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- Vin alegerile, Popescule.
- Şi noi cu ce ne alegem?
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Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a primit, ieri, la sediul
instituţiei, vizita unor marcante personalităţi ale literaturii universale, sosite în aceste
zile la Craiova pentru a participa la cea de-a doua ediţie a Festivalului Mondial de Poezie
„Mihai Eminescu”. Cea de-a doua ediţie a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Emi-
nescu“ se desfăşoară la Craiova, în perioada 16-18 septembrie, manifestarea cuprin-
zând decernarea premiilor anuale ale Academiei Internaţionale „Mihai Eminescu“, re-
citaluri şi lansări de volume.

Prudenţa lui
Jean Claude Juncker
Simpozionul internaţional
„Limba şi literatura italiană
în perspectivă sincronică
şi diacronică”,
la Universitatea din Craiova

Secţia de Limba şi Literatura Italiană a Facultăţii de
Litere a Universităţii din Craiova organizează în zilele de
19 şi 20 septembrie cel de al VI-lea Simpozion internaţi-
onal de italienistică, intitulat „Limba şi literatura italia-
nă în perspectivă sincronică şi diacronică”.
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România sprijinã coaliþia internaþi-
onalã pentru combaterea
organizaþiei teroriste Statul Islamic

Premierul Victor Ponta a anunþat, ieri, cã
România sprijinã coaliþia internaþionalã
care se formeazã pentru combaterea orga-
nizaþiei teroriste Statul Islamic (SI), preci-
zând cã Bucureºtiul va participa „cu ceea
ce se decide din punct de vedere strategic
ºi operaþional” la efortul internaþional fã-
cut în acest sens. „Din toate discuþiile cu
toate instituþiile statului pot sã afirm deja
public sprijinul României pentru coaliþia
internaþionalã care se formeazã în vederea
combaterii organizaþiilor teroriste, Statul Is-
lamic. Este vorba despre Siria ºi Irak, este
vorba despre un efort internaþional la care
România, aºa cum a fãcut întotdeauna în
ultimii ani, va participa cu ceea ce se deci-
de din punct de vedere strategic ºi opera-
þional”, a afirmat Ponta la începutul ºedin-
þei de guvern. El a adãugat cã aceastã po-
ziþie este una transmisã deja partenerilor
externi. Secretarul de stat american John
Kerry s-a declarat încrezãtor, vineri, în for-
marea unei coaliþii mondiale de þãri euro-
pene ºi arabe, alãturi de Statele Unite, pen-
tru a distruge Statul Islamic în Irak ºi Siria,
informeazã Reuters ºi AFP.

Lucrãrile la lotul 3 Orãºtie-Sibiu
au fost sistate

Singurul lot de autostradã rãmas în lu-
cru între Orãºtie ºi Sibiu este din nou în
impas, anunþã TVR. Constructorul a tras
din nou utilejele pe dreapta, deºi lucrãrile
trebuie finalizate în luna noiembrie. Pre-
mierul Victor Ponta dã asigurãri cã din
noiembrie se va circula pe toatã bucata
de autostradã dintre Sibiu ºi Deva. Con-
structorul refuzã sã comenteze situaþia,
însã angajaþii spun cã Guvernul nu a mai
fãcut de mult nici o platã. Pentru a nu fi
sancþionatã, firma motiveazã cã nu a pri-
mit încã avizul de mediu, aºa cã a sistat
momentan lucrãrile. Printr-un comunicat
de presã, CNADNR susþine cã acolo se
asfalteazã, iar utilajele care stau, aºteapta
sã poatã interveni. Douã tronsoane ale
autostrãzii Sibiu-Orãºtie au fost inaugu-
rate la sfârºitul lui 2013. Pentru al treilea
lot, inaugurarea a tot fost amânatã, ulti-
mul termen fiind mijlocul lunii noiembrie.
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Mãsurile pentru bugetul din 2015 vor
fi discutate în cadrul vizitei oficiale a
misiunii Comisiei Europene, Fondului
Monetar Internaþional ºi Bãncii Mon-
diale de la Bucureºti, de la sfârºitul lu-
nii noiembrie, a declarat, ieri, premie-
rul Victor Ponta. „Discuþia actualã de
la Bruxelles este legatã de rectificarea
de acum, care va avea loc pânã la sfâr-
ºitul lunii septembrie. Mãsurile pentru
bugetul viitor vor fi discutate la misiu-
nea oficialã a Comisiei Europene, Fon-
dului Monetar Internaþional ºi Bãncii
Mondiale care va veni, la Bucureºti, la
sfârºitul lunii noiembrie. Deocamdatã
sunt doar niºte discuþii tehnice legate
de situaþia actualã, de parametrii pe care
ni i-am asumat ºi pe care îi îndeplinim
în totalitate, însã discuþia despre 2015 se
poartã în vizita oficialã pe care o avem la sfâr-
ºitul lunii noiembrie”, a spus premierul Vic-
tor Ponta. Potrivit reprezentantului FMI pen-

Vicepreºedintele Comisiei de con-
trol SIE, Ilie Sârbu, a declarat, ieri,
cã serviciul a transmis comisiei, sub
semnãtura directorului Teodor Me-
leºcanu, un document din care re-
iese cã nu existã nici un candidat la
prezidenþiale, ministru sau parlamen-
tar care sã fie ofiþer acoperit. „A
avut loc ºedinþa Comisiei de con-
trol ºi supraveghere a SIE. Am pri-
mit un material din partea serviciu-
lui, semnat de ministrul Meleºca-
nu, prin care ni se comunicã cã nu
existã nici un fel de situaþie în care
un candidat, ministru, parlamentar
sã fie ofiþer acoperit”, a spus Sâr-
bu. Întrebat dacã documentul trans-
mis de SIE atestã faptul cã nu exis-
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tru România ºi Bulgaria, Guillermo Tolosa,
discuþiile de la Bruxelles din aceastã sãptã-
mânã cu autoritãþile române vizeazã evoluþii-
le economice recente ºi stadiul implementãrii

angajamentelor convenite în domeniile
cheie din program. „Echipele vor dis-
cuta, de asemenea, cu autoritãþile ro-
mâne pregãtirea celei de-a doua recti-
ficãri bugetare. Întâlnirile vor avea loc
la Bruxelles, la invitaþia Comisiei Euro-
pene. Acesta este un schimb informal
de opinii, nu o evaluare oficialã”, a spus
oficialul FMI în 11 septembrie. De ase-
menea, Autoritatea Naþionalã de Regle-
mentare în domeniul Energiei (ANRE)
a trimis Ministerului Finanþelor Publi-
ce o serie de documente solicitate de
Guvern pentru discuþiile cu FMI. „Ni
s-a cerut, pentru întâlnirea cu FMI, sã
pregãtim machete cu stadiul în care ne
aflãm privind procesul de liberalizare a
pieþelor de energie ºi gaze, pe care sã

le trimitem la Ministerul de Finanþe. Am trans-
mis astãzi toate documentele cerute”, a pre-
cizat recent, pentru Agerpres, Niculae Havri-
leþ, preºedintele ANRE.

