocmai
până în toamnă. O să fie gata
mult mai devreme”, a menţionat
managerul de proiect din partea
Mitliv, Marian Turluc. Parcarea
se construieşte pe două nivele şi
va pune la dispoziţia şoferilor un
număr de 600 de locuri de par-
care, accesul urmând să se facă
prin două căi de acces.

Parcarea subterană, un evantai din betonParcarea subterană, un evantai din betonParcarea subterană, un evantai din betonParcarea subterană, un evantai din betonParcarea subterană, un evantai din betonParcarea subterană, un evantai din betonParcarea subterană, un evantai din betonParcarea subterană, un evantai din betonParcarea subterană, un evantai din beton
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Astfel, în cadrul acþiunii au fost
constatate 111 abateri de naturã
contravenþionalã pentru sancþiona-
rea cãrora poliþiºtii au aplicat amenzi
ce depãºesc suma de 10.400 lei.

Astfel, poliþiºtii din cadrul Sec-
þiei 5 Craioviþa Nouã au fost pre-
zenþi în mijlocul elevilor din ca-
drul unitãþilor de învãþãmânt din
zona de competenþã, cu ocazia
festivitãþilor prilejuite de deschi-
derea noului an ºcolar. Alãturi de
reprezentanþii I.S.J. Dolj ºi Primã-
riei municipiului Craiova, oame-
nii legii au trecut pe la Colegiul
„Tehnologic Energetic”, Liceul
Tehnic „George Bibescu”, Liceul
Adventist, Colegiul Tehnic „C.D.
Neniþescu”, ªcoala Gimnazialã nr.
33 „Elena Farago”, ªcoala Gim-
nazialã nr. 32 „Alexandru Mace-
donski”, ªcoala Gimnazialã nr. 30
„Mihai Viteazul”, ªcoala Gimna-
zialã nr. 12 „Decebal”.

Reprezentanþii Serviciului Te-
ritorial al Poliþiei de Frontierã
(STPF) Dolj au anunþat cã, luni
seara, în jurul orei 20.15, la
Punctul de Trecere al Frontierei
(PTF) Calafat, judeþul Dolj, s-a
prezentat  pentru a intra în þarã
cetãþeanul polonez Marek M., în
vârstã de 54 de ani, conducând
un autocamion marca Renault.

Dupã efectuarea controlului de
frontierã, ºoferul autocamionului,
intenþionând sã plãteascã taxa de
pod la casierul de la casa de ta-
xare, i-a înmânat acestuia douã
bancnote de 100 de euro. Numai
cã, în urma examinãrii bancno-
telor, s-a constatat faptul cã

A vrut sã achite taxa de pod
la Calafat cu bancnote
de 100 de euro false

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere
a Frontierei (P.T.F.) Calafat au descoperit, luni seara,

douã bancnote false de 100 de euro. Un cetãþean polo-
nez, ºoferul unui autocamion, a vrut sã achite taxa de
pod cu banii falºi, iar când oamenii legii l-au luat la

întrebãri a declarat cã i-a primit rest în Grecia.

acestea nu prezintã elasticitatea
unora autentice, iar dupã verifi-
carea cu dispozitivul automat de
citire, acesta nu a recunoscut
bancnotele. Oamenii legii l-au
audiat pe bãrbat, acesta declarând
cã nu avea cunoºtinþã despre fap-
tul cã bancnotele sunt false ºi cã
le-a primit ca rest în Grecia.

„Bancnotele au fost reþinute pe
bazã de dovadã  pentru continua-
rea cercetãrilor, iar în cauzã s-a
întocmit dosar penal pentru sã-
vârºirea infracþiunii de punere în
circulaþie de valori falsificate, a
declarat purtãtorul de cuvânt al
STPF Dolj, comisar-ºef Romicã
Ivãnoiu.

Razie rutierã în judeþRazie rutierã în judeþRazie rutierã în judeþRazie rutierã în judeþRazie rutierã în judeþ

Oamenii legii, în mijlocul elevilor
la început de an ºcolar

În cursul zilei de luni, având în
vedere începerea noului an ºco-
lar, poliþiºtii de proximitate, dar
ºi jandarmii craioveni au fost
prezenþi în mijlocul elevilor ºi al
pãrinþilor pentru a discuta cu ei
diverse metode de prevenire a
infracþionalitãþii juvenile, dar ºi
a victimizãrii minorilor.

Poliþiºtii au pre-
zentat elevilor, ca-
drelor didactice ºi
pãrinþilor, mesajul
Conducerii Poliþiei Române cu oca-
zia începerii anului de învãþãmânt
ºi, având în vedere prioritatea naþi-
onalã stabilitã la nivelul Poliþiei Ro-
mâne, ºi anume de prevenirea de-
lincvenþei juvenile ºi a victimizãrii
minorilor, au distribuit pliante cu sfa-
turi ºi recomandãri sub deviza
„Spuneþi NU violenþei în ºcoli!”.

ªi reprezentanþii Inspectoratu-
lui de Jandarmi Judeþean (IJJ)
Dolj au participat la activitãþile or-
ganizate cu ocazia începerii nou-
lui an ºcolar la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, Colegiul Naþio-

nal „Elena Cuza” ºi
Liceul „Henry Coan-
dã” din Craiova, pre-
cum ºi la instituþiile
de învãþãmânt preu-
niversitar din locali-
tãþile Segarcea, Ca-
lafat, Bãileºti, Bechet
ºi Filiaºi. Cu aceastã
ocazie au fost distri-
buite materiale infor-
mative ºi s-au purtat
discuþii cu profeso-
rii, elevii ºi pãrinþii,
pentru promovarea

unui comportament civic bazat
pe respect reciproc, dezvoltarea
comportamentelor non-violente,
prevenirea delincvenþei juvenile,
prevenirea violenþei în sport, dar
ºi cunoaºterea legislaþiei în do-
meniul respectãrii ordinii ºi liniº-
tii publice, fiind principalele me-
saje transmise celor prezenþi.

Pe parcursul anului ºcolar
2014-2015, efective din cadrul
I.J.J. Dolj vor participa, în sistem
integrat, la menþinerea climatului
de ordine ºi siguranþã publicã în
zona instituþiilor de învãþãmânt
preuniversitar aflate în competen-
þã, scopul prezenþei jandarmilor în
zona instituþiilor de învãþãmânt fi-
ind acela de a preveni producerea
faptelor de naturã sã afecteze si-
guranþa ºi liniºtea elevilor, cadre-
lor didactice ºi a procesului edu-
cativ. De asemenea, odatã cu în-
ceperea noului an ºcolar, specia-
liºtii Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean  Dolj vor relua campa-
niile de informare în rândul elevi-
lor pentru ca aceºtia sã cunoascã
cadrul legislativ pe anumite dome-
nii de interes.

Poliþiºtii Serviciului Rutier Dolj – Bi-
roul Drumuri Naþionale ºi Europene,
împreunã cu lucrãtori de poliþie ru-
tierã din cadrul Biroului Rutier Cra-
iova ºi Formaþiunilor Rutiere din ju-
deþ au acþionat, luni, pe principalele
drumuri din Dolj, în mod special pen-
tru conºtientizarea pietonilor cu pri-

Dintre acestea, 44 au fost aplicate
unor pietoni care s-au angajat ne-
regulamentar în traversarea strãzi-
lor, dupã cum au precizat reprezen-
tanþii IPJ Dolj. De asemenea, poli-

þiºtii au reþinut în vede-
rea suspendãrii dreptului
de a conduce trei permi-
se de conducere.

Tot luni, poliþiºtii dol-
jeni au constatat mai
multe infracþiuni la re-
gimul circulaþiei pe dru-
murile publice. Astfel,
în jurul orei 18.00, po-
liþiºtii din cadrul Forma-
þiunii Rutiere Calafat,
fiind în serviciul de pa-
trulare, l-au depistat în

trafic pe Claudiu Cãrãmidã, de 26
de ani, din comuna Poiana Mare,
în timp ce conducea pe DN 55A,
în afara localitãþii Calafat, un au-
toturism Hyundai neînmatriculat
în circulaþie.

Cam pe la aceeaºi orã, poliþiºtii
din cadrul Formaþiunii Rutiere Be-
chet în timp ce patrulau pe DN55,
în localitatea Bechet, l-au depistat
pe Fãnel ªtefãnoiu, de 39 de ani,
din Sadova, în timp ce conducea
un autoturism, având valabilitatea
numerelor de înmatriculare provi-
zorii expiratã din data de 9 iulie 2014.

Tot luni, în jurul orei 17.00,
poliþiºti din cadrul Secþiei 6 Craio-
va, în timp ce se aflau în serviciul
de patrulare pe strada Brestei, au

oprit pentru control un autoturism
Opel condus de Cosmin Stanciu,
de 20 de ani, din comuna Secu. În
urma verificãrilor efectuate s-a sta-
bilit faptul cã autorizaþia provizo-
rie de circulaþie a autoturismului era
expiratã din data de 2 noiembrie

2010. „În toate cazurile poliþiºtii au
întocmit pe numele conducãtori-
lor auto dosare penale în confor-
mitate cu prevederile legale”, ne-a
declarat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj.

vire la riscurile la care se expun atunci
când traverseazã neregulamentar
strãzile, prin alte locuri decât cele
special amenajate ºi semnalizate co-
respunzãtor. Asta pentru cã o serie
de accidente din ultima perioadã au
avut drept cauzã traversarea nere-
gulamentarã a pietonilor.



miercuri, 17 septembrie 2014 cuvântul libertăţii / 5actualitate

Părea, cu nu multă vreme în
urmă, până a îmbrăca veşmântul
de candidat al alianţei PNL-PDL la
alegerile prezidenţiale din noiembrie
a.c., un destoinic primar al Sibiu-
lui. Ales repetat, semn că localni-
cii erau mulţumiţi de prestaţia lui.
În 2009, într-o situaţie insolită,
creată prin doborârea Guvernului
Emil Boc, prin moţiunea de cen-
zură, iniţiată de opoziţia de atunci
PSD-PC-PNL, a fost avansat nu-
mele său ca propunere de premier,
refuzată de Traian Băsescu. De
Klaus Iohannis e vorba. Devenind
candidatul dreptei,  mai exact al

MIRCEA CANŢĂR

Un candidat confuz:
Klaus Iohannis

alianţei PNL-PDL, acesta surprin-
de tot mai frecvent prin demersuri
neinspirate, o încrâncenare sus-
pectă în discursurile scremute, din
care mare lucru nu se desluşeşte.
Cel puţin două gesturi, de-a drep-
tul impudice, să le spunem aşa, nu
i-au adus nici un fel de avantaje în
planul imaginii. Dimpotrivă. Mai
mult, apare drept un candidat beli-
cos, lips it de oric e profunzime
politică, de care putea fi bănuit, cu
zâmbete contrafăcute şi încrunta-
re permanentă. Contestarea de-
semnării c omisarului european
Corina Creţu, căreia i s-a încre-

dinţat portofoliul Politici Regiona-
le de către preşedintele Comisiei
Europene, Jean Claude Juncker, s-
a dovedit o inabilitate, ca să nu-i
spunem o prostie măreaţă şi atât.
Fără precedent la nivelul celorlalte
ţări UE. Cât de moral şi chibzuit a
fost un asemenea demers, inope-
rant, nu mai comentăm. Apoi, re-
clamarea Guvernului la DNA, pen-
tru „ordonanţa aleşilor locali”, pare
de asemenea o năstruşnicie. Fiind-
că,  până la urmă, c onfruntarea
acerbă politică pe o temă sau alta
nu e tot una cu „plângeri” sau, au-
tohton, datul în gât la instituţiile

statului. În rest, Klaus Iohannis nu
iese c onvenabil în nici o disc u-
ţie, nici legată de propria agoni-
seală – zonă în care persis tă sus-
piciuni consistente –, nici vizând
anvergura sa,  menită să-i confe-
re jus tificare pentru opţiunea fă-
cută. Însăşi desemnarea sa ca li-
der naţional al PNL a fost invali-
dată de Tribunalul Bucureşti pen-
tru nerespectarea Statutului, ră-
mânând în aş teptare decizia Cur-
ţii de Apel Bucureşti. Ieri, Curtea
Constituţională a respins sesiza-
rea PNL, iniţiată de Klaus Iohan-
nis,  privind OUG 45/2014, ce

modifică Legea alegerilor prezi-
denţiale,  c are a fos t declarată
cons tituţională în integralitate.
Toate aces tea îl fac un c onfuz,
dacă nu improvizat, c andidat al
dreptei. Ca impresie generală, nu
rareori Klaus  Iohannis pare atât
de indispus,  rec e ş i lipsit de ori-
ce scânteie, încât tot c eea ce să-
vârşeş te pare o c orvoadă fără
sens. Neafişând nic i rigoarea şi
profunzimea germană, dar  nici
locvac itatea autohtonă, pare o
c andidatură sc oasă din joben,
care ş tie poate multe, are destule
calităţi,  dar  nu ceea ce trebuie.

 Se aşteaptă creşteri de debite
şi niveluri, din cauza propagării
viiturilor formate şi precipitaţiilor
prognozate, pe cursurile mijlocii şi
inferioare ale râurilor vizate de aver-
tizarea cod galben.