Parlamentul European (PE) a
aprobat, ieri, ajutorul acordat mun-
citorilor disponibilizaþi de la com-
binatul Mechel Câmpia Turzii pen-
tru a-ºi gãsi noi locuri de muncã.
Finanþarea din Fondul european de
ajustare la globalizare (FEAG) va
completa eforturile naþionale, in-
trând în vigoare dupã adoptarea de
cãtre Consiliul de miniºtri al UE,
potrivit unui comunicat de presã
al PE. „Închiderea combinatului de
sârmã de la Câmpia Turzii aproa-
pe cã a triplat numãrul de ºomeri
din regiune”, a spus raportorul
Siegfried Mureºan (PPE/PMP).
Autoritãþile române au cerut aju-

Ordonanþa de Urgenþã 55/
2014, care permite migraþia poli-
ticã a aleºilor locali (primari, pre-
ºedinþi de consilii judeþene, con-
silieri locali ºi judeþeni) nu a tre-
cut la vot în plenul Camerei Depu-
taþilor. Astfel, s-au înregistrat 195 de
voturi „pentru”, 109 voturi „împo-
trivã” ºi 21 de abþineri. Camera
Deputaþilor este prima Camerã
sesizatã cu acest act normativ,
Senatul fiind forul decizional.
Ordonanþa este în vigoare din 2
septembrie, când a fost publicatã
în Monitorul Oficial. Aceasta per-
mite aleºilor locali ca, într-un ter-
men de 45 de zile, sã îºi schimbe
partidul fãrã a-ºi pierde manda-
tul. Prezent ieri la vot, premierul-
 Victor Ponta a declarat cã nimeni
din cei care au trecut deja de la
un partid la altul nu-ºi va pierde
mandatul, arãtând cã situaþia e va-
labilã ºi pentru cei care au trecut
la PNL sau PDL. „Eu cred cã nu-
ºi pierde nimeni absolut nici un
mandat, nici cei care au trecut la
PNL-PDL, pe care îi vedeþi cã au
trecut”, a spus Ponta. „Colegii de

PE a aprobat ajutorul de 3,57 milioane de euro
pentru muncitorii disponibilizaþi din România

tor prin FEAG pentru 1.000 de lu-
crãtori disponibilizaþi de producã-
torul de oþel Mechel Câmpia Tur-
zii ºi de furnizorul sãu. Cererea
pentru produsele lor a scãzut mai
ales ca urmare a importurilor din
China. Cele 3,571 milioane de euro
vor fi utilizate, printre altele, pen-
tru plata reconversiei profesiona-
le, finanþarea unor noi afaceri ºi
consultanþã pentru gãsirea unui
nou job. Data probabilã la care Con-
siliul de miniºtri al UE va vota aju-
torul acordat României este 25
septembrie. Raportul a primit 614
voturi „pentru”, 71 „împotrivã” ºi
16 abþineri.

Sârbu: SIE ne-a comunicat
cã nu e nici un candidat la prezidenþiale

care sã fie ofiþer acoperit
tã un ofiþer acoperit în acest mo-
ment sau cã nu ar fi existat în tre-
cut, Sârbu a rãspuns cã „nu e rele-
vant asta. Pe noi ne intereseazã doar
ceea ce s-a spus”. El a arãtat cã ar
trebui ca ºi SRI sã se autosesizeze
ºi sã transmitã comisiei de control
al SRI un document privind acest
subiect. Preºedintele Traian Bãses-
cu a declarat recent, despre faptul
cã unii candidaþi la preºedinþie nu
ºi-ar fi completat CV-ul, cã trebuie
sã spunã dacã au fost sau nu ofiþeri
acoperiþi ºi a precizat cã, dacã nu
se va întâmpla asta, o va face el,
arãtând cã nu este corect sã duci o
asemenea funcþie „având douã bu-
toane”.

OUG 55 privind migraþia
aleºilor locali nu a trecut

la vot în Camera Deputaþilor
la UDMR au spus foarte clar cã
nu voteazã ºi au lipsit din depu-
taþi. Se va discuta la Senat”, a
fãcut premierul inventarul, adãu-
gând cã se bucurã foarte mult cã
ordonanþa trece deja de Parlament,
deoarece, în felul acesta, se în-
chide discuþia despre ea, putând
fi atacatã la Curte când va deveni
lege. Ponta ºi-a exprimat nedu-
merirea în legãturã cu faptul cã,
deºi PNL ºi PDL au transferat
foarte mulþi primari ºi consilieri,
atât la Timiº, cât ºi la Hunedoara,
„în Parlament spun cã sunt con-
tra ºi în teritoriu folosesc aceastã
lege. E un gen de ipocrizie care
nu cred cã þine decât la cei foarte
neinformaþi”. Preºedintele Sena-
tului, Cãlin Popescu Tãriceanu, a
precizat ieri, într-o conferinþã de
presã la Cluj, cã vede prost fap-
tul cã OUG 55 a fost respinsã în
Camera Deputaþilor, însã sperã ca
aceasta sã treacã la Senat. „Prost,
evident, n-am cum s-o vãd altfel. E
o problemã pe care nu mã pot face
cã n-o vãd. Ea a fost repinsã nu pen-
tru cã a fost un vot minoritar pentru

propunerea legislati-
vã, ci pentru cã ma-
joritatea nu este ca-
pabilã sã-ºi adune
rândurile ºi este un
absenteism pe care îl
condamn. În mo-
mente de genul aces-
ta, am senzaþia cã
unii din parlamentari
nu ºtiu exact unde le
e locul”, a afirmat
Tãriceanu.
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Premierul Victor Ponta, candi-
dat la alegerile prezidenţiale din no-
iembrie, s-a arătat impasibil la re-
acţia vehementă a Ministerului rus
de Externe, în urma declaraţiei sale
din 12 septembrie a.c., în cadrul
Congresului Extraordinar al PSD,
reunit la Alba Iulia, privind realiza-
rea „celei de-a doua Mari Uniri”
până în 2018, afirmând că dacă este
criticat de Moscova „nu e de rău”.
Dar nici de bine, am adăuga noi. În
primul rând că declaraţia premie-
rului Victor Ponta de la Alba Iulia,
cuprinzând sintagma „celei de-a
doua Mari Uniri”, a fost una elip-
tică, nepomenindu-se cu claritate
numele Republicii Moldova. Subîn-
ţelesul putea fi şi altul. Impacienta-
rea Ministerului rus de Externe,
conform comunicatului oficial, ci-
tat de site-ul agenţiei ITAR-TASS,
care mai de grabă decriptează o in-
tenţie, este disproporţionată. Că
într-un asemenea context politic
european, precum cel actual, prin

MIRCEA CANŢĂR

Prudenţa lui Jean Claude Juncker
ceea ce se întâmplă în Ucraina –
inclusiv ratificarea, marţi, a unui
„acord istoric de asociere” cu Uni-
unea Europeană - sancţiunile eco-
nomice reciproce UE-Rusia, sensi-
bilităţile au un prag de reactivitate
scăzut, asta este o realitate. Mai ales
că lucrurile nu sunt deloc clare, ci
mai de grabă fluide, cu statutul ime-
diat al republicilor „autonome” din
regiunea Donbasului, în estul Ucrai-
nei. Nu este deloc exclus să preva-
leze dorinţa Moscovei de a nu avea
la frontiere o ţară membră sau aso-
ciată NATO. Revenim: referirea
privind „eventualitatea” unirii Repu-
blicii Moldova cu România, consi-
derată „iresponsabilă” şi „inaccep-
tabilă” de către diplomaţia de la
Moscova, n-a fost deloc tranşantă,
fără echivoc şi fiecare a înţeles ce
a vrut. Momentul geopolitic este cel
care îl ştim: discuţia tensionată a
survenit în ajunul referendumului din
Scoţia, a exprimării cvasiunanime,
pe străzile Barcelonei, a catalanilor

de a se desprinde de Spania, a Flan-
drei de a se despărţi de Walonia,
dobândind o conotaţie aparte. Rei-
terăm, impacientarea e realmente
forţată, şi iată argumentele: în opi-
nia exprimată a lui Jean Claude Jun-
cker, UE trebuie să rămână un club
al „celor 28” pentru viitorii cinci ani.
Nici o ţară candidată nu poate fina-
liza procesul de aderare, şi referi-
rea sa viza Muntenegru şi Serbia.
Fără nici o trimitere la Republica
Moldova. Pentru acest veteran al
Europei, maestru în arta compro-
misului, în vârstă de aproape 60
de ani, dificultăţile majore ar putea
veni din interiorul UE, motiv pen-
tru care aşteaptă cu febrilitate dez-
nodământul la referendumul din
Scoţia şi ceea ce se va întâmpla în
Catalonia, coeziunea „celor 28” ris-
când a fi erodată de divergenţele
pe pos ibilitatea menţinerii unei
Scoţii independente în UE. Nu este
apoi exclusă, aşa cum a promis
premierul David Cameron, orga-

nizarea, în 2017, a unui referen-
dum pentru ieşirea ţării sale din UE,
ceea ce ar putea vira într-un sce-
nariu catastrofal. UE, în viziunea
noului preşedinte al Comisiei Eu-
ropene, va căuta „un ton just” cu
Rusia, fără a provoca o ruptură.

Fiind o ţară membră UE, România
nu poate ieşi din această viziune,
clar exprimată, a lui Jean Claude
Juncker, dar nimic nu o poate îm-
piedica să-şi amplifice eforturile de
susţinere, pe multiple planuri, a fii-
lor săi de peste Prut.

Vor participa 55 persoane pri-
vate de libertate care sunt propo-
zabile pentru liberarea condiţiona-
tă din Penitenciarul Craiova, Cen-
trul de Detenţie Craiova şi Peniten-

Bursă a locurilor de muncă
pentru deţinuţi

Eveniment mai puţin obişnuit la Penitenciarul Craiova. Astăzi este
organizată o bursă a locurilor de muncă pentru deţinuţii care îşi

ispăşesc pedeapsa în închisorile din Craiova.

ciarul Pelendava , precum şi firme
din Craiova care activează în do-
meniul construcţiilor,  în calitate
de potenţiali angajatori. Evenimen-
tul se desfăşoară  în colaborare cu

Agenţia Judeţeană pen-
tru Ocuparea Forţei de
Muncă Dolj şi Camera
de Comerţ şi Industrie
Dolj. Scopul este acela
de a sensibiliza comu-
nitatea locală, dar mai
cu seamă a potenţialii

angajatori ca în finala ceştia să ma-
nifeste deschidere faţă de persoa-
nele care au executat pedepse pri-
vative de libertate şi  să le ofere
şanse egale la angajare.

Pregătire pentru liberare
Persoanele aflate în detenţie îşi

pot exersa cu această ocazie cu-
noştinţele şi deprinderile de com-
portament formate în cadrul pro-
gramelor de educaţie şi asistenţă
psihosocială la care au participat
în perioada executării pedepselor
privative de libertate.

„Subliniem faptul că pregătirea
pentru liberare se face prin promo-
varea şi consolidarea competenţelor
personale şi profesionale ale persoa-

nelor private de libertate şi interacţi-
unea cu reţele sociale şi de afaceri.
În acest context implicarea societă-
ţii civile şi în special a firmelor capă-
tă o importanţă crucială în procesul
de resocializare a persoanelor priva-
te de libertate, datorită faptului că ob-
ţinerea unui loc de muncă va fi un
pas important în vederea reintegrării
sociale”, a declarat  inspector prin-
cipal Marian Gînjoveanu, purtător de
cuvânt al penitenciarului Craiova.

RADU ILICEANU

Primarul Craiovei
s-a întâlnit

cu o delegaţie din China
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, şi Dan Daşovea-

nu, consilierul său pe probleme economice, s-au întâlnit, ieri, la sediul
Ministerului Economiei cu o delegaţie din China, condusă de Fang Wei,
director general al Departamentului de Investiţii Străine şi Cooperare
Economică din cadrul Ministerului Comerţului Poporului Republicii Chi-
na. Discuţia s-a axat pe facilităţile pe care Craiova le poate oferi investi-
torilor din China. Conform memorandumului semnat între premierii Ro-
mâniei şi Chinei, statul asiatic va deschide în România şase parcuri in-
dustriale: unul în Craiova şi celelalte în Târgu Jiu, Iaşi, Braşov, Miercu-
rea Ciuc şi Alexandria. Valoarea investiţiilor pe care China a aprobat-o
pentru Europa de Est este de peste 10 miliarde de euro. Craiova este
prima autoritate locală care a semnat deja un contract cu o firmă chine-
ză, pentru construcţia unui cartier cu aproximativ 2.000 de locuinţe, sub
preţul de pieţei, adică 400 de euro pe metru pătrat. (L. Moţîrliche)
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Dupã vacanþa judecãtoreascã,
procesul evazioniºtilor de la SC
Zahãrul Corabia a început cu o
amânare. Din cauza lipsei de pro-
cedurã cu reprezentanþii unora din-
tre firmele implicate, luni, 15 sep-
tembrie a.c., magistraþii Tribuna-
lului Dolj au amânat cauza pânã la
sfârºitul acestei luni, pentru 30
septembrie a.c.