Ieri-dimineaţă, pe râul Desnăţui,
la staţia hidrometrică Călugărei a
fost depăşită  cota de atenţie cu
50 cm. Şi pe pârâul Coşuştea, la
staţia hidrometrică Corcova a fost
depăşită cota de atenţie cu 26 cm.
Conform prognozei elaborate de
Compartimentul Prognoze Bazinale
al A.B.A. Jiu, precum şi de IN-
HGA-CNPH, în următorul interval
nivelurile şi debitele vor f i în
creştere din cauza precipitaţiilor în
curs, prognozate şi propagării pe
cursul mijlociu şi inferior al râului
Jiu şi afluenţilor săi. Sunt posibile
scurgeri pe versanţi, torenţi, pâra-
ie şi creşteri de niveluri şi debite

Pericolul de inundaţii
se menţine în Dolj

Din cauza precipitaţiilor căzute pe aproape tot
parcursul zilei de ieri, hidrologii au hotărât să pre-
lungească până la ora 14.00 codul galben de inun-
daţii pentru Desnăţui şi unii afluenţi ai Jiului infe-

rior (judeţele Mehedinţi şi Dolj). Potrivit reprezen-
tanţilor Administraţiei Bazinale de Apă Jiu, debite-
le şi nivelurile la staţiile hidrometrice pe Jiu au fost
în general în creştere uşoară în întreg bazinul.

cu depăşiri izolate, ale cotelor de
atenţie.

În judeţul Dolj cantităţile de pre-
cipitaţii au totalizat 15.7 l/mp la
Filiaşi, 17.6 l/mp la Răcari, 21.5 l/
mp la Podari, 31.9 l/mp la Zăval,
14.6 l/mp la Scaieşti, 11,5 l/mp la
Negoieşti, 17.9 l/mp la Albeşti,
23.5 l/mp la Breasta, 34.1 l/mp la
Călugărei, 49.2 l/mp la Drăgoia,
32.3 l/mp la Gabru, 39.1 l/mp la
Afumaţi, 37.0 l/mp la Fântânele,
39.2 l/mp la Băileşti.
Debitul Jiului, în creştere

În aceste condiţii, debitele şi ni-
velurile la staţiile hidrometrice pe
râul Jiu au fost în general în creş-
tere. Pe afluenţi şi pe celelalte râuri
interioare nivelurile au fost staţio-
nare şi în creştere până la 128 cm
din cauza efectului cumulat al pre-
cipitaţiilor însemnate cantitativ şi

al propagării.
În c eea ce priveşte debitul Du-

nării la intrarea în ţară (secţiunea
Baziaş) în intervalul 15-16 sep-
tembrie a.c. a fost în c reştere la
valoarea de 8.000 mc/s, situân-
du-se peste media multianuală a
lunii septembrie (3.800 mc /s ).
Debitele şi nivelurile aval Porţile
de Fier, pe teritoriul aflat în admi-
nistrarea ABA Jiu,  în intervalul de
24 de ore, au fost în creştere la
staţiile hidrometrice Gruia şi Ca-
lafat. În următorul interval debi-
tul fluviului la intrarea în ţară (sec-
ţiunea Baziaş), conform progno-
zei INHGA, va fi în c reştere până
la valoarea de 8.200 mc/s. Pentru
intervalul 18-22 septembrie a.c.,
conform prognozei elaborate de
INHGA-CNPH, debitul Dunării la
intrarea în ţară (secţiunea Baziaş)
va f i în c reştere până la valoarea

de 9.400 mc/s în ultima zi a in-
tervalului, s ituându-se peste me-
dia multianuală a lunii septembrie
(3.800 mc/s).
A fost prelungit
şi codul portocaliu

Sub cod galben de inundaţie, cu
posibile depăşiri ale cotelor de aten-
ţie sunt, până astăzi, la ora 14.00,
şi râurile din bazinele hidrografice:
pe afluenţii şi bazinele superioare
ale râurilor Timiş, Bârzava, Caraş,
Nera, Cerna (judeţele Caraş-Seve-

rin şi Timiş),  Moraviţa (judeţul
Timiş), pe afluenţii mici ai Dunării
din judeţele Caraş-Severin şi Me-
hedinţi, Drincea.

Tot până astăzi, la ora 14.00, a
fost prelungit şi codul portocaliu
de inundaţii. Se pot produce creş-
teri importante de debite şi niveluri
cu posibile depăşiri ale cotelor de
inundaţie pe cursurile mijloc ii şi
inferioare ale râurilor: Bârzava,
Caraş, Nera, Cerna (judeţele Timiş
şi Caraş-Severin).

RADU ILICEANU

Restricţii de circulaţie pe strada
„Bariera Vâlcii”

Municipalitatea craioveană anunţă că în ca-
drul proiectului „Reabilitarea infrastructurii
rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de
Creştere Craiova, în vederea fluidizării trafi-
cului în Zona Metropolitană Craiova”, înce-
pând de astăzi încep lucrările de execuţie a
canalizării pluviale pe strada „Bariera Vâlcii”.
În consecinţă, circulaţia rutieră pe această ar-
teră se va închide etapizat, pe sectoarele de
drum pe care se vor executa lucrările, ur-
mând ca traficul să fie deviat pe străzile adia-
cente. Astfel, în prima etapă se va închide
circulaţia rutieră pe strada „Bariera Vâlcii”,
sectorul de drum cuprins între strada „Toam-
nei ” şi strada „Rozelor”, traficul local ur-
mând a fi deviat pe relaţia strada „Viilor” –
strada „Teilor” şi respectiv pe strada „Roze-
lor” – Aleea I Şimnic, iar pentru traficul de

tranzit circulaţia rutieră recomandată este pe
relaţia bulevardul „Dacia” – giratoriu „Con-
sul” – aleea IV Şimnic (DJ605) – Ocolitoa-
rea de Nord (DN65F). Conducătorilor auto
care tranzitează zonele de lucrări le este soli-
citat să circule cu atenţie şi să se conforme-
ze semnalizărilor rutiere ce vor fi instituite.

LAURA MOŢÎRLICHE

Atenţionare de călătorie în Serbia:
drumuri blocate în urma inundaţiilor

Ministerul Afacerilor Externe a emis, ieri,
o atenţionare de călătorie în Serbia din c auza
bloc ării mai multor  porţiuni de drum, în urma
alunecărilor de teren şi a inundaţiilor din aceas-
tă ţară. Potrivit unui comunicat al diplomaţiei
române remis Agerpres, „Ministerul Afac eri-
lor Externe informează cetăţenii români care
se află sau care călătoresc în Republica Ser-
bia că, urmare a ploilor  abundente care au
afec tat ter itoriul acestui stat în ultimele 24 de
ore,  între localităţile Kladovo – Negotin (Brza
Palanka şi Slatina)  precum şi între Kladovo –
Tekija – Dubova (c lisura Dunării) , mai multe porţiuni de drum au fost blocate din c auza
alunecărilor de teren şi a inundaţiilor”. În acest context, MAE le recomandă cetăţenilor
români care călătoresc sau tranzitează Serbia să folosească rute alternative de deplasare,
şi anume Stamora Moravita – Vârşeţ – Pancevo – Belgrad, şi să se informeze înaintea
deplasăr ii referitor  la s tarea drumur ilor  ac c esând h ttp://w w w.amss .org. rs /
index.php?option=com_content&view=article&id=511&Itemid=210.
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Beneficiarii ajutorului specific
sunt persoane fizice, persoane fi-
zice autorizate, întreprinderi indi-
viduale sau familiale constituite
conform O.U.G. nr. 44/2008 sau
persoane juridice care îndeplinesc
cumulativ o serie de condiþii. Pe

Pânã pe 28 noiembrie 2014:

Fermierii doljeni sunt aºteptaþi cu cererile
de solicitare a ajutorului specific acordat

Investiþii de peste 15,54 milioane lei
in infrastructura educaþionalã

Pânã la aceastã datã, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, în
cadrul Programului Operaþional Regional 2007-2013,  au fost
contractate 511 proiecte, în valoare nerambursabilã de 730,42
milioane euro. Dintre acestea, 35 de proiecte au fost contacta-
te în cadrul DMI 3.4 – „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea
ºi echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare ºi a in-
frastructurii pentru formare profesionalã continuã”.

Luni, 15 septembrie, la Tg Jiu,
conducerea Agenþiei pentru Dez-
voltare Regionalã Sud-Vest Olte-
nia a semnat douã noi contracte
finanþate prin POR  2007-2013,
la eveniment luând parte ºi pre-
mierul României, Victor Ponta.
Cele douã proiecte, ce vizeazã îm-
bunãtãþirea infrastructurii educa-

Primul proiect are un buget
total de 14.871.322,54 lei, din
care finanþarea nerambursabilã
este de 13.363.701,85 lei. UAT

de sport cu dimensiunile pentru
un teren de handbal, inclusiv
anexe ºi cabina poartã.
Asigurarea unui proces educa-
þional la standardele europene

Celalalt proiect semnat, „Îmbu-
nãtãþirea calitãþii infrastructurii de
educaþie în comuna Bîlteni, jude-
þul Gorj prin reabilitare clãdire ªcoa-
la Generalã Bîlteni”, are un buget
total de 668.900,07 lei, din care fi-
nanþarea nerambursabilã este de
566.756,71 lei. „Contractul urmã-
reºte îmbunãtãþirea calitãþii infras-
tructurii de educaþie, prin reabili-
tarea clãdirii ªcolii Generale cu cla-
sele I-VIII din satul Bîlteni, comu-
na Bîlteni, judeþul Gorj, pentru asi-

gurarea unui proces educaþional la
standardele europene ºi a creºterii
participãrii populaþiei ºcolare la

procesul educaþional”, a precizat
Marilena Bogheanu, directorul exe-
cutiv al ADR SV Oltenia.

Târgu Jiu, în calitate de benefi-
ciar, îºi propune îmbunãtãþirea
infrastructurii educaþionale a
unitãþii ºcolare la standarde eu-

ropene, prin extin-
derea, moderniza-
rea ºi dotarea cu
echipamente a
Campusului ªcolar
– Grup Agricol Bâr-
seºti, prin construi-
rea: unei ºcoli cu
zece sãli de clasã;
cãmin-internat cu
98 de locuri; canti-
nã ºi club pentru
100 elevi; zece gar-
soniere pentru ca-
dre didactice; salã

þionale, sunt: „Campus ºcolar,
Grup ªcolar Agricol Bârseºti, mu-
nicipiul Târgu Jiu” – beneficiar
UAT Târgu Jiu ºi „Îmbunãtãþirea
calitãþii infrastructurii de educa-
þie în comuna Bîlteni, judeþul Gorj
prin reabilitare clãdire ªcoala Ge-
neralã Bîlteni” – beneficiar UAT
comuna Bîlteni.

Pânã pe 28 noiembrie 2014, fermie-
rii doljeni pot depune la Agenþia de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(A.P.I.A.) cererile de solicitare a aju-
torului specific acordat pentru îmbu-
nãtãþirea calitãþii produselor agrico-
le în sectorul agriculturã ecologicã.
Pentru acest tip de ajutor specific, Ro-
mânia beneficiazã de fonduri europe-

ne de 7.098.000 euro din Fondul Eu-
ropean de Garantare Agricolã (FEGA).
Potrivit HG nr. 759/2010 cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare, ajuto-
rul specific se acordã pentru exploa-
taþiile din producþia vegetalã ºi ani-
malierã, care sunt înregistrate în sis-
temul de agriculturã ecologicã ºi care
se aflã în perioada de conversie.

de o parte, sunt înregistraþi în fie-
care an pentru care solicitã ajuto-
rul specific, în sistemul de agri-
culturã ecologicã, la Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
(M.A.D.R.) prin Direcþiile Agricole
de Dezvoltare Ruralã judeþene. Pe

de altã parte, deþin un contract în-
cheiat cu un organism de inspec-
þie ºi certificare acreditat pe teri-
toriul Uniunii Europene, aprobat de
MADR, sau deþin un document
justificativ de confirmare a con-
versiei, în care se menþioneazã sta-
tutul exploataþiei în conversie anul
1, anul 2, anul 3, cultura, suprafa-
þa, numãrul de animale, numãrul
de familii de albine, emis de orga-
nismul de inspecþie ºi certificare
cu care a încheiat contractul; se
menþin în sistemul de agriculturã
ecologicã pe o perioadã de 5 ani.
„În cazul beneficiarilor din produc-
þia vegetalã, suprafaþa agricolã în
folosinþã trebuie sã fie de cel puþin
0,30 ha, ocupatã cu culturi anua-
le, culturi perene sau pãºuni ºi fâ-
neþe permanente. Totodatã, res-
pectã normele de ecocondiþiona-
litate care cuprind bunele condiþii
agricole ºi de mediu”, se precizeazã
într-un comunicat de presã al APIA.