Poliþiºtii BCCO Craiova, împre-
unã cu procurorii DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova, sprijiniþi

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie al Jude-
þului Dolj, în noaptea de marþi
spre miercuri ,  în jurul  orei
01.30, pe DJ 561 la km 6 + 700
m, în afara localitãþii Podari, s-

În cursul zilei de marþi, poliþiº-
tii din cadrul Serviciului Rutier
Dolj – Biroul Drumuri Naþionale
ºi Europene, împreunã cu lucrã-
tori de poliþie rutierã din cadrul
Biroului Rutier Craiova au acþio-
nat pe principalele drumuri din
judeþ pentru verificarea autovehi-
culelor destinate transportului de
marfã ºi persoane ºi conºtienti-
zarea conducãtorilor acestora cu
privire importanþa respectãrii nor-
melor rutiere. De asemenea, un
accent deosebit s-a pus ºi pe ve-
rificarea autovehiculelor înmatri-
culate în alte state.

În cadrul acþiunii au fost con-
statate 56 abateri de naturã con-
travenþionalã pentru sancþionarea
cãrora au aplicat amenzi în valoa-
re totalã de aproape 10.000 lei.
Dintre acestea 13 au fost aplicate

Autoturismele înmatriculate în alte
state „trase pe dreapta” de poliþiºti

unor conducãtori auto ce efectuau
transport de marfã sau persoane,
iar alte 9 conducãtorilor unor au-
tovehicule înmatriculate în alte
state. De asemenea, poliþiºtii au re-
þinut în vederea suspendãrii drep-
tului de a conduce 4 permise de
conducere.

În cadrul acþiunii, Radu Daniel,
de 35 de ani, din Craiova, a fost
depistat conducând un autoturism
BMW înmatriculat în Italia, pe
Calea Bucureºti din Craiova, fãrã
a poseda permis de conducere pen-
tru nici o categorie de autovehicu-
le. „Pe numele craioveanului poli-
þiºtii au  întocmit dosar penal pen-
tru conducerea unui autovehicul pe
drumurile publice de cãtre o per-
soanã fãrã permis”, ne-a declarat
inspector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Viteza ºi alcoolul la volan
i-au bãgat în spital

Încã o amânare în procesulÎncã o amânare în procesulÎncã o amânare în procesulÎncã o amânare în procesulÎncã o amânare în procesul
evazioniºtilor de la Zahãrul Corabiaevazioniºtilor de la Zahãrul Corabiaevazioniºtilor de la Zahãrul Corabiaevazioniºtilor de la Zahãrul Corabiaevazioniºtilor de la Zahãrul Corabia

Judecãtorii Tribunalului Dolj au amâ-
nat, din nou, procesul evazioniºtilor de
la SC Zahãrul Corabia. Este vorba de-
spre cei 18 inculpaþi, din Dolj ºi Olt,
trimiºi în judecatã de DIICOT – Servi-

ciul Teritorial Craiova la sfârºitul lui
aprilie 2013 pentru cã ar fi prejudiciat
bugetul statului cu 4,5 milioane de
euro. Urmãtorul termen de judecatã a
fost stabilit pentru 30 septembrie a.c.

de colegi din alte judeþe, au orga-
nizat, pe 5 noiembrie 2012, o acþi-
une de amploare, pe parcursul cã-
reia au fost efectuate descinderi la
10 locaþii – locuinþe ºi sedii de so-
cietãþi comerciale –, majoritatea din
Craiova ºi comunele limitrofe, dar
ºi din Corabia ºi Caracal, judeþul
Olt, Ilfov ºi Bucureºti, aparþinând
membrilor unei grupãri infracþio-
nale acuzaþi cã au obþinut beneficii
financiare substanþiale, utilizând 24
de societãþi comerciale înfiinþate

special pentru derularea de activi-
tãþi comerciale ilegale cu zahãr ºi
ulei. Astfel, potrivit anchetatorilor,
suspecþii au înfiinþat, în Bulgaria
ºi Ungaria, societãþi comerciale în
numele cãrora erau efectuate achi-
ziþii intracomunitare de mãrfuri din
România, scutite de plata TVA. În
realitate, prin utilizarea de docu-
mente false, mãrfurile erau comer-
cializate pe teritoriul României, fãrã
plata taxelor ºi impozitelor aferen-
te, prin intermediul altor societãþi
comerciale, controlate tot de mem-
brii grupãrii. Dupã cum au mai
comunicat anchetatorii, cu titlu de
exemplu, prin intermediul uneia
dintre aceste societãþi, respectiv
SC Zahãrul Corabia SA, a fost cre-
at un prejudiciu de peste 6.300.000
lei, prin înregistrarea fictivã a apro-
ximativ 10.000 tone de zahãr, ca
fiind livrare intracomunitarã, lucru
ce nu corespundea realitãþii.

Procurorul de caz din cadrul
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-

iova a dispus, pe 6 noiembrie
2013, reþinerea pentru 24 de ore
a unui numãr de 14 persoane în
acest dosar. Este vorba despre
Andrei Dumitru, Felician Popa,
Ana Popa, Costinel Carºin, Ion
Laurenþiu Chiriac, Costinel Moan-
dã, Gabriela Duinea, Silviu Moan-
dã, Ion Marius Voiculescu, Danie-
la Popescu, Alexandru Adelin
Maria, Dumitru Cristian Udrescu,
Rabie Abdalla (director executiv
al SC Zahãrul Corabia SA) ºi Henri
Saouma.

Toþi cei 14 au fost arestaþi pre-
ventiv la momentul respectiv,

însã, ulterior, rând pe rând, au fost
eliberaþi. Procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova au fi-
nalizat cercetãrile în cauzã ºi au
întocmit rechizitoriul prin care au
dispus trimiterea în judecatã a ce-
lor 14 inculpaþi, dar ºi a altora care
nu au fost reþinuþi la momentul
destructurãrii grupãrii, sub acu-
zaþia de evaziune fiscalã. Dosarul
a fost înregistrat pe 30 aprilie
2013 pe rolul Tribunalului Dolj.

Prejudiciul total cauzat prin elu-
darea plãþii taxelor ºi impozitelor
aferente bugetului de stat este es-
timat la 4,5 milioane de euro.

Doi tineri, de 21, respectiv 28 de ani,
din Segarcea au fost rãniþi grav într-un
accident petrecut în noaptea de marþi
spre miercuri, în apropierea comunei Po-
dari. Tânãrul de 28 de ani, bãut la volan
ºi circulând cu vitezã, a intrat cu maºina
într-un cap de pod din beton.

a produs un accident rutier în
urma cãruia douã persoane au
ajuns la spital pentru acordarea
de îngrijiri medicale. Din prime-
le cercetãri ale poliþiºtilor Birou-
lui Rutier Craiova, s-a stabilit

faptul cã Daniel Romanenco, de
28 de ani, din Segarcea, în timp
ce conducea un autoturism Ro-
ver, pe D.J. 561, dinspre Craio-
va cãtre Segarcea, din cauza
consumului de bãuturi alcoolice
ºi a neadaptãrii vitezei de depla-
sare la condiþiile de drum, caro-
sabilul fiind umed, la un moment
dat a pierdut controlul asupra
direcþiei ºi a pãrãsit partea ca-
rosabilã intrând într-un cap de
pod situat pe partea stângã a dru-
mului. Din accident a rezultat
vãtãmarea corporalã gravã a
conducãtorului auto ºi a lui Io-
nuþ Popa, de 21 de ani, din Se-
garcea, pasager în autoturism,
ambii tineri fiind transportaþi cu
ambulanþele la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova. Oa-
menii legii au stabilit cã ºoferul
era ºi bãut, în urma testãrii re-
zultând o concentraþie de 0,67
mg/l alcool pur în aerul expirat.

„În cauzã s-a întocmit dosar
penal sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunilor de vãtãmare corpo-
ralã din culpã ºi conducerea unui
vehicul sub influenþa bãuturilor
alcoolice sau a altor substanþe.
Poliþiºtii continã cercetãrile pen-
tru stabilirea cauzelor ºi împre-
jurãrilor în care s-a produs ac-
cidentul rutier”, ne-a declarat
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj,
inspector principal Alin Apostol.
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Cu acest prilej, Ion
Prioteasa, preºedintele CJ
Dolj, a prezentat pe scurt
strategia de dezvoltare
pentru urmãtorii doi ani a
consiliului judeþean în
domeniul culturii, precum ºi
proiectele investiþionale
derulate sau aflate în curs
de implementare în acest
sector de activitate. „Mã
bucur ºi sunt deopotrivã
onorat sã mã pot adresa
dumneavoastrã în calitatea
mea de preºedinte al Consi-
liului Judeþean Dolj, de altfel
unul dintre cele mai mari
judeþe ale României, un judeþ
cu o încãrcãturã istoricã
deosebitã, dar ºi cu un
bogat patrimoniu cultural. În
ultimii ºase ani, am investit
peste 20 de milioane de euro
în toate instituþiile de culturã
pe care le deþinem. Este,
dacã vreþi, ºi zestrea cu care
noi, Consiliul Judeþean Dolj,
venim alãturi de Primãria
Craiova în demersurile pe
care municipalitatea le-a
iniþiat în competiþia pentru
dobândirea titlului de «Capi-
talã Culturalã Europeanã -
2021»”, a subliniat Ion
Prioteasa.

Muzeul Olteniei are o puternicã
valoare istoricã ºi ºtiinþificã

ªeful administraþiei
doljene le-a mai spus

Ieri, în vizitã la Consiliul Judeþean Dolj :

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ)
Dolj, Ion Prioteasa, a primit, ieri, la se-
diul instituþiei, vizita unor marcante per-
sonalitãþi ale literaturii universale, sosite
în aceste zile la Craiova pentru a partici-
pa la cea de-a doua ediþie a Festivalului
Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”.
Amintim câteva dintre numele sonore
prezente la acest eveniment, care se do-
reºte a fi unul de þinutã : Hanane Aad;
Adonis; Mamta Agarwal; Hai An; Ioan
Baba; Slavco Almãjan; Nicolae Dabija;
Mend-Ooyo; Vincenzo Bianchi; Vladas
Braziunas; Cãtãlin Bordeianu; Laura Ga-

ravaglia; Yong Tae Min; Sreten Perovic;
Ognean Stamboliev; Peter Waugh; Vea-
ceaslav Samoºkin; Rade Siljan; Istavan
Turczi; Yu Yu; Nedeljko Terzic; Milan Ric-
hter; Amadou Lamine Sall, Nicolae
Brossard; Dind Cheng; Daniel Corbu;
Michael Harlow ºi Gaetano Longo. Cea
de-a doua ediþie a Festivalului Mondial
de Poezie „Mihai Eminescu“ se desfãºoa-
rã la Craiova, în perioada 16-18 septem-
brie, manifestarea cuprinzând decerna-
rea premiilor anuale ale Academiei In-
ternaþionale „Mihai Eminescu“, recita-
luri ºi lansãri de volume.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

  Ieri, dupã-amiazã, la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
a avut loc lansarea lucrãrilor, „Fereastra cu oglindã” de Nedeljko Terzic;
„Nori mari” de Veaceslav Samoºkin ºi „În fiecare, doar un suflet”, de
Sreten Perovic . Astãzi se va vizita Complexul Brâncuºi din Târgu Jiu ºi
se vor acorda placheta ºi diplomele de participare la cea de-a doua ediþie
a Festivalului Mondial de Poezie.

Prof. univ. dr. Ion Deaconescu, preºedintele Academiei
Internaþionale „Mihai Eminescu”:

„Avem marea bucurie de a ne afla în aceastã somptuoasã clãdire, atât
din punct de vedere al edificiului, cât ºi administrativ, pentru cã este
vorba de consiliul judeþean - o instituþie fundamentalã. Preºedintele Ion
Prioteasa este omul care a sprijinit întotdeauna manifestãrile artistice. Cu
aceastã ocazie, îndrept cãtre domnia sa întreaga mea consideraþie ºi
mulþumirile de a ne fi primit în aceastã zi.”

Academicianul Nicolae Dabija :
„Vreau sã mulþumesc autoritãþilor pentru acest festival, pentru faptul

cã aþi reuºit sã faceþi din Craiova capitala mondialã a poeziei. Doresc sã
mai scot în evidenþã un lucru poate nespus încã: mulþi dintre cei sosiþi în
aceste zile în Cetatea Bãniei se aflã în anticamera Premiului Nobel pentru
literaturã. Sunt mari creatori ºi este meritul Craiovei cã a reuºit sã-i reu-
neascã pe toþi”

oaspeþilor cã în spaþiul
expoziþional amenajat în
incinta «Casei Bãniei», un
adevãrat monument arhitec-
tural, care este ºi cea mai
veche construcþie civilã din
Craiova, imobil renovat din
fonduri proprii, se regãsesc
piese remarcabile. „ ªi aici
mã refer la impresionanta
colecþie de covoare ºi
scoarþe tradiþionale olte-
neºti, aflate sub o protecþie
specialã ºi care vor face
parte din moºtenirea ºi
patrimoniul UNESCO. De
asemenea, avem Muzeul
Olteniei, în care se aflã
exponate impresionante,
rare ºi cu o puternicã
valoare istoricã ºi ºtiinþifi-
cã, precum craniul de
femeie descoperit în Peºte-
ra Muierii, din judeþul Gorj,
al doilea ca vechime din
Europa, sau «Tetraevanghe-
liarul bizantin», redactat pe
pergament, în greaca
veche, într-un atelier din
Constantinopol, din care se
mai gãsesc doar douã
exemplare asemãnãtoare, la
Dresda ºi Oxford”, a mai
spus preºedintele Consiliu-
lui Judeþean Dolj.