Controlul la faþa locului
se efectueazã pentru mini-
mum 5% din beneficiari

Ajutorul specific nu se acordã
în cazul repetãrii anului de conver-
sie/prelungirii perioadei de conver-
sie. Beneficiarii ajutorului pot de-
pune o singurã cerere de solicitare
a ajutorului specific, fie pentru o
exploataþie din producþia vegetalã,
fie numai pentru una din speciile
din producþia animalierã sau numai
pentru o exploataþie din apicultu-
rã. „În cazul în care beneficiarul
exploateazã mai multe terenuri afla-
te pe raza mai multor judeþe, cere-
rea va fi depusã la centrul jude-
þean A.P.I.A. pe raza cãruia se aflã
suprafaþa mai mare pentru exploa-

taþiile din domeniul vegetal. Pen-
tru exploataþiile din domeniul creº-
terii animalelor, beneficiarul va de-
pune cererea la centrul judeþean
A.P.I.A. pe raza cãruia se aflã în-
registrat sediul social pentru per-
soane juridice/PFA/II/IF, respec-
tiv domiciliul pentru persoane fizi-
ce”, se mai menþioneazã în comu-
nicat. Controlul la faþa locului se
efectueazã pentru minimum 5%
din beneficiarii care au depus ce-
rerea pentru ajutor specific, înce-
pând cu data de 29 decembrie
2014. „Nerespectarea condiþiilor
de eligibilitate prevãzute pentru
acordarea ajutorului specific poa-
te atrage, dupã caz, reducerea/ex-
cluderea de la platã, respectiv pe-
nalitãþi/sancþiuni multianuale”.
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GEORGE POPESCU Despre glorie şi vanitatea ei…Resortul primar al subiectului mai sus enun-
ţat mi-a fost sugerat de o manifestare foarte
puţin, sau deloc, cunoscută la noi şi fără ecoul
meritat nici la ea acasă: mă refer la un Festi-
val de Filozofie (oricât de insolit şi, poate,
pentru unele spirite mai alergice la incitări la
gândire, chiar scandalos, poate suna un ast-
fel de proiect) ce se desfăşoară, la Modena,
în cetatea lui Pavarotti, de 14 ani.

Tema acestei ultime ediţii, întinse pe du-
rata a patru zile pline şi activând vreo patru-
zeci de spaţii deschise (pieţe, săli de sport,
ba chiar parcuri, aşadar atipice unor dezba-
teri ale genului), a constituit-o gloria în is-
toria umanităţii, din antichitate şi până azi,
asupra căreia s-au pronunţat gânditori din
toată lumea şi de orientări diverse.

În fond, nu gloria, în accepţia creştin-
umanistă bimilenară i-a interesat pe invitaţi
ci transformarea ei într-un fetiş, într-o deri-
vă substituită cu alte, la fel de imunde efe-
meride, precum consensul, popularitatea ori,
cu un termen pentru care îmi recunosc o
slăbiciune aparte, protagonismul. Pe scurt,

e vorba de vânarea cu orice chip, aproape
maladivă, a unui statut „glorios”, fie şi re-
dus la o popularitate ce se va dovedi, în lip-
sa unor suporturi reale, doar o efemeritate:
un chef trecător sau o bagatelă. Fie şi de
destin contrafăcut.

Trebuie să recunoaştem, în substanţa ei
primară, tema e de o gravitate apăsătoare
pentru însăş i condiţia umană ce ne înso-
ţeşte în Lumea aceas ta în care trăim, cu
siguranţă, cea mai bună încă în aşteptarea
altora posibile. De-a lungul unei reflec ţii
milenare, unii au asociat-o fie mitului pro-
meteic (năruirea c utezanţei), ulisian (vani-
tatea cunoaşterii nelimitate), ori, aşa cum
propunea cineva în deschiderea acestei re-
cente ediţii festivalului modenez,  mitului lui
Icar, cum transpare aces ta în c elebrul ta-
blou al lui Breugel cel Bătrân, intitutal „Pră-
buşirea lui Icar”,  în care, din apa strâmto-
rii de la Messina,  agitată de c ădere, abia
transpare un biet picior  de om zbătându-se

în ghearele unui fatalului înec.
Transportând, aşa c um s-a întâmplat la

confruntările întâlnirilor de care aminteam
mai înainte, în spaţiul public şi, mai ales,
politic, mitul aces ta al gloriei c ăutate,  vâ-
nate, „comandate” prin edicte de partid şi
de s tat, este el însuşi o golire de conţinut a
unui concept atât de disputat. Bolgiile in-
fernului dantesc sunt pline de vanitoşi cău-
tători ai gloriei care, oricum, în lumina evu-
lui mediu creştin, nici nu putea intra în ori-
zontul de aşteptare al omului. Şi al ome-
nesc ului, în general, rezervată exclusiv in-
stanţei divine.

În politică, aşadar, la noi şi aiurea, unde
gloria e mai mult un ideal spectral, un pariu
iluzoriu antrenând un disproporţionat front
de energii, activându-le în resortul vanităţii
nesăţioase şi, uneori, chiar nesăbuite, gloria
e ispită, iar cutezanţa, palidă umbră a unui
orgoliu ivit dintr-o patologie egoistă.

De aici, mai rămâne doar un pas spre

multiplele rezerve faţă de democ raţiile ac-
tuale, faţă de ceea ce unii gânditori numesc
mitografia c onsensuală. Se adaugă anexa-
rea,  prin tertipuri ieftine, a unor false ca-
risme, în absenţa liderilor cu adevărat ca-
rismatici din vremuri de-ac um înmormân-
tate, dar şi cu regretabile şi tragice confu-
zii între popularitate şi populism, între Bi-
nele, ca eventual s tatut detectabil în condi-
ţia omului, şi „binele cetăţenilor”, expresii
ce ţin isonul unor bătălii exilate la periferia
agendei reale a prezentului.

Şi tot de aici jocul, de o şi mai ipocrită,
uneori josnică, butaforie a unor „elite”, po-
pulate, ad libitum, de figuri caraghioase,
peltice cultural şi prăbuşite, la rându-le, în
denunţata „pleiadă” a politicienilor suspec-
taţi şi vânaţi, mai ales ei, nu fiindcă îşi arogă
o glorie nemeritată, ci fiindcă riscă s-o con-
cureze pe lor, a acestora de pe urmă – pre-
tinse c onştiinţe auto-propuse în vanitosul
cerc al elitiştilor.

Şeful administraţiei doljene, ini-
vitat la acest eveniment, care s-a
dorit a fi unul de ţinută, a precizat
că este onorat să participe la festi-
vitatea de deschidere a Festivalului
de Poezie „Mihai Eminescu”, fiind
o manifestare tânără, dar puternică
şi de anvergură, reprezentând unul
dintre evenimentele sonore care aşa-
ză Cetatea Băniei pe harta mondială
a culturii. „Primesc acest premiu

Ion Prioteasa a primit premiul pentru
„Excelenţă în cultură”

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion
Priote asa, a primit,  ie ri,  pre miul pe ntru „Ex-
ce lenţă în cultură”, dist incţia fiindu-i conferi-

tă în cadrul Fe stivalului Mondial de  Poe zie
„Mihai Eminescu”,  de sfăşurat în perioada 16-
18 septembrie , la Craiova.

cu toată plăcerea şi în numele unei
echipe extraordinare pe care o are
Consiliul Judeţean Dolj; în numele
consilierilor judeţeni care susţin în-
totdeauna orice iniţiativă ce vizează
domeniul culturii, dar şi în numele
aparatului propriu al Consiliului Ju-
deţean, precum şi al instituţiilor sub-
ordonate, oameni care au muncit
enorm şi s-au străduit exemplar pen-
tru a pune în operă toate aceste pro-

iecte. Vă mulţumesc şi dumneavoas-
tră pentru că v-aţi gândit la noi şi ne-
aţi decernat acest premiu, care ne
onorează”, a precizat Ion Prioteasa.
Oraşul nostru este o capitală
culturală internaţională

Preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj a mai spus că distinşii oaspeţi
se află, cu această ocazie, într-o
veritabilă citadelă a artelor şi ştiin-
ţelor, o zonă cu o istorie bogată şi
cu o tradiţie strălucită în educaţie şi
cultură, care, de-a lungul timpului,
a dat lumii personalităţi ilustre. «Pre-
zenţa domniilor voastre aici atestă
încă o dată că oraşul nostru este,
în fapt, o capitală culturală interna-
ţională şi reprezintă un argument în
plus pentru legitimitatea demersu-
lui iniţiat de Primăria municipiului
Craiova, care vizează obţinerea

acestui meritat titlu în anul 2021.
Doresc să-i felicit pe toţi cei care
au contribuit la organizarea acestei
ediţii a Festivalului de Poezie „Mi-
hai Eminescu”, pentru că au reuşit
să ofere tuturor iubitorilor de fru-
mos, de vers şi cânt, un eveniment
important, un reper spiritual şi o ma-

nifestare de largă simţire», s-a adre-
sat preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa, organizatorilor
şi invitaţilor prezenţi la festivitatea
de deschidere a celei de-a II-a ediţii
a festivalului, găzduită de Muzeul de
Artă din Craiova.

MARGA BULUGEAN

Au fost pregătite şi în acest an
elevilor şi cadrelor didactice pro-
iecte de prevenire a consumului de
tutun, alcool şi droguri, prin pro-
movarea alternativelor de viaţă să-
nătoasă şi dezvoltarea abilităţilor de
refuz al consumului acestor sub-
stanţe. Proiectele se adresează ele-
vilor pe cic luri de şc olarizare
(preşcolar, primar, gimnazial şi li-
ceal) şi conţin teme adaptate nive-
lului lor de înţelegere şi asimilare.

În scopul creşterii nivelului de
informare, educare şi conştienti-
zare în vederea neînceperii consu-
mului de droguri şi evitarea trece-

Proiectele antidrog continuă şi pe parcursul
noului an şcolar

În prima zi de şcoală, specialiştii Centrului de Prevenire, Eva-
luare şi Consiliere Antidrog Dolj din cadrul Agenţiei Naţionale
Antidrog s-au aflat în mijlocul elevilor din diferite unităţi de învă-
ţământ pentru a le transmite mesaje de prevenire a consumului
de droguri şi a le prezenta serviciile pe care instituţia le oferă.

rii de la un consum experimental
şi ocazional la un consum regulat,
pentru dezvoltarea rolului proactiv
al familiilor în viaţa copiilor, pre-
cum şi pentru adoptarea unui stil
de viaţă sănătos la nivelul popula-
ţiei generale, în anul şcolar 2014-
2015, CPECA Dolj, ISJ Dolj şi alţi
parteneri vor iniţia şi dezvolta pro-
iecte de prevenire a consumului de
droguri.
Programe în şcoli, dar şi în
familie

La şcoală  proiectele  sunt „Me-
sajul meu Antidrog”, „Necenzurat”,

„În pragul vieţii 5”, „Informat.
Conştient şi Protejat! 2014-2015”,
„Educaţie pentru sănătate în rân-
dul preşcolarilor”, „Învăţ de mic
să fiu sănătos 2”, „Vrem să creş-
tem sănătoşi 2”, „Tentaţia drogu-
rilor – o iluzie! 2”, „Pregătirea con-
tinuă a voluntarilor în domeniul
prevenirii consumului ilicit de dro-
guri”. Pentru familie – „Părinţi in-
formaţi, copii protejaţi”, iar pentru
comunitate – „Adoptarea unui stil
de viaţă sănătos în spaţii recreaţi-
onale din Craiova”.

Vor fi iniţiate şi alte proiecte pe
cele trei arii, în parteneriat public-

privat, şi se vor realiza activităţi de
prevenire a consumului de droguri
în cadrul programului Ministerului

Educaţiei Naţionale , ,Să ştii mai
multe, să fii mai bun”.

RADU ILICEANU
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Acest al zecelea eveniment din
serie va fi gãzduit, în perioada 18-
19 septembrie, de Universitatea din
Craiova, în Aula Magna a Facultã-
þii de Drept ºi ªtiinþe Sociale. Se-
ria de manifestãri Resurse Lingvis-
tice Româneºti ºi Instrumente pen-
tru Prelucrarea Limbii Române este
consideratã manifestarea tradiþio-
nalã a Consorþiului de Informati-
zare pentru Limba Românã (Con-
sILR), grup de lucru constituit în
martie 2001, sub egida Comisiei de
Informatizare pentru Limba Româ-
nã a Academiei Române.

Tematica abordatã în cadrul se-
riilor de conferinþe ConsILR se
referã la: realizarea de resurse lin-
gvistice româneºti, textuale ori
vorbite, în forma originarã ori ad-
notatã; crearea de corpusuri româ-
neºti reprezentative; realizarea de
colecþii lexicografice româneºti în
format electronic; tehnologii lin-
gvistice aplicate limbii române ºi/
sau altor limbi (dar cu aplicabilita-

Universitatea din Craiova, prin Departamentul de
Informaticã ºi Facultatea de Litere, alãturi de Universita-

tea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaºi, prin Facultatea de
Informaticã (UAIC-FII), Academia Românã, prin Institu-

tul de Cercetãri în Inteligenþã Artificialã (AR-ICIA)
Bucureºti, ºi Institutul de Informaticã Teoreticã Iaºi

(AR-IIT) ºi Institutul de Filologie Românã „A. Philippi-
de” din Iaºi, sub auspiciul Academiei de ªtiinþe Tehnice
din România (ASTR), organizeazã cea de-a X-a ediþie a

Conferinþei Consorþiului de Informatizare pentru Limba
Românã, intitulatã Resurse lingvistice ºi instrumente

pentru prelucrarea limbii române.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

te pentru limba românã); aplicaþii
în care au fost utilizate tehnologii
lingvistice pentru limba românã;
realizãri de lingvisticã teoreticã cu
aplicaþii în tehnologia limbii româ-
ne; crearea, completarea, adnota-
rea ºi utilizarea resurselor ºi a te-
zaurelor multilingve, în care una
din limbi este limba românã; alini-
erea resurselor multilingve de na-
turã diversã, cu accent pe resur-
sele limbii române; aplicaþii ale re-
surselor multilingve aliniate în tra-
ducerea automatã, extragerea de
informaþii, dezambiguizarea sensu-
rilor, web-ul semantic etc., proiecte
de cercetare ce implicã dezvolta-
rea de resurse ºi instrumente de-
dicate limbii române .