Muzeul de Artã, o adevãratã
bijuterie arhitecturalã

Ion Prioteasa le-a reco-
mandat oamenilor de culturã

sã se uite ºi cãtre
Muzeul de Artã, o
adevãratã bijuterie
arhitecturalã, un palat
construit la începutul
secolului trecut de unul
dintre cei mai bogaþi
români de la acea
vreme, Constantin
Mihail. „În incinta
acestui Muzeu veþi putea
descoperi ºase opere ale
lui Constantin Brâncuºi.
Muzeul de Artã din
Craiova este unul dintre
puþinele din lume care
deþine un numãr atât de
mare de creaþii ale
marelui sculptor oltean.
Judeþul Dolj are foarte multe
lucruri frumoase, pe care ar
trebui sã le vedeþi. Mã bucur
cã sunteþi prezenþi în aceste
zile la Craiova ºi cã în acest
fel reuºiþi sã ne cunoaºteþi la
noi acasã”, a declarat preºe-
dintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa.
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Alinn Pop s-a nãscut în
satul doljean Galiciuica, iar
primul contact cu muzica
popularã l-a avut prin inter-
mediul micuþului aparat de
radio din casa pãrinteascã.
„Când auzea un cântec la
radio, mama scria repede
versurile ºi eu le învãþam
apoi de la ea”, îºi aminteºte
Alinn. Era nelipsit de la
serbãrile ºcolii, unde partici-
pa întotdeauna cu câte un
cântecel pe care, muncitor
din fire, îl exersa de multe
ori înainte de a urca pe
scenã. În fiecare duminicã
era în stranã, la bisericile din
Galiciuica ºi Bãileºti, vocea
sa caldã distingându-se în
cor. A urmat Facultatea de
Drept din Craiova, dar dorul
pentru muzicã tot nu i-a dat
pace. Student fiind, s-a
înscris ºi la cursurile ªcolii
Populare de Artã, Secþia
Canto-Muzicã popularã unde
a învãþat sã se cunoascã mai
bine ºi sã înþeleagã ce
înseamnã, de fapt, sã fii
solist de muzicã popularã.

O stea la ...
„Ploaia de stele”

A simþit, însã, cã Dumne-
zeu i-a fost dintotdeauna
aproape, cãlãuzindu-i paºii
în viaþã. A participat la
concursul „Ploaia de stele”

Alinn Pop are o poveste de viaþã
aparte pe care, cu multã sensibilita-
te, ºi-a legat-o pentru totdeauna de
muzicã. A cântat de mic, dar a tre-
buit sã aºtepte pânã acum ca sã-ºi
imprime, pe un CD, vocea, una deo-
sebitã care, cu siguranþã, vã va în-
cânta sufletele. Albumul sãu de de-

but, intitulat sugestiv „N-am crescut

cu cozonac”, va fi lansat chiar în
aceastã searã, la restaurantul „Viva-
ro” din Craiova, acolo unde tânãrul
interpret îi aºteaptã pe toþi prietenii
ºi cunoscuþii ca sã se bucure împreu-
nã de un început pe care ºi l-a dorit
dintotdeauna.

ºi a ajuns pânã în semifinalã,
fiind o adevãratã rampã de
lansare pentru el. Vocea sa
deosebitã a fost remarcatã
imediat, astfel cã, la scurt
timp, a fost cooptat în trupa
„Etno”. Din 2005, Alinn Pop
a mers peste tot prin þarã ºi
a cântat în faþa a mii de
oameni. A fost o perioadã
frumoasã, dar care s-a
terminat. Dupã trei ani de
colaborare, Alinn a pãrãsit
trupa „Etno” ºi s-a reîntors
la meseria de jurist pentru
care se pregãtise. Între timp
o cunoscuse pe actuala sa
soþie, Viorica, pe atunci
studentã la Teologie, ºi au
întemeiat o familie. Dar
dorinþa de a cânta persista
într-un ungher al sufletului
sãu ºi tot nu-i dãdea pace.
În prima zi a anului 2009, a
urcat din nou pe scenã,
participând cu un recital în
deschiderea concertului de
Revelion al lui Bonnie Tyler,
din centrul Craiovei.

Un album îndelung
aºteptat

Alinn Pop s-a decis atunci
pe loc sã aibã o carierã solo.
Visa la propriul sãu album
muzical pe care sã se
regãseascã vocea sa, dar ºi
care sã-l reprezinte întruto-

tul. Aveau sã treacã mai
mulþi ani pânã când, printr-o
întâmplare fericitã, regizatã
tot de bunul Dumnezeu,
Alinn avea sã o întâlneascã
pe textiera Alina Sãndoi,
colega noastrã de la „Cuvân-
tul Libertãþii”. O iubitoare de
folclor autentic ºi provenind
dintr-o familie de preoþi,
Alina a fost cea care „i-a
citit inima” ºi i-a putut astfel
scrie versurile dintr-o
suflare. A fost uºor apoi ca
vocea caldã a lui Alinn Pop
sã se modeleze cu textul.
Albumul „ N-am crescut cu
cozonac” s-a închegat
repede, crescând ºi el ca un
aluat de cozonac. Dupã
multã aºteptare, dar printr-o
minune, colecþia sa de
cântece, primele pe care
tânãrul interpret îºi vede, în
sfârºit, numele, este acum
gata ºi este pregãtitã sã
ajungã în casele dumnea-
voastrã. Cunoscându-i
povestea de viaþã, sensibili-
tatea ºi cãutãrile sale conti-
nue înspre muzica popularã
autenticã, vã recomandãm
cu toatã cãldura sã-l ascul-
taþi cântând pe Alinn Pop!

Alina Sãndoi,
textier:

„Cel mai mult l-a iubit
Dumnezeu pe Alinn Pop

într-o seninã zi de mai când
i-a picurat în glas toatã
cãldura ºi puritatea florilor
de primãvarã. Am avut
bucuria sã-i scriu versurile
pentru acest album ºi, de la
început, am avut convinge-
rea, recunoscându-i talentul,
cã le va pune în valoare. ªi
a reuºit prin felul sãu aparte
de interpretare sã ne poarte,
mãcar pentru câteva clipe,
în lumea copilãriei, dulce ca
zahãrul pe pâine. Din prima
clipã am ºtiut cã am întâlnit
un om cu o personalitate
puternicã, o persoanã cu
totul deosebitã, plinã de
rafinament, înþelepciune ºi
bunãtate. Prin felul în care
interpreteazã folclorul

autentic, ne transmite
tuturor echilibrul, puritatea
ºi nobleþea, valori ale sufle-
tului sãu bun, dublate de
sensibilitate, mãiestrie ºi un
real talent. În aceastã zi
specialã, mult aºteptatã de
el, îi doresc din toatã inima
sã se bucure de succesul pe
care îl meritã din plin, sã-i
dea Cel de Sus, pentru toþi
cei dragi, darul cel mai de
preþ: sãnãtate, aºa cum
frumos cântã el: Eºti sãnãtos,
eºti bogat! Pentru cã Dumne-
zeu are un plan cu fiecare
dintre noi, vreau sã cred, cã
ºi pentru Alinn are planuri
nebãnuite, pe mãsura sufletu-
lui sãu mare ºi curat!”.