Se intensificã schimburile
de experienþã între cercetãtorii

Ca toate ediþiile anterioare ale
manifestãrii, ºi ediþia din acest an
urmãreºte antrenarea tinerilor cer-
cetãtori ºi studenþi ce se pregãtesc

pentru o carierã în domeniul teh-
nologiilor limbajului, încurajarea
colaborãrilor interne ºi internaþio-
nale, crearea cadrului unor întâl-
niri între tineri cercetãtori ºi per-
sonalitãþi dintre cele mai reprezen-
tative care lucreazã în domeniul
limbii române în þarã ºi în strãinã-
tate, dar ºi realizarea unei unitãþi
de comunicare ºi colaborare între
lingviºti ºi informaticieni care lu-
creazã în tehnologiile limbajului
natural.

Evenimentul se adreseazã ca-
drelor didactice, cercetãtorilor, stu-
denþilor, masteranzilor ºi doctoran-
zilor interesaþi de realizarea de re-
surse lingvistice ori lexicografice
româneºti în format electronic, de
realizarea de dicþionare, tezaure,
corpusuri (dintre care unele inclu-
zând adnotãri), tehnologii informa-
tice aplicabile limbii române, apli-
caþii în care au fost utilizate teh-
nologii lingvistice pentru limba ro-
mânã, realizãri de lingvisticã teo-
reticã în studiul limbii române ºi

din care tehnologiile informatice sã
se poatã inspira.

„Obiectivul principal al acestei
manifestãri este perfecþionarea cer-
cetãrii ºtiinþifice româneºti din zona
tehnologiilor limbajului dedicate lim-
bii române, pânã la atingerea unui
nivel comparabil cu a limbilor in-
tens tehnologizate. Evenimentul va
intensifica schimburile de experi-
enþã între cercetãtorii români care
lucreazã în þarã ºi cei din diasporã
pentru apropierea nivelului cerce-
tãrilor în tehnologia limbii române
de cel mondial, pentru statornici-
rea unei terminologii coerente în

limba românã pentru acest dome-
niu ºi, nu în ultimul rând, pentru
cunoaºterea eforturilor comune
desfãºurate de specialiºti din dife-
rite centre ale României ori din afa-
ra ei. Evenimentul va continua pro-
cesul de apropriere terminologicã
ºi cunoaºtere reciprocã între, pe
de o parte, domeniile clasice ale lin-
gvisticii româneºti ºi cele informa-
tizate  ºi, pe de altã parte, cercetã-
torii ºi cadrele didactice universi-
tare care lucreazã în aceste dome-
nii”, afirmã organizatorii Conferin-
þei Consorþiului de Informatizare
pentru Limba Românã.

Conferinþa ConsILR se înscrie în seria conferinþelor care vizeazã teh-
nologiilor limbajului natural, dedicate limbilor dintr-o anumitã zonã geo-
graficã. Ca ºi în ediþiile anterioare, ediþia din 2011 a ConsILR are ca scop
prezentarea cercetãrilor originale din domeniul procesãrii limbajului na-
tural cu aplicabilitate pentru limba românã (din interiorul ºi din exteriorul
þãrii). Lucrãrile conferinþei vor fi publicate în limba englezã, într-un vo-
lum dedicat conferinþei.

În ultimii ani, interesul în tehnologiile limbajului natural se manifestã
cu pregnanþã în mediul industrial/comercial care, preluând rezultatele
cercetãrilor din domeniul inteligenþei artificiale ºi al lingvisticii, lanseazã
din ce în ce mai multe dintre aplicaþiile aºteptate de societatea informaþi-
onalã. Dezvoltarea tehnologiilor de prelucrare automatã a textelor ºi a
vorbirii are implicaþii însemnate în perfecþionarea motoarelor de cãutare
pe Internet, a aplicaþiilor de recunoaºtere ºi generare a vocii umane (ser-
viciile automate pentru clienþi asigurate prin roboþi conversaþionali), de
clasificare automatã a documentelor, de traducere automatã, în Web-ul
semantic etc.

Conferinþa Consorþiului de InformatizareConferinþa Consorþiului de InformatizareConferinþa Consorþiului de InformatizareConferinþa Consorþiului de InformatizareConferinþa Consorþiului de Informatizare
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„Profu’ de religie”,
invitat la festivalurile de teatru
de la Oradea şi Bucureşti

Deschiderea noii stagiuni teatra-
le 2014-2015 a avut loc aseară, cu
spectacolul „Profu’ de religie”, de
Mihaela Michailov, în regia lui Bobi
Pricop, care a fost distins cu Pre-
miul Publicului (locul al II-lea) la
Festivalul de Teatru „New plays
from Europe” de la Wiesbaden
(Germania, 22-24 iunie). Cu ace-
laşi spectacol, Naţionalul craiovean
va fi prezent, pe 23 septembrie, la
Festivalul Internaţional de Teatru
de la Oradea, pe 24 septembrie
urmând să joace aici „Familia
Tot”, de Orkeny Istvan, regia Boc-
sardi Laszlo. Tot în această toam-

Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021

Debut al stagiunii teatrale
2014-2015 la Naţionalul craiovean

Pagină realizată
de MAGDA BRATU

După o binemeritată vacanţă de vară ce a răs-
plătit echipa de actori şi tehnicieni ai Teatrului Na-
ţional „Marin Sorescu” Craiova, este timpul ca
aceştia să reînsufleţească scenele şi să încânte din
nou iubitorii de teatru odată cu ridicarea cortinei.
Proiecte noi, succese mari – aşa definesc, pe scurt,
reprezentanţii instituţiei stagiunea 2014-2015, care
reprezintă o promisiune de extindere a vizibilităţii
instituţiei de cultură craiovene prin premiere, pro-
iecte colaborative noi, turnee naţionale şi inter-
naţionale, participări la festivaluri de gen şi acţi-
uni de implicare în viaţa comunităţii.

Deschisă aseară, cu spectacolul „Profu’ de reli-
gie”, în regia lui Bobi Pricop, stagiunea va continua
cu cea de-a VI-a ediţie a Colocviilor „Ion D. Sîrbu”

şi cu „Întâlnirile SpectActor”, care, duminică, 21 sep-
tembrie, îl vor readuce la Craiova pe academicia-
nul Răzvan Theodorescu. O săptămână mai târziu,
pe 28 septembrie, craiovenii sunt invitaţi la o pre-
mieră: „Căpşunile şi orfanii”, proiect realizat îm-
preună cu artişti ai Teatrului de Stat Braunschweig
şi ai unei companii independente din Gottingen.

De asemenea, cel mai important proiect tea-
tral derulat în ultimii ani în România, „Rinoce-
rii”, de Eugene Ionesco, în regia lui Robert Wil-
son, va putea fi revăzut pe 10, 11 şi 12 octombrie,
dar şi pe 1 şi 2 noiembrie, în cadrul Festivalului
Naţional de Teatru, a cărui închidere oficială va
avea loc la Craiova, pentru prima dată pe o altă
scenă în afara capitalei.

Se vor reuni la Craiova pentru
a-l omagia pe importantul scriitor
Mihai Barbu, Dumitru Velea, Mari-
an Boboc (Petroşani), Adrian Dinu
Rachieru (Timişoara), Ion Barbu
(Petrila), Mihaela Bal (Bucureşti),
Flori Bălănescu (Bucureşti), Sorin
Delaskela (Turnu Severin), Ioan
Lascu, Cornel Mihai Ungureanu,
Horia Dulvac (Craiova). Invitaţi
speciali – Elisabeta Sîrbu, soţia scri-
itorului, pictorul Viorel Penişoară
Stegaru, prieten şi colaborator al
scriitorului. Tema dezbaterii coloc-
viilor este „Ion D Sîrbu – un sfert
de veac de posteritate”. Cu acest
prilej, vor fi lansate volumele sem-
nate de Ioan Lascu, „Ion D. Sîrbu,
aşa cum a fost. Convorbiri despre
Gary”, şi Ionel Buşe, „Intelocraţi,
filosofi, ironişti”, ambele recent
apărute la Editura „Ramuri”.

 Prima ediţie a Colocviilor Ion
D. Sîrbu a avut loc pe 27 iunie

nă, spectacolul „Profu’ de religie”
este invitat şi la Festivalul Naţio-
nal de Teatru, unde se va bucura
de aplauzele primite în două repre-
zentaţii programate pe 28 octom-
brie la Sala Studio a Teatrului Na-
ţional „I.L. Caragiale” din Bucu-
reşti, urmat de reprezentaţiile pie-
sei „Familia Tot” din 29 şi 30
octombrie.
Premiera toamnei: „Căpşunile
şi orfanii”, spectacol inspirat
din drama familiilor plecate
la muncă în străinătate

„Căpşunile şi orfanii” / „Er-
dbeerwaisen” este produsul final
al unui proiect teatral intercultural,
experimental, multilingvistic şi do-

cumentar ce explorează arta de a
îmbătrâni în societatea europeană,
demarat în anul 2013. Spectacolul
va avea premiera absolută la Tea-
trul Naţional din Craiova pe 28 sep-
tembrie şi la Teatrul
de Stat Braun-
sc hweig din Ger-
mania pe 23 oc -
tombrie. În perioa-
da 1-4 oc tombrie,
spectacolul va ple-
ca în turneu naţio-
nal la Sibiu, Braşov
şi Bucureşti.

«Piesa es te o
creaţie absolut ori-
ginală a unui colec-
tiv de artişti ai Te-
atru lui Naţional
„Marin Sorescu”,
Teatrului de Stat
Braunschweig (te-
atre membre ale
Convenţiei Teatrale Europene) şi
„werkgruppe2”, o c ompanie in-
dependentă de teatru din Gottin-
gen.  Titlul spectacolului defineş-
te o generaţie de copii din Româ-
nia ai căror părinţi au părăsit ţara
pentru a munci în s tate precum
Spania, Italia, Grecia sau Germa-
nia. Părinţii sunt numiţi „căpşu-
nari”, indiferent că lucrează ca în-
grijitori pentru persoane vârs tni-
ce sau fac muncă sezonieră, indi-
ferent că sunt muncitori în con-
strucţii, în şantiere navale sau în
măc e lării.  Se es timeaz ă c ă

5.000.000 de români lucrează în
străinătate, inc lusiv c ei angajaţi
la negru,  reprezentând o cinc i-
me din forţa ac tivă de munc ă
româneasc ă.

Atunci când părinţii se află în
străinătate, copiii lor rămân aca-
să, în ţară.  Proiectul „Căpşunile
şi orfanii” dezbate „preţul” ab-
senţei părinţilor: Cum se reorga-
nizează familiile? Cine preia sar-

cina părinţilor absenţi? Cine poa-
te să-i înloc uiască? Unde se sim-
te lipsa cea mai acută? Ce urmări
emoţionale, struc turale şi pe ter-
men lung  are acest lucru asupra
copiilor şi asupra întregii familii?»,
prec izează reprezentanţii TNC.

Proiectul a fost posibil cu spri-
jinul organizaţiilor Salvaţi Copiii –
România, World Vis ion – Româ-
nia ş i Goethe-Institut Bucureşti.
Regia artistică a spectacolului este
realizată de Julia Roesler, care a
şi realizat documentarea, împre-
ună cu Silke Merzhauser şi Gina

Călinoiu, iar  scenografia şi cos-
tumele sunt creaţia lui Adrian Da-
mian. În distribuţie: Gabriela Ba-
ciu, Gina Călinoiu, Sven Honig şi
Oliver Simon.
Trei reprezentanţii
cu „Rinocerii” în octombrie,
alte două în noiembrie

Spec tacolul „Rinocerii”, regi-
zat de Robert Wilson, va fi pre-
zentat în noua stagiune pe 10, 11

şi 12 octombrie,  iar
pe 1 ş i 2 noiembrie în
cadrul Festiv alului
Naţional de Teatru, a
cărui închidere ofi-
cială va avea loc la
Craiova,  pentru pri-
ma dată pe o altă
scenă în afara c api-
talei. „Rinocerii”, de
Eugene Ionesco – cel
mai important proiect
teatral derulat în ulti-
mii ani în România –
a fos t prezentat în
premieră la TNC pe
2 iulie a.c.  În preala-
bil, spectacolul a avut

cinci repetiţii cu public şi avanpre-
miere şi a mai fost jucat de două
ori după premiera oficială. Timp
de mai multe luni, un grup nume-
ros de actori ai Naţionalului craio-
vean conduşi de Robert Wilson, în
fruntea unei echipe de colabora-
tori veniţi din şapte ţări ale lumii,
au pus la cale un spectacol pe cât
de complex pe atât de inovator. Pu-
blicul şi critica de specialitate au
apreciat montarea de la Craiova,
iar cronicile profesioniste apărute
confirmă valoarea viziunii regizo-
rale şi a spectacolului.

Colocviile „Ion. D Sîrbu”, la a VI-a ediţieLa Craiova se desfăşoară,
astăzi, cea de-a VI-a ediţie a
Colocviilor „I. D. Sîrbu”,
prozatorul şi dramaturgul
urmând a fi evocat de scrii-
tori, actori, scenografi, artişti
plastici şi universitari din
Petroşani, Timişoara, Severin,
Bucureşti şi Craiova. Eveni-
mentul are loc în organizarea
Bibliotecii Judeţene „Alexan-
dru şi Aristia Aman” – care îl
şi găzduieşte, cu începere de
la ora 14.00 – şi a Teatrului
Naţional „Marin Sorescu”,
partener fiind Asociaţia
Culturală „Taberna”. Iniţiato-
rul colocviilor este scriitorul
Nicolae Coande. Anul acesta
se împlinesc 25 de ani de la
moarte, respectiv 95 de ani de
la naşterea celui care a fost
student al lui Lucian Blaga,
asistent universitar al lui
Liviu Rusu, dar şi deţinut
politic în puşcăriile comuniste.

2009, cu participarea unor institu-
ţii de cultură: Teatrul Naţional şi
Universitatea din Craiova, Uniunea
Scriitorilor din România, cu spriji-
nul financiar al Consiliului Judeţean
Dolj. La această ediţie au luat par-
te sau au trimis intervenţii redac-
tate scriitorii Paul Goma, Mihai
Barbu, Ioan Lascu, Nicolae Coan-
de, Flori Bălănescu, Nicolae Oprea,
George Popescu, Toma Velici, El-
vira Sorohan,  Marian Boboc ,
Toma Grigorie, Mircea Moisa, ac-
torii Emil Boroghină şi Remus Măr-
gineanu. Invitat special: Elisabeta
Sîrbu, soţia scriitorului.

Următoarele trei ediţii s-au des-
făşurat sub egida Casei de Cultură
„Traian Demetrescu”, cu partici-
parea unor scriitori şi oameni de
cultură din Craiova: Ionel Buşe,
Horia Dulvac, Mihai Ene, Jean Băi-
leşteanu, Alexandra Davidesc u,
Horia Davidescu, oameni de tea-

tru, prieteni de nădejde ai lui Sîr-
bu, Lia Boangiu, Petrişor Militaru,
Toma Grigorie, Cornel Mihai Un-
gureanu etc. La ediţia a IV-a au
trimis mesaje de salut şi susţinere
scriitorii Virgil Nemoianu şi Vladi-
mir Tismăneanu (SUA).

A V-a ediţie (11-12 octombrie
2013), cu tema „Firesc şi excepţi-
onalism în viaţa şi opera lui Ion
D. Sîrbu”, a marcat aniversarea a
94 de ani de la naşterea scriitoru-
lui (29 iunie 1919), respectiv 24
de la moartea sa (17 septembrie
1989). Au participat la dezbaterile
găzduite de Biblioteca Judeţeană
„Alexandru şi Aristia Aman” şi de
Teatrul Naţional Craiova scriitorii
Mihai Barbu, Gheorghe Grigurcu,
Flori Bălănescu,  Nicolae Oprea,
Clara Mareş , Dumitru Augustin
Doman, precum şi caricaturistul
Ion Barbu, un păstrător autentic al
memoriei marelui scriitor. Din Cra-

iova, au participat scriitorii Ovidiu
Ghidirmic, Toma Velici, Mihai Ene,
Marian Barbu, Toma Grigorie,
Cornel Mihai Ungureanu, Petrişor
Militaru, actorul Emil Boroghină,
regizoarea Alina Rece.



10 / cuvântul libertãþii miercuri, 17 septembrie 2014
externe

ªTIRI

ªTIRI

COMENTARIU

O nouã dramã a imigranþilor s-a produs
recent în largul Maltei, nu mai puþin de 500
de persoane fiind date dispãrute. Dacã cifra
este confirmatã, se poate vorbi de „cel mai
grav naufragiu din ultimii ani din Marea Me-
diteranã”, potrivit menþiunii Organizaþiei In-
ternaþionale pentru Migraþie (OIM), fãcutã
luni, 15 septembrie. Doi palestinieni din
Gaza, care au supravieþuit dramei, au po-
vestit cã au plecat la 6 septembrie din Da-
miette (Egipt), împreunã cu alte 500 de per-
soane. Pe drum au fost obligaþi sã schimbe
de mai multe ori ambarcaþiunea. Grupurile
de imigranþi erau compuse din sirieni, pa-
lestinieni, egipteni ºi sudanezi, familii cu
copii, unii minori. Între 6 ºi 9 imigranþi au
putut fi salvaþi, potrivit surselor. Purtãtorul
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de cuvânt al OIM, Leonard Doyle, a preci-
zat cã pânã acum au fost gãsite doar trei
cadavre. Supravieþuitorii au relatat cã trafi-
canþii de persoane au decis sã scufunde va-
sul dupã ce pasagerii au refuzat sã treacã pe
o altã ambarcaþiune, care li s-a pãrut nesi-
gurã. Marina italianã, în colaborare cu Cen-
trul de securizare din Malta, au coordonat
operaþiunile de salvare. Potrivit Marinei mal-
teze, alte 7 persoane, în stare de inconºtienþã
din cauza hipotermiei, au fost salvate ºi
transportate cu elicopterul în Creta, locul
cel mai apropiat. Autoritãþile italiene au des-
chis o anchetã, dupã ce cei doi palestinieni
au confirmat cã este vorba despre cel mai
grav naufragiu din ultimii ani, mai exact o
omucidere în masã. Duminicã a fost înregis-

trat un alt naufragiu, la est de tripoli, potrivit
marinei libiene, care ar fi salvat 300 de per-
soane aflate la bordul unei ambarcaþiuni.
Anarhia care a gãsit câmp liber în aceastã
þarã permite plecãrile cu tot felul de ambar-
caþiuni improvizate. Luni, Marina italianã a
raportat salvarea a 2.300 de persoane în cur-
sul week-end-ului în cadrul vastului program
„Mare Nostrum”, pus în aplicare dupã moar-
tea a 400 de imigranþi în cele douã naufragii
din octombrie anul trecut. Potrivit Înaltului
Comisariat al Naþiunilor Unite pentru Refu-
giaþi, peste 2.200 de persoane au pierit sau
au fost date dispãrute în apele Mediteranei
din luna iunie. ªi 130.000 de persoane au sosit
în Europa pe mare, de la 1 ianuarie, de douã
ori mai multe decât în tot cursul anului 2013.

Ungaria a fost condamnatã, ieri, de
curtea Europeanã a Drepturilor Omu-
lui (CEDO), pentru violarea libertãþii
de exprimare a parlamentarilor, sanc-
þionaþi pentru opoziþia lor în hemici-
clu. ªapte parlamentari, membri ai
douã mici partide de opoziþie, au fost
amendaþi cu sume între 170 ºi 600
de euro pentru critica adusã unor tex-
te de lege. Unul dintre parlamentari a
fost acuzat de partidul aflat la putere,

SUA au bombardat, în premierã,
un obiectiv al SI de lângã
Bagdad

Forþele americane au efectuat
pentru prima oarã un atac aerian
asupra unui obiectiv al jihadiºtilor
în apropiere de Bagdad, a anunþat
armata americanã luni. Acest atac
a avut loc în sud-vestul capitalei
irakiene, potrivit CENTCOM,
comandamentul armatei america-
ne pentru Orientul Mijlociu ºi
Asia Centralã, care precizeazã cã
operaþiunea a fost efectuatã cu
scopul susþinerii armatei irakiene
„în ofensiva sa împotriva
teroriºtilor din (cadrul grupãrii)
Stat Islamic”. De la aceastã
poziþie jihadistã vizatã de bom-
bardamentul american „erau
lansate tiruri cãtre militarii
irakieni”, a explicat armata
americanã. Un alt atac a avut loc
în nordul Irakului, în apropiere
de Sinjar, ºi a distrus ºase
vehicule aparþinând grupãrii Stat
Islamic (SI), potrivit CEN-
TCOM. Aceste douã raiduri au
avut loc „în cursul ultimelor 24
de ore”. Începând din 8 august,
forþele americane au efectuat 162
de raiduri împotriva jihadiºtilor
din cadrul SI, care au ocupat
vaste teritorii în Siria ºi în Irak.
Lipsa de acþiune a Consiliului de
Securitate al ONU i-a încurajat
pe jihadiºtii din SI ºi a permis
rãspândirea conflictului din Siria
în Irak, au afirmat ieri anchetato-
rii Naþiunilor Unite pentru
drepturile omului, transmite DPA.
Aceºtia au atras totodatã atenþia
cã, în contextul acþiunilor militare
împotriva Statului Islamic,
trebuie fãcute „eforturi serioase”
pentru a proteja vieþile civililor.

Cele trei mari partide britanice,
unite împotriva independenþei
Scoþiei

Conducãtorii celor trei partide
principale britanice s-au angajat,
ieri, sã lãrgeascã puterile Parla-
mentului scoþian în caz de victorie
a adversarilor separatismului, cu
douã zile înainte de referendumul
istoric asupra independenþei
Scoþiei, relateazã AFP. Aceastã
promisiune, care reitereazã
angajamente luate anterior, este
publicatã în prima paginã a
principalului cotidian scoþian,
„Daily Record”, sub titlul „Anga-
jamentul”, scris cu litere mari.
Prezentat sub forma unui perga-
ment îngãlbenit pe toatã pagina
întâi, acest „angajament” este
semnat de premierul conservator
David Cameron, liderul partidului
laburist, Ed Milliband (opoziþie), ºi
vicepremierul liberal-democrat
Nick Clegg. „Suntem de acord
asupra faptului cã Parlamentul
scoþian este permanent ºi cã noi
puteri extinse îi vor fi atribuite”,
scriu ei. „Oamenii vor schimba-
rea. Un vot pentru NU va permite
o schimbare mai rapidã, mai
sigurã ºi mai bunã decât o
separare”. Un purtãtor de cuvânt
al taberei separatiste a replicat: „În
realitate, singurul mijloc de a
garanta Scoþiei toate puterile de
care avem nevoie este sã votãm
DA joi”.

Preºedintele american Barack
Obama a anunþat, ieri, trimiterea
a circa 3.000 de militari americani
în Africa de Vest, pentru a parti-
cipa la lupta împotriva virusului
Ebola, potrivit unui oficial ameri-
can de rang înalt. Obama ºi-a pre-
zentat planul de acþiune în timpul
unei vizite la sediul Centrului pen-
tru controlul ºi prevenirea bolilor
(CDC) din Atlanta (sud). Efortu-
rile americane se vor concentra
pe Liberia, una dintre cele trei þãri
cele mai afectat de virus, alãturi
de Sierra Leone ºi Guineea. Un
centru de comandament va fi in-
stalat în capitala Monrovia. Mili-
tarii vor participa în spe-
cial la construcþia de noi
centre de tratament în
zonele cele mai afectate,
iar administraþia america-
nã va ajuta la recrutarea
ºi formarea personalului
desemnat sã le gestione-
ze. Statele Unite vor crea
în Liberia un centru per-
manent de formare a 500
de lucrãtori sanitari pe
sãptãmânã, a precizat
sursa citatã. Epidemia de
Ebola în Africa de Vest,
cea mai gravã din istoria
acestei febre hemoragice
identificate în 1976, a
provocat moartea a pes-

SUA vor trimite circa 3.000 de militari în Africa

de Vest, în cadrul luptei împotriva Ebola
te 2.400 de persoane, potrivit ul-
timului bilanþ al Organizaþiei Mon-
diale a Sãnãtãþii. “Pentru a com-
bate aceastã epidemie la sursã,
trebuie sã punem în aplicare un
veritabil rãspuns internaþional”, a
declarat un oficial american sub
acoperirea anonimatului. Potrivit
aceleiaºi surse, planul, care a fost
prezentat ieri de Obama, va tre-
bui sã permitã “inversarea tendin-
þei”. În acest cadru, Agenþia ame-
ricanã pentru dezvoltare interna-
þionalã (USAID) va distribui, în
parteneriat cu UNICEF, kituri de
protecþie pentru 400.000 de fami-
lii vulnerabile din Liberia. În acest

stadiu, Statele Unite au consacrat
deja 100 de milioane de dolari lup-
tei împotriva virusului. USAID ºi-
a anunþat, la rândul sãu, intenþia
de a debloca 75 de milioane de
dolari suplimentari pentru creºte-
rea numãrului centrelor de trata-
ment. Administraþia Obama a ce-
rut Congresului deblocarea a 88
de milioane de dolari suplimentari.
Votul va avea loc în aceastã sãp-
tãmânã. Din acest total, 30 de mi-
lioane vor fi consacraþi trimiterii
de material ºi experþi pe teren ºi
58 de milioane vor fi destinaþi dez-
voltãrii de tratamente ºi vaccinuri.
Pentru moment nu existã nici un

medicament sau vaccin omologat
împotriva Ebola. Un vaccin expe-
rimental, eficient în cazul maimu-
þelor, face obiectul unor teste cli-
nice de la începutul lui septem-
brie în Statele Unite. Dacã rezul-
tatele sunt bune, acesta ar putea
fi gata pânã la sfârºitul lui 2015.

Consiliul de Securitate al ONU
va þine, joi dupã-amiazã, o “reu-
niune de urgenþã” cu privire la
epidemia Ebola, a anunþat amba-
sadorul american la Naþiunile Uni-
te, Samantha Power, citatã de
AFP. Diplomata americanã, care
prezideazã Consiliul în luna sep-
tembrie, a precizat cã Washing-

tonul doreºte ca aceas-
tã reuniune sã ducã la
“angajamente concre-
te” pentru lupta împo-
triva epidemiei. Saman-
tha Power a subliniat cã
este foarte neobiºnuit
ca instanþa Naþiunilor
Unite, având ca mandat
menþinerea pãcii ºi se-
curitãþii internaþionale,
sã se sesizeze într-un
dosar de sãnãtate publi-
cã, însã “este esenþial
sã examinãm evoluþia
epidemiei ºi sã ne mo-
bilizãm resursele” pen-
tru a o combate, a men-
þionat ea.