LAURA MOÞÎRLICHE

Poºta Românã va prelua, sorta,
transporta ºi distribui cardurile na-
þionale de asigurãri de sãnãtate,
urmând sã fie trimise 600.000-
700.000 de carduri pe zi, care vor
fi distribuite în 20 de zile lucrãtoa-
re de la primire. Primii care vor
beneficia de cardurile naþionale de
sãnãtate sunt bucureºtenii. În Ca-

Primele carduri de sãnãtate vor fi distribuite cãtre populaþie înce-
pând de mâine. Acestea vor ajunge la asiguraþi prin poºtã, urmând ca

pânã la sfârºitul lunii octombrie, 91% din carduri, adicã  12,4 milioane
de exemplare, sã intre în posesia titularilor.

pitalã, vineri, operatorii poºtali vor
începe distribuirea cardului cãtre
asiguraþii cu vârsta peste 18 ani,
iar de pe 22 septembrie aceastã
operaþiune va începe, concomitent,
în mai multe judeþe din þarã.

Valoarea contractului dintre Poº-
ta Românã ºi Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate este de 37,5

milioane lei – 8,5 milioane euro -,
cu o duratã de patru ani, peste 90%
din carduri urmând sã fie distribuite
pânã la sfârºitul lunii octombrie.
Poºta Românã va livra, potrivit
protocolului, cardul de sãnãtate
destinatarului în maximum 20 de
zile calendaristice, începând cu
ziua lucrãtoare urmãtoare celei în
care trimiterile au intrat în reþeaua
poºtalã.

Cardul va fi predat
la domiciliul
asiguratului

Cardul de sãnãtate va fi distri-
buit la domiciliul asiguratului ºi pre-

dat titularului pe baza actului de
identitate. Dupã douã prezentãri la
domiciliul asiguratului, dovedite pe
bazã de document justificativ, ope-
ratorul de servicii poºtale va preda
cardul naþional casei de asigurãri
de sãnãtate în raza cãreia se afla
domiciliul asiguratului. Avizul pe
care operatorul poºtal îl lasã la do-
miciliul asiguratului, în cazul în
care nu va fi gãsit, va conþine nu-
mãrul de telefon al factorului poº-
tal, astfel încât asiguratul sã îl poatã
contacta pentru a stabili intervalul
orar în care poate reveni în zilele
urmãtoare pentru a-i preda cardul
de sãnãtate.

În ultimele ºase luni au fost ti-
pãrite peste 9,5 milioane de car-
duri, operaþiune ce a costat 123 de
milioane de lei, urmând ca tranºa
finalã, de un milioan de carduri, sã
fie printatã în cel mai scurt timp.
Cardul are inscripþionate, la vede-
re, pe lângã nume ºi prenume ºi
codul de identificare în sistemul de
sãnãtate. În plus, va avea un cip
pe care vor fi încãrcate de medi-
cul de familie ºi alte informaþii esen-
þiale: CNP-ul, grupa sanguinã, RH-
ul, diagnostice medicale cu risc
vital, boli cronice, dar ºi datele de
contact ale medicului.

RADU ILICEANU
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GEORGE POPESCU O nouă stafie ne bântuie…Sub masca unor opţiuni „ideologice”, s-a
instalat, în spaţiul public din acest ultim sfert
de veac un vertiginos curent nihilist, etalân-
du-şi cu un gust suculent, cravaşa antico-
munismului fără vreo preocupare pentru
nuanţe şi disocieri pe care orice investigaţie
istoriografică ar presupune-o. Ştiu că mulţi
se vor grăbi să mă taxeze drept un…comu-
nist, un nostalgic al unei epoci ce-a sfârşit
printr-un deces în definitiv „natural”, în ciuda
unor intervenţii extra-sistemice, altminteri şi
acestea pe deplin legitime.

Îmi asum riscul, sub rezerva că nevoia de
disocieri e mai necesară şi mai utilă procesu-
lui de asumare a Istoriei decât avânturile pu-
nitive nediferenţiate ce-şi au drept ţinte epoci
istorice din orice parte a lumii. Fiindcă, în
momentul în care prezentul e tulbure, acu-
zând lipsa unei perspective cât de cât tonice,
când insatisfacţia domină sâcâitoare spectrul
zilei de mâine, iar conştiinţele sunt răvăşite
de spectrul unui viitor consistent, responsa-
bilizarea exclusivă a unui timp apus, închis,
respins în toate componentele sale nu depă-

şeşte cadrul unei… mode, bine întreţinute de
o irepresivă fascinaţie a cărei lipsă de impact
constructiv este prea evidentă.

N-am avut, noi, românii (s-a spus prin
detectiviste pagini cu pretenţii de etiologie
naţională), nici vocaţia eroismului, deseori
doar fardat într-o retorică de o comică gra-
tuitate, nici simţul unui proiect de Ţară într-
o manieră care să oprime tentaţia văicărelii
inutile încătuşate în faldurile ţipătoare ale lip-
sei de noroc. În acest sens şi numai în acest
sens îmi rezerv dreptul de a împărtăşi cu
Cioran, cel din 1940, chemarea dureroasă
la acţiune, dincolo de orice amestec, voit
ori nu, de factură „ideologică”. Istoria noas-
tră are încă, din nefericire, hiaturi, ba chiar
găuri neacoperite documentar pe care, în
loc să căutăm a le da cuvenitele conţinuturi,
le-am înălţat la nefastul statut de… privile-
giu. Încep să dau dreptate celor care, în ul-
timii ani, s-au animat în temerara recupera-

re a unei preistorii căreia i se opun criticii cu
asezonări „ştiinţifice” ce văd în astfel de în-
treprinderi doar nişte ficţiuni caraghioase.

Însă ceea ce mi se pare încă şi mai grav
este patosul cu care, în numele unor jude-
căţi parcelate, ne-am lăsat pradă noii (ace-
leiaşi?) tentaţii de a crea un nou hiat în is-
toria neamului prin aruncarea, nediferen-
ţiată, la coşul de gunoi a ultimei jumătăţi a
veac ului trecut.