Ungaria, condamnatã pentru
violarea libertãþii de exprimare

Fidesz, de a fi cedat „mafiei naþionale
a tutunului” în cursul adoptãrii unei
legi privind vânzarea de þigãri. Altul
pentru cã a criticat adoptarea unei legi
controversate vizând terenurile agri-
cole. Curtea a estimat cã libertatea de
exprimare este „extrem de importan-
tã pentru reprezentanþii aleºi ai popo-
rului”. Astfel de manifestãri sunt de
naturã „a pune în discuþie autoritatea
Parlamentului”.
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Preºedintele ucrainean, Petro
Poroºenko, a prezentat ieri, în
Parlament, un proiect de lege
care garanteazã mai multã auto-
nomie regiunilor separatiste din
estul rusofon, unde un armisti-
þiu fragil este în vigoare, în în-
cercarea de a soluþiona conflic-
tul violent. Acest proiect de lege
privind un „statut special” pen-
tru regiunile Doneþk ºi Lugansk
face parte din protocolul de ar-
mistiþiu semnat la 5 septembrie,
la Minsk (capitala Belarusului),
de Kiev ºi rebelii proruºi, care
cer independenþa. Armistiþiul a
fost însoþit de un acord de re-
tragere a trupelor ºi un schimb
de prizonieri, însã viitorul statut
al autoproclamatelor republici
Doneþk ºi Lugansk nu a fost sta-
bilit. Conform propunerilor dez-
vãluite de preºedinþie, proiectul
de lege prevede instalarea unui
guvern autonom provizoriu, pe
o perioadã de trei ani, care ar
urma sã intre în funcþiune odatã
cu adoptarea legii. Separatiºtii
au indicat deja cã resping oferta
Kievului privind o mai mare au-
tonomie ºi continuã sã cearã in-
dependenþa.

Alegeri
pe 7 decembrie
la Doneþk
ºi Lugansk

AFP menþioneazã cã proiectul
de lege al preºedintelui Poroºen-
ko prevede organizarea de alegeri
la 7 decembrie în regiunile sepa-
ratiste proruse Doneþk ºi Lu-
gansk. Autoritãþile de la Kiev do-
resc organizarea de “alegeri la ni-
vel de districte, consilii munici-

Parlamentul ucrainean (Rada Supremã) a adop-
tat, ieri, douã proiecte de lege depuse în legislativul
de la Kiev de preºedintele Petro Poroºenko, texte
ce prevãd acordarea unui „statut special” pentru
regiunile proruse din estul Ucrainei ºi o amnistie, în
anumite condiþii, pentru „participanþii la evenimen-

tele din Doneþk ºi Lugansk”. Cele douã proiecte de
lege figurau în acordul de încetare a focului încheiat
de Kiev ºi rebeli la 5 septembrie la Minsk, aminteº-
te AFP. Prima lege, ce garanteazã o mai mare auto-
nomie pentru regiunile Doneþk ºi Lugansk ºi care a
fost respinsã de rebeli, aceºtia insistând asupra in-

dependenþei lor, a fost adoptatã cu voturile a 277 de
parlamentari. Aceastã lege prevede alegeri la 7 de-
cembrie în regiunile Doneþk ºi Lugansk. Totodatã,
deputaþii de la Kiev au adoptat ºi o lege privind am-
nistierea „participanþilor la evenimentele din Doneþk
ºi Lugansk”, cu anumite excepþii însã.

pale, consilii locale”, în “anumi-
te districte din regiunile Doneþk
ºi Lugansk, duminicã, 7 decem-
brie”, conform textului proiectu-
lui de lege. Proiectul promite, de
asemenea, sã ajute la reconstruc-
þia infrastructurilor distruse de
cele cinci luni de confruntãri,
care s-au soldat cu 2.700 de
morþi, ºi sã furnizeze un ajutor
economic ºi social populaþiei.
Site-ul preºedinþiei menþiona cã
aceste propuneri deschid calea
unei descentralizãri dar, în ace-
laºi timp, garanteazã “suverani-
tatea, integritatea teritorialã ºi in-
dependenþa statului” ucrainean.

Amnistie pentru
separatiºtii proruºi,
dar cu anumite
excepþii

Un alt proiect de lege a fost
supus, ieri, aprobãrii Parlamen-
tului ºi el prevede o amnistie pen-

tru “participanþii la evenimente-
le din Doneþk ºi Lugansk”. Po-
trivit preºedinþiei, proiectul de
lege scuteºte de la proceduri
penale ºi administrative comba-
tanþii, cu excepþia celor care s-
au fãcut vinovaþi în special de
“crime, violuri ºi terorism”.
Dupã cum menþioneazã ºi presa
ucraineanã, o excepþie de la
aceastã amnistie sunt ºi cei res-
ponsabili de doborârea Boeingu-
lui 777 al companiei Malaysia
Airlines, la 17 iulie, soldat cu
298 de morþi.

Tot ieri, Rada Supremã de la
Kiev (parlamentul unicameral) a
ratificat ºi Acordul istoric de
asociere la Uniunea Europeanã,
care marcheazã ieºirea Ucrainei
de pe orbita Rusiei, relateazã
France Presse. În paralel, ºi Par-
lamentul European a ratificat
acest acord, care include deo-
potrivã aspecte politice ºi eco-
nomice. Aceastã ratificare este

parþial umbritã de amânarea in-
trãrii în vigoare a Acordului de
liber-schimb, pentru sfârºitul
anului 2015, perioadã în care
europenii ar urma sã continue
discuþiile cu Moscova asupra
acestui document, cãruia Rusia i
se opune cu fermitate.

3 morþi
la Doneþk, luni

În teren, armistiþiul fragil se
menþine cu greu, tirurile conti-
nuând, luni, la marginea aeropor-
tului din Doneþk, dupã ce, dumi-
nicã, 6 civili au fost uciºi în
aceastã capitalã regionalã, într-un
bombardament asupra bastionu-
lui separatist, în cea mai sânge-
roasã zi din estul Ucrainei dupã
intrarea în vigoare a armistiþiului.
Noile bombardamente de la Do-
neþk au fãcut, luni, 3 morþi în rân-
dul populaþiei civile, au anunþat ieri
autoritãþile locale.

Iaþeniuk îl
suspecteazã pe
Putin cã vrea sã ia
toatã Ucraina

Premierul ucrainean, Arseni Ia-
þeniuk, îl suspecteazã pe preºe-
dintele rus, Vladimir Putin, cã
vrea sã creeze un coridor cãtre
Transnistria prin Odesa, relatea-
zã Interfax Ucraina, în pagina
electronicã. UE ºi SUA ar trebui
sã se alãture negocierilor privind
conflictul din Donbas, altfel, în
cazul unor discuþii bilaterale,
Ucraina ar putea sã nu reuºeascã
sã þinã piept Rusiei, a declarat pre-
mierul ucrainean. „Sunt în favoa-
rea formatului de la Geneva, a
unor negocieri în care sã fie im-
plicate Statele Unite, Uniunea Eu-
ropeanã, Ucraina ºi Rusia. Noi nu
suntem suficient de puternici pen-
tru a negocia pe baze bilaterale,

Rusia ar putea juca mai bine, Pu-
tin vrea sã obþinã un alt conflict
îngheþat”, a declarat Iaþeniuk.
Potrivit lui, preºedintele rus vrea
sã obþinã nu numai regiunile Do-
neþk ºi Lugansk, ci întreaga Ucrai-
nã, neputând accepta ambiþiile
europene ale acesteia ºi visând la
refacerea URSS. “Primul pas a
fost anexarea Crimeei, al doilea
crearea unui conflict îngheþat în
Donbas ºi al treilea va fi un cori-
dor via Odesa cãtre Transnistria”,
potrivit premierului.

Merkel insistã
asupra retragerii
trupelor ruse
din Ucraina

Cancelarul german Angela
Merkel a subliniat, în timpul unei
conversaþii telefonice avute luni
seara cu preºedintele rus Vladi-
mir Putin, importanþa pe care o

are retragerea totalã a trupelor
ruse pentru procesul de pace din
Ucraina, potrivit unui comunicat
al guvernului de la Berlin, citat
de AFP. În cursul convorbirii,
„axatã pe punerea în aplicare a
acordurilor de la Minsk pentru
planul de pace în Ucraina”, Mer-
kel „a insistat clar asupra faptu-
lui cã retragerea totalã a trupelor
ruse ºi un control eficient la fron-
tiera ruso-ucraineanã sunt ele-
mentele cheie pentru o soluþie
durabilã a conflictului”, precizea-
zã executivul german în comu-
nicatul sãu. Cancelarul german a
pledat, în timpul convorbirii cu
liderul de la Kremlin, ºi pentru
continuarea discuþiilor trilaterale
(UE, Moscova, Kiev) în proble-
ma livrãrii gazelor ruse pentru
Ucraina. Rusia a respins însã,
luni, data de 20 septembrie, pro-
pusã de Comisia Europeanã pen-
tru o discuþie în acest format.
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Anunþul tãu!
D.G.R.F.P.Craiova-Adminis-

tratia Judeteana a Finantelor Pu-
blice Dolj, Serviciul Fiscal Bailesti
scoate la licitatie publica  urmatoa-
rele bunuri mobile apartinind  ur-
matorilor debitori: PFI Firtulescu
Marius din Bailesti, str. Victoriei, bl.
A3, sc. A, apt. 7, cnp, in data de
29.09.2014 ora 11 urmatoarele bu-
nuri:1)Coltar bucatarie 3 persoa-
ne-50 lei;2)Corp dulap suspendat-
2 buc.-14 lei/buc;3)Dulap vitrina-
38 lei;4)Dulap bucatarie(corp infe-
rior)-22 lei;5)Masca chiuveta-12
lei;6)Masina de spalat Daewoo-120
lei;7)Cuptor electric,tip KUM-
TEL3135-17 lei;8)Televizor color
Grunding-23 lei;9)Coltar sufrage-
rie 6 locuri-130 lei;10)Fotoliu ne-
gru-35 lei;11)Fotoliu maron-37 lei;-
12)Comoda TV-23 lei;13)Masa su-
fragerie cu geam-8 lei;14)Bar ne-
gru-49 lei;15)Mobila dormitor,pat
si saltea cu arcuri-20 lei;16) Mobi-
la dormitor,noptiere-2 buc.-13 lei/
buc;17) Mobila dormitor,sifonier
cu 4 usi(2 usi)-107 lei;18)Raft cu
trei etaje-20 lei;19)Canapea ex-
tensibila -116 lei;20)Frigider Artic-
45 lei;21)Scaun metalic 60 buc.- 2
lei/buc; 22)Masa rotunda 4 buc.- 7
lei/buc; 23)Masa dreptunghiulara
6 buc- 7 lei/buc; SC Grimi Product
SRL din Craiova, str. Principatele
Unite, nr.9, cod fiscal 22173908, in
data de 30.09.2014, ora 11 urma-
toarele bunuri:1)Cladire statie
GPL(10 mp)-6770 lei;2)Teren intra-
vilan(700 mp)-3440 lei; 3)Teren in-
travilan(800 mp)-4810 lei.Bunuri-
le imobile sunt situate in Galicea
Mare , str. Calafatului,nr. 43 si sunt
grevate de sarcini(ipoteca BCR).
Preturile  nu includ TVA. Mentio-

Anunþul tãu!
nam ca inscrierea imobilelor la
cartea funciara se va face de ca-
tre cumparatori. Invitam pe cei
care pretind vreun drept asupra
bunurilor, sa instiinteze despre
aceasta organul de executare
inainte de data stabilita pentru van-
zare. Licitatiile se vor tine  la sediul
Serviciului Fiscal Bailesti din str.
Victoriei, nr.42  la ora 11 iar vanza-
rea se va face conform OG nr.92/
2003 , republicata , cu modificarile
si completarile ulterioare , numai
catre cei care nu au obligatii fisca-
le restante.Pentru participarea la
licitatie ofertantii depun , cu cel pu-
tin o zi inainte de data licitatiei , res-
pectiv:  26.09.2014 si 29.09.2014
urmatoarele documente: a) ofer-
ta de cumparare; b) dovada platii
taxei de participare sau o scrisoa-
re de garantie bancara,  repre-
zentind 10% din pretul de porni-
re a  licitatie,  in  contul  RO1-
6TREZ2915067XXX005062, cod
fiscal 4830007, deschis la Trezo-
reria Craiova c) imputernicirea per-
soanei care il reprezinta pe ofer-
tant;d) pentru persoanele juridice
de nationalitate romana , copie de
pe certificatul unic de inregistrare
eliberat de oficiul registrul comer-
tului; e)pentru persoanele juridice
straine, copie de pe actul de inma-
triculare in limba romana; f) pen-
tru persoanele fizice romane, co-
pie de pe actul de identificare; g)
pentru persoanele fizice straine,
copie de pe pasaport; h) dovada,
emisa de creditorii fiscali, ca nu are
obligatii fiscale restante. Relatii su-
plimentare la telefon 0251/312.169
sau la sediul Serviciului Fiscal
Bailesti, str.Victoriei, nr.42.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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 Cra-
iova. Relaþii la telefon:
0770/607.975.
Angajez vânzãtoare.
Telefon: 0765/040.172.
Caut femeie sã-mi ia
copilul de la ºcoalã, ora
16.00, zona Garã.  Te-
lefon: 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, zugrav,
faianþar, rigipsar, ten-
cuitor, necalificaþi, ter-
mosistem. Solicit expe-
rienþã ºi seriozitate. Te-
lefon: 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 camere
ultracentral, ultralux,
A.C. internet, toate do-
tãrile. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.
Particular vând aparta-
ment 2 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon: 0742/
390.301.
Vând urgent aparta-
ment 4 camere, cartier
Lãpuº (vizavi de Elec-
troputere Mall), etajul
6/8, multiple îmbunãtã-
þiri, termopane, uºã
metalicã la intrare.
Poate fi vãzut la orice
orã din zi. Preþ 47.000
euro negociabil. Tele-
fon: 0766/483.542.
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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.

Proprietar vând apar-
tament 3 camere de-
comandat, lux, centra-
lã, Craioviþa Nouã -
Orizont. Telefon: 0752/
641.487.

CASE
Vând casã cu 500 mp
teren, zona centralã,
ideal afaceri. Telefon:
0737/639.237.
Vând casã în Ocnele
Mari Vâlcea, poziþie ex-
celentã, spaþii generoa-
se, detalii zilnice la tele-
fon: 0746/035.625, între
orele 18.00 - 20.00.
Vând casã 2 camere,
salã, tindã, curte 600 mp,
fântânã. Preþ 10.000
Euro în Cleanov - Dolj.
Telefon: 0351/809.972;
0764/211.651.
Dioºti, vând casã Re-
galã superbã 3 came-
re ºi dependinþe,
grajd, magazie curte
3.800 mp. Telefon:
0722/336.634.

Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fân-
tânã, apã ºi canaliza-
re la poartã, localitatea
Ciutura. Telefon: 0763/
305.850.
Vând casã în comuna
Breasta - Dolj, lângã
primãrie. Telefon:
0769/369.128; 0722/
943.220.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren central, des-
chidere la douã strãzi,
324 mp, Relaþii la tele-
fon:0746/495.167.
Ocazie! Vând, închiriez,
teren, Calea Bucureºti,
km 9, 1000-2000 m
deschidere 36 m, ideal
pentru Showroom, de-
pozit, halã, parc auto,
benzinãrie. Telefon:
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 Tanchiºti-
lor, între vile. Telefon:
0351/170.504.
Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru
casã, zonã pitoreascã
la 14 km de Craiova,
comuna Predeºti, cu-
rent ºi apã pe teren,
4000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Tele-
fon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibi-
l i ta te construcþ ie,
grãdinã Bio. Tele-
fon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.

Cârcea str. Vulturi teren
intravilan 650 mp, des-
chidere 8 m, 15 euro/
mp. Telefon: 0767/
263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/ mp. Telefon:
0724/228.827.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
SPAÞII COMERCIALE
Vând restaurant Filiaºi.
Telefon: 0766/577.828.
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã cen-
tralã. Telefon: 0746/
660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã cãmin
Valea Roºie cu o cã-
suþã locuibilã. Telefon.
0764/806.680.
Apartamnet 2 camere
cu casã împrejurimi
Craiova. Telefon: 0771/
663.179.

Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

AUTO
STRÃINE

Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon: 0762/
185.366.
Vând Fiat Punto motor
1,2, benzinã, 4 uºi,
culoare roºu grena,
taxa auto plãtitã ºi ne-
recuperatã, înmatricu-
lat România. Telefon:
0727/714.184.
Vând Fiat Ducato, fabri-
caþie 1997, motor 2.5
Diesel, consum7%, cui
pentru remorcã. Tele-
fon: 0768/ 254.760.

CUMPÃRÃRI AUTO
CUMPÃR Supernova.
Telefon: 0786/024.633.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând calorifere meta-
lice dimensiunile 200
cmx 50 cm, copertinã
pentru magazine 6 m
lungime x 1,40 m. Te-
lefon: 0744/391.195.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã nouã
cu broascã pentru
casã sau magazin
Auto –Cielo -2007. Te-
lefon: 0767/153.551.

Vând masã floarea–
soarelui pentru combi-
nã C 12M, cutie viteze,
reductor tracþiune, trio-
dinã 380V ºi alte piese.
Telefon: 0764/261.954.
VÂND disc, semãnã-
toare porumb, plug,
instalaþie erbicidat, an
fabricaþie 2003. Tele-
fon: 0742/ 176.320.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou cu
garanþie 3 ani. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avanta-
jos, televizor color, pu-
tinã salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Telefon:
0251/416.455.
Vând þuicã de prunã ºi
grâu. Telefon: 0766/
676.238.
Vând groapã cimitir Ro-
boaica, regulator gaze
ºi 2 arzãtoare sobe. Te-
lefon: 0746/901.203.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi ghe-
te militare, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii, combinã mu-
zicalã stereo. Telefon:
0735/445.339.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã- 250
lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/ 303.445.
Vând stoloni cãpºuni
remontate, parþial înflo-
riþi. Preþ 5 lei ºi 8 lei.
Telefon: 0742/023.399;
0253/285.145.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergãtor
copii. Telefon: 0745/
602.001.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut de
cismãrie veche, maºi-
nã de scris defectã. Te-
lefon: 0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare finisa-
tã neocupatã. Telefon:
0722/456.609.
Vând vin roºu 5 lei/litru
ºi þuicã 10 lei/litru. Te-
lefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri dimen-
siune 112. Telefon:
0745/589.825.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.

Albine, familii puternice
ºi roi bine dezvoltaþi cu
mãtci selecþionate. Te-
lefon: 0720/115.936.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr Ca-
targiu Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi feres-
tre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc, ca-
nistrã aluminiu nouã 20 l,
reductor oxigen sudurã,
alternator 12V nou, del-
cou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare
gaze sobã D 600 mm. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut: SIN-
GER PAFF. Telefon:
0745/751.558.
Vând PC model MSI –
ALL-IN-ONE, WIND TOP
AE 1920 nefolosit, sigi-
lat, garanþie 300 Euro.
Telefon: 0722/456.609.
Vând aparat de sudu-
rã, autogen polizor,
bormaºinã, parbriz
Tico. Telefon: 0761/
155.549.

Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spã-
lat, frigider inox, tele-
vizor mic ºi mare, ºifo-
nier stejar. Telefon:
0752/142.493.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamo-
tatã tip Coralex, stare
foarte bunã, 450 lei. Te-
lefon: 0755/010.296.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor per-
san. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
SCHIMBURI

Vând sau scimb calo-
rifere de fontã (folosi-
te) cu un calorifer ta-
blã 120/80 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0720/231.610.

DIVERSE
Caut vãduvã menaj 2
zile/sãptãmânã, pen-
tru bãtrân sãnãtos. Te-
lefon: 0766/304.708.

ENÃCHESCU Adrian
Ninel anunþã publicul
interesat asupra de-
punerii solicitãrii de
emitere a acordului
de mediu pentru pro-
iectul: „Construire ca-
nalizare 700ml, staþie
de epurare ape, Re-
þea alimentare cu
apã” propus a fi am-
plasat în Comuna
Pieleºti, Satul Pie-
leºti, Strada Ghioce-
lului, Judeþul Dolj. In-
formaþiile privind pro-
iectul propus pot fi
consultate la sediul
autoritãþii competen-
te pentru protecþia
mediului Agenþia
pentru Protecþia Me-
diului Dolj, Strada
Petru Rareº, nr.1,
Craiova ºi la sediul
Enãchescu Adrian Ni-
nel, Str.Ghiocel, Co-
muna Pieleºti, Jude-
þul Dolj, în zilele de
luni-vineri, între ore-
le 9.00-14.00. Obser-
vaþiile publicului se
primesc zilnic la se-
diul autoritãþii com-
petente pentru pro-
tecþia mediului Agen-
þia pentru Protecþia -
Mediului Dolj, Str.Pe-
tru Rareº, nr.1.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez camerã. Tele-
fon: 0771/780.325.
Particular închiriez
apartament 2 came-
re decomandate, ul-
traîmbunãtãþit, cen-
tralã, stradal zona
Cinematograf Cra-
iovi þa,  180 euro/
lunã. Telefon: 0728/
012.055.
Închiriez 3 camere, ul-
tracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Tele-
fon: 0726/212.774.
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,
mobil ier ultramo-
dern ºi regim hote-
lier. Telefon: 0762/
109.595.
Închiriez garsonierã
mobilatã Lãpuº. Tele-
fon: 0724/065.756.

Închiriez camerã la
bloc (zona Univer-
s i ta te ) .  Te le fon :
0 7 7 0 / 6 6 1 . 4 1 8 ;
0351/422.633.
Închiriez spaþiu stra-
dal, birou mobilat, de-
pozit, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906.
CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închiriez gar-
sonierã mobilatã. Ofer
80 Euro. Telefon:
0763/975.992.
COMEMORÃRI

Reamintim celor
care l-au cunoscut,
cã pe 17.09.2014 se
împlinesc 6 (ºase)
ani de lacrimi ºi du-
rere de când cel
mai bun soþ, tatã ºi
bunic COL (R) EC.
TUDOSIE NICOLAE

ne-a pãrãsit pentru
totdeauna. Dumnezeu
sã- i  od ihneascã
suf le tu l  bun  º i
generos! Familia.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Baschetbaliºtii de la SCM U Cra-
iova pornesc la drum în noul se-
zon competiþional în faþa unui ad-
versar de cinci stele, urmând sã
înfrunte, desearã, în deplasare,
într-un meci contând pentru man-
ºa tur din runda inauguralã a Cu-
pei României, campioana CSU Ase-
soft Ploieºti. Meciul ar fi trebuit
sã se dispute iniþial în 27 septem-
brie sau în jurul acestei date, însã
a fost devansat la solicitarea gru-
pãrii prahovene, care participã în
perioada respectivã la un turneu
amical în Polonia.

Pentru meciul cu Ploieºtiul, bã-
ieþii lui Andjelko Mandici au fãcut
ultimele retuºuri într-o dublã cu
bulgarii de la Balkan Botevgrad,
partide disputate în weekend, la
Polivalentã. În prima dintre ele,
sâmbãtã, când a avut loc ºi pre-
zentarea lotului, alb-albaºtrii s-au

Încep partidele oficiale!

Krstanovic & co., test de foc în fieful campioaneiKrstanovic & co., test de foc în fieful campioaneiKrstanovic & co., test de foc în fieful campioaneiKrstanovic & co., test de foc în fieful campioaneiKrstanovic & co., test de foc în fieful campioanei
Cupa României: CSU Asesoft Ploieºti – SCM U Craiova, astãzi, ora 18:00, Digi Sport 3

impus cu 76-68, pentru ca apoi, a
doua zi, sã câºtige vecinii de la sud
de Dunãre, 69-79. Cel mai bun
marcator al Craiovei în meciurile
cu Balkan a fost sârbul Zoran
Krstanovic, autor a nu mai puþin
de 41 de puncte.

De partea cealaltã, Asesoftul a
fãcut show, scor 87-59 vineri, cu
campioana Serbiei, Partizan Bel-
grad, echipã vãduvitã însã de mai
mulþi oameni importanþi, medaliaþi
cu argint, duminicã, la Campiona-
tul Mondial din Spania.

Mandic: “Un meci foarte dificil,
dar mergem

sã ne jucãm ºansa”
În preambulul partidelor cu Bal-

kan, dar ºi dupã, tehnicianul Cra-
iovei, Andjelko Mandici, a vorbit
ºi despre confruntarea din aceastã

searã: “Ne aºteaptã un meci extrem
de greu, dar mergem sã ne jucãm
ºansa. Asesoftul e doar campioa-
na României. Vom vedea ce va fi,
mai e ºi returul de la Craiova”.

Primul 5 al SCM-ului, desearã,
ar putea arãta astfel: Otovic, Vu-
curovic, Bureau, Bozovici, Krsta-
novic.

Iatã ºi celelalte partide ale aces-
tei faze (27 septembrie): Gaz Me-
tan Mediaº – BCM U Piteºti, Tim-
ba Timiºoara – U Cluj, U Banca
Transilvania – BC Timiºoara, BC
Mureº – Steaua Bucureºti, CSM
Oradea – Atlassib Sibiu. Returul e
programat în 1 octombrie.

Deþinãtoarea trofeului, Energia
Târgu Jiu, în compania cãreia SCM
va debuta în campionat (4 oct.),
stã în aceastã rundã, având de în-
fruntat apoi “o norocoasã” dintre
echipele eliminate.

CS Universitatea Craiova trimite jucãtori
pe bandã rulantã la primele reprezentative
ale þãrii, numãrul lor ajungând la nouã. Ast-
fel, dupã ce recent au fost selecþionaþi la
naþionala Under 18 portarul Iulian Popes-
cu, mijlocaºii Alin Manea, Alexandru Armã-

Încã un junior al Universitãþii chemat sub tricolor.

Viorel Zbona, convocat la naþionala Under 15
ºelu, Angelo Iuga, respectiv atacanþii An-
drei Burlacu ºi Dan Buzãrnescu, la naþio-
nala Under 19 – Andrei Ivan, iar la repre-
zentativa Under 16 – Alexandru Ivãnescu,
Viorel Zbona a fost chemat, ieri, la echipa
naþionalã sub 15 ani în vederea unui stagiu
de pregãtire ºi selecþie ce se va desfãºura
în perioada 19-22 septembrie 2014 la Cen-
trul de Fotbal Buftea. În urma acestui sta-
giu, selecþionerul Gabriel Manolache va
decide lotul pe care se va baza la viitoarele
acþiuni ale reprezentativei.

Succes la U 16, cu Alex Ivãnescu
printre titulari

Naþionala U 16 a României a câºtigat cu
2-1, ieri, primul test împotriva echipei simi-
lare a Serbiei, meci disputat la Motru. Jucã-
torul Universitãþii Craiova Alex Ivãnescu a
fost titular, evoluând pânã în minutul 60.
Coordonatorul tehnic al Centrului de copii ºi
juniori al Universitãþii Craiova, Dumitru Bar-
bu, prezent la meci, a declarat: „La noi joacã
vârf, la naþionalã a fost folosit la închidere.

A jucat fãrã greºealã, achitându-se perfect
de sarcinile care i-au fost trasate. A închis
bine zonele. Este un copil de perspectivã,
iar selecþionerul s-a arãtat mulþumit de el“.

Golurile României au fost marcate de cã-
pitanul Vlad Dragomir ºi de Andrei Mezin,

ambii legitimaþi la ACS Poli Timiºoara.
Urmãtorul meci dintre România ºi Serbia

este programat mâine, de la ora 11:00. Lo-
caþia depinde de condiþiile meteo. Dacã tim-
pul o va permite, partida se va disputa pe
Municipalul din Drobeta Turnu Severin.

Cupa „Sorin Cârþu”,
competiþie destinatã fotbaliº-
tilor amatori, ºi-a desemnat
prima câºtigãtoare. Echipa
Phoenix s-a impus în marea
finalã la loviturile de departa-
jare, cu scorul de 7-6 (5-5 în
timpul regulamentar, cu
spectaculoase rãsturnãri de
situaþie), în faþa celor de la
Magnolia, într-un meci jucat
pe terenul din incinta Liceu-
lui „Henri Coandã”.

Phoenix este alcãtuitã în
majoritate de jucãtori care au
îmbrãcat tricoul echipei de
futsal Energoconstrucþia,

Phoenix a câºtigat
ediþia inauguralã a Cupei

„Sorin Cârþu”
formaþie ce a câºtigat în
trecut Cupa României. ªi
adversarii din finalã au în
componenþã jucãtori care au
evoluat la nivel ridicat în
fotbalul mare, precum
Surugiu, Niþã sau Iubiº. Cele
douã echipe se vor duela ºi la
Campionatul local de Mini-
fotbal, care a debutat cu 16
formaþii.

Locul al treilea a revenit
formaþiei FC Viteziºtii, care
au depãºit tot la loviturile de
departajare (2-1, 1-1 în
timpul regulamentar), Pro
EFS Craiova.

Digi Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Bayern Munchen –

Man. City.
Digi Sport 2
18:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: Steaua – HC

Odorhei / 19:45 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: Corona
Braºov – HCM Baia Mare / 21:45 – FOTBAL – Liga Campio-
nilor: FC Barcelona – APOEL Nicosia.

Digi Sport 3
18:00 – BASCHET (M) – Cupa României: CSU Ploieºti –

SCM U Craiova / 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Ath.
Bilbao – ªahtior Doneþk.

Dolce Sport
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Bayern Munchen –

Man. City.
Dolce Sport 2
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: FC Barcelona – APO-

EL Nicosia.
Eurosport
15:45 – CICLISM – Marele Premiu al Valoniei, în Belgia.
Eurosport 2
20:00 – MOTOCILISM – Liga Naþionalã, în Suedia.
TVR 3
17:00 – FOTBAL (F) – Preliminarii Cupa Mondialã: Româ-

nia – Estonia.

Astãzi, ora 21:45
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.
Asearã dupã închiderea ediþiei
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.

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃ

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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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
Pandurii – Petrolul 1-1
Au marcat: M. Roman 3 / De Lucas 43.

 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 7 4 2 1 14-5 14
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
Pandurii 7 1 4 2 5-10 7
Viitorul 7 1 3 3 6-8 6
Oţelul 7 1 2 4 4-9 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

4La conferinţa de presă de la fi-
nalul meciului c u Oţelul a venit
Emil Săndoi, care a spus că victo-
ria este extrem de importantă, ţi-
nând cont de criza de puncte şi
este cu atât mai frumoasă cu cât a
fost obţinută în inferioritate nume-
rică. „Ştiam că o să avem un meci
greu, Oţelul venea după un rezul-
tat de egalitate în deplasare şi o
victorie acasă. Venise etapa a şap-
tea şi noi nu aveam nicio victorie,
acest fapt toarnă plumb în picioa-
rele jucătorilor. E foarte importantă
această gură de oxigen, fiindă nu
aveam un moral foarte bun. Din
punct de vedere tactic, băieţii au
stat foarte bine în teren, au res-
pectat sarcinile, pentru c ă deşi
eram în 10 oameni Oţelul Galaţi
nu şi-a creat multe şanse. Mad-

Programul „şaisprezecimilor”
Cupei României

FC Caransebeş (Liga a II-a) - Universitatea Craiova
CS Mioveni (Liga a II-a) - Astra Giurgiu
Viitorul Axintele (Liga a III-a) - CFR 1907 Cluj
ACS Berceni (Liga a II-a) - Steaua Bucureşti
Unirea Jucu (Liga a III-a) - Petrolul
Fortuna Poiana Câmpina (Liga a II-a) - Dinamo
Şoimii Pâncota (Liga a II-a) - Pandurii Lignitul Târgu Jiu
Săgeata Năvodari (Liga a II-a) – Viitorul
FC Bihor Oradea (Liga a II-a) - Universitatea Cluj
CF Brăila (Liga a II-a) – Oţelul
Sport Club Bacău (Liga II-a) – Ceahlăul
Chindia Târgovişte (Liga a III-a) - FC Braşov
Rapid CFR Suceava (Liga a II-a) - Gaz Metan Mediaş
CSM Râmnicu Vâlcea (Liga a II-a) - CSMS Iaşi
FC Botoşani - Rapid Bucureşti
ASA  Târgu Mureş - Concordia Chiajna

Universitatea Craiova va întâlni joi, 25 septembrie,
divizionara secundă FC Caransebeş

Universitatea Craiova va juca
împotriva divizionarei secunde FC
Caransebeş în „şaisprezecimile”
Cupei României, conform tragerii
la sorţi efectuate ieri la Casa Fotba-
lului. Cel mai probabil, partida se
va desfăşura joi, pe 25 septembrie,
întrucât Craiova joacă luni, 22 sep-
tembrie, pe „Cluj Arena”, în etapa a
8-a a Ligii I cu „U” Cluj. Dacă tele-
viziunea va solicita difuzarea parti-
dei în nocturnă, echipa gazdă va
trebui să organizeze jocul într-o lo-
calitate apropiată care beneficiază
de arenă cu nocturnă, cel mai pro-
babil soluţia în acest caz fiind sta-
dionul „Dan Păltinişanu” din Timi-
şoara. Prezent la tragerea la sorţi,
managerul general al Universităţii,
Felix Grigore, a declarat: „Suntem
favoriţi în jocul de la Caransebeş.
Suntem una dintre echipele valoroa-
se din Liga 1 şi vom face totul să
ne respectăm statutul“. Despre jo-
cul cu FC Caransebeş, antrenorul

principal al Universităţii, Emil Săn-
doi, a spus: „Chiar dacă primordia-
le sunt jocurile de campionat, fiind
în situaţia în care suntem, asta nu
înseamnă că nu vom respecta Cupa
României. Avem un lot numeros,
sunt şi jucători care au evoluat mai
puţin, dar strategia pentru partida
de la Caransebeş o vom definitiva
după jocul de la Cluj. Acum, toţi
suntem concentraţi pentru meciul
de campionat“.

Mai mulţi ex-craioveni
joacă la Caransebeş

Formaţia bănăţeană a promovat
anul acesta în Liga a II-a şi se află
după 3 etape pe locul 4, cu 5 punc-
te. La Caransebeş, echipă pregătită
de Sorin Bălu, evoluează foştii ju-
cători ai FCU Craiova, Radu Bar-
bu, Sorin Buşu, Alexandru Ologu
şi Sabin Lupu, dar şi fostul mijlcoaş
al CSU Craiova, Gabriel Precup. În

tururile anterioare, FC Caransebeş
a eliminat echipele: Vulturii Lugoj,
Pandurii II, Minerul Motru, Meta-
lul Reşiţa. Stadionul „Municipal” din
Parcul Teiuş are o capacitate de
2.000 de locuri şi un gazon accep-
tabil. Până acum, în Liga a II-a bă-
năţenii au învins Olimpia Satu Mare
şi au remizat la Slatina şi acasă cu
Unirea Tărlungeni.

Cele 32 de echipe din primele 3
eşaloane au fost împărţite la trage-
rea la sorţi în trei urne valorice. Cele
6 echipe din urna A au fost fi împe-
recheate cu 6 echipe din urna C,
apoi cele 8 rămase din urna C au
fost extrase împreună cu tot atâtea
cluburi din urna B, iar la final ulti-
mele 4 echipe din urna B au fost
împerecheate între ele. Jocurile din
şaisprezecimi se vor disputa într-o
singură manşă, pe terenul echipei
de categorie inferioară sau mai slab
clasată în campionatul precedent,
în perioada 23-25 septembrie.

Brazilianul Madson a reuşit golul senza-
ţional care a adus prima victorie în acest
sezon pentru CS Universitatea Craiova.
Mijlocaşul n-a prins însă finalul pe teren,
accidentându-se în minutul 80, când a fost
substituit cu Pleşan. „Am reuşit un rezultat
pozitiv. Mă bucur că am marcat un gol fru-
mos, care a ajutat grupul. Deşi nu sunt ata-
cant, am profitat de oportunitatea pe care
am avut-o şi am şutat. Din fericire am reu-
şit un eurogol care ne-a adus trei puncte.
Este o victorie care dă moral grupului. Spe-
răm să fie un nou început. Să continuăm
seria rezultatelor favorabile şi în etapele
următoare. Cu multă muncă vom reuşi“ a
declarat jucătorul adus de la FC Vaslui.

Un alt sud-american, Pablo Brandan, a făcut şi el o
partidă bună, descurcându-se foarte bine în centrul
defensivei, după eliminarea lui Kay. „Niciodată nu se
câştigă uşor. În campionatul românesc, Oţelul este o
echipă grea. Dintr-o fază frumoasă pe care a avut-o
Madson am reuşit să câştigăm. Echipa a alergat bine,
fiecare jucător şi-a făcut treaba, nea Sorin ne-a ajutat
foarte mult, ne bucurăm pentru victorie. Eu personal
nu m-am temut când am rămas în 10. Echipa a stat
destul de bine. A trebuit să ne retragem pentru că ei

Madson: „Sper ca golul meu să însemne
un nou început”

au jucători înalţi şi joacă pe pase lungi. Ne-am apărat
bine, Cristi Bălgrădean nu a avut nicio problemă. E
important pentru echipă că nu am primit gol, am
muncit mult în această săptămână la faza defensivă.
Toată lumea ştia cum loveşte Madson, dar până acum
nu a avut ocazia. Mi-am ajutat colegii şi din postura
de fundaş central, comunicarea a fost foarte bună.
Sută la sută de acum va fi o altă faţă a echipei, spe-
răm să vină cât mai multă lume să ne încurajeze” a
declarat argentinianul.

Săndoi: „E foarte importantă această gură de oxigen”
son a reuşit un gol de excepţie. Kay
a avut o ocazie cu capul la finalul
primei reprize, putea să marcheze,
iar la începutul reprizei a doua a
avut o intrare necontrolată, iar per-
spectivele nu erau dintre cele mai
plăcute. Dar, până la urmă, o vic-
torie este şi mai frumoasă atunci
când se obţine în condiţii deosebi-
te. Ne bucurăm că am părăsit ulti-
ma poziţie din clasament şi sper să
o părăsim cât mai repede şi pe cea
pe care o deţinem în momentul de
faţă“. Antrenorul Universităţii a ex-
plicat schimbarea lui Izvoranu, re-
profilarea lui Brandan şi a comen-
tat evoluţia lui Bălgrădean: „Izvo-
ranu a avut probleme de sănătate,
s-a accidentat şi nu a mai putut să
contine. Brandan este un jucător cu
calităţi, inteligent, cu experienţă.

Are această mobilitate care deno-
tă valoare. Bălgrădean es te un
portar care nu mai are nevoie de
recomandările noastre. Este un
portar cu experienţă, care şi-a di-
rijat permanent colegii”. Emil Săn-
doi a vorbit şi despre relaţia cu
Sorin Cârţu pe banca Univers ită-
ţii: „Pe banca tehnică nu e nevoie
de omogenizare.  La început am
fost coleg cu Sorin Cârţu de echi-
pă, după aceea i-am fost elev o pe-
rioadă foarte bună, în care am reu-
şit eventul, victorii prin Ghencea,
prin Ştefan c el Mare.  Ştiam filo-
sofia dânsului. Fiind şi prieteni,
văzând şi jocurile echipei din s tar-
tul acestui sezon, împreună, din tri-
bună, schimbam impresii, iar eu
cred că ne c ompletăm unul pe ce-
lălalt destul de bine“.
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