Operatorul c u pretenţii demistificatoare
ş i legitimat tot „ideologic ” ac ţionează
nestingherit şi insinuant în numele unui an-
ticomunism grobian, fără nicio preocupare
diferenţiatoare, riscând, aproape programa-
tic,  să circumscrie o întreagă perioadă la
imaginea unui deşert. Elanul nihilist e pus
la lucru şi nimic nu scapă operaţiei nimici-
toare: de la economie la educ aţie, de la agri-
cultură la externe, totul e pus la pământ cu
aceeaşi ardoare a surpărilor zidurilor bietu-
lui meşter Manole.

În ciuda tuturor evidenţelor, iau drumul
pubelei istoriei, într-un neostoit complot al
deriziunii cu amprentele unei jurisdicţii apro-
ximative, realităţi pe care, în care şi cu care
câteva generaţii am convieţuit şi am trăit,
cu mai mari ori mai firave bucurii, cu sacri-
ficii uneori exorbitante, cu aşteptări neîm-
plinite, dar şi cu sentimente ale unei mândrii
ce-au mai surpat din nefericirile Istoriei.

Dar iată cum, prin subterfugii cu preten-
ţii de judecăţi infailibile, într-o confuză dis-
tribuţie de criterii reduse la nişte clişee ori,
mai grav, la nişte slogane trâmbiţate ame-
ninţător, am ajuns în punctul aproape tragic
în care reprezentanţii câtorva generaţii nu
prea mai ştiu ce anume au trăit: ori poate
nici n-am trăit cu adevăra? Şi mă întreb dacă
nu cumva, printr-un păcătos joc de substi-
tuire, aces t freamăt al antic omunismului
transformat într-un sport naţional nu con-
tribuie la resuscitarea unei alte stafii care ne
bântuie existenţa şi istoria.

Inimoasele membre ale Clubu-
lui Soroptimist din Craiova s-au
întâlnit marţi seara, la Biblioteca
Judeţeană „Alexandru şi Aristia
Aman” din Craiova, pentru a pune
la punct detaliile acestui generos
proiect, un altul pe care şi-au pro-
pus să-l desfăşoare în ac eastă
toamnă. Încă de la început, Simo-
na Florea, preşedintele clubului şi
managerul de proiect, a mărturist
că această nouă iniţiativă este poa-
te cea mai frumoasă provocare de
până acum pentru că ea se adre-
sează copiilor. ”Este momentul să
arătăm ce putem într-un proiect
care este cât se poate de frumos şi
de tonic”, a spus preşedintele Clu-
bului Soroptimist din Craiova, pri-
mul înfiinţat în România şi c are
ac um numără 151 de membre,
doamne distinse cu cariere recu-
noscute în diferite domenii de ac-
tivitate.

Proiectul debutează
în luna octombrie

Proiec tul „Craiovean pentru o
zi” va debuta la începutul lunii oc-
tombrie, mai precis  pe data de 1
oc tombrie când primul grup de
15 elevi – din c ei 150 câţi au fost
cooptaţi (75 de la Şcoala Gimna-
zială din Rojişte ş i 75 de la Şcoa-
la gimnazială din Teasc )– vor
ajunge la Craiova. Ei vor călători
cu un microbuz şi, timp de o zi
(n.r. - excursiile se organizează
în fiecare zi de sâmbătă, iar în

Graţie unui proiect generos,

150 de elevi din Teasc şi Rojişte
vor fi craioveni pentru o zi

„Craiovean pentru o zi” este un proiect frumos pe care Clubul Soroptimist
Internaţional Craiova, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi
Aristia Aman”, Muzeul Olteniei, Asociaţia pentru Sprijin şi Implicare Socială
Craiova şi şcolile gimnaziale din Rojişte şi Teasc se pregătesc să-l demareze la
începutul lunii octombrie. Organizatorii îşi propun ca, timp de o lună, să le
ofere elevilor de la cele două şcoli un tur complet al Craiovei, din care să
înveţe despre istoria şi bogăţiile pe care le adăposteşte Cetatea Băniei.

săptămâna de vacanţă a elevilor
– în fiec are zi) vor f i conduşi
într-un tur c omplet prin munic i-
piu. „Noi vom purta un tricou alb,
cu logo-ul proiec tului nostru, şi
îi vom însoţi pes te tot”, a menţi-
onat managerul de proiect, Simo-
na Florea. Organizatorii le-au pre-
gătit mic ilor  vizitatori o lis tă în-
treagă de obiective, iar acum se
străduiesc să strângă cât mai mul-
te şi interesante informaţii despre
fiecare în parte.

Un concurs online
pe teme de cultură generală
Vor fi vizitate Muzeul Olteniei,

cu c ele trei secţii ale sale, apoi Bi-
blioteca Judeţeană, Universitatea
din Craiova, Centrul Multifuncţi-
onal din Romaneşti, Primăria, Pre-
fectura, Teatrul naţional, cele două
parcuri – Parcul Romanescu şi
Parcul Tineretului. ”Este un lucru
foarte folositor pentru copii. Nici
nu vă imaginaţi cât de multe fa-
milii nu au reuşit să-şi trimită co-
piii dincolo de graniţele satului ...”,
este convingerea cu c are soropti-
mistele craiovene pleacă la drum
cu ac est proiect. La   sfârşitul fie-
cărei vizite, copiii vor realiza câte
un poster pe care se vor regăsi
impresiile lor. Şi asta nu este to-
tul.  Elevii sunt provocaţi apoi cu
un c oncurs  online, care va fi lan-
sat pe site-ul clubului – www.cra-
iovasoroptimist.ro , iar întrebările
adresate se vor referi tocmai la

obiectivele vizitate. Organizatorii
sunt pregătiţi să premieze fiecare
răspuns corect, buc uroşi că, în
felul acesta, copiii vor avea de câş-
tigat la capitolul cultură generală.

Vor vizita
şi colegiile craiovene de elită

Recunoscute pentru spiritul fi-
lantropic, membrele sorpostimiste
au inclus pe lista obiectivelor şi o
vizită la colegiile de elită din Craio-

va („Carol 1”,  „Fraţii Buzeş ti”,
„Elena Cuza”, ”Ştefan Velovan”,
Liceul „Henri Coandă”, Liceul Teh-
nologic „N. Neniţescu” şi Şcoala
profesională Beethoven pentru co-
pii cu deficienţe auditive), fiind gata
să îi consilieze şi chiar să-i sprijine
cu eventuale burse pe elevii cu si-
tuaţie financiară modestă care se
hotărăsc să urmeze cursurile la unul
dintre acestea. „Copiii sunt entu-
ziasmaţi, sunt nerăbdători să vadă

Craiova într-un anumit fel. Noi am
mai organizat excurs ii în cadrul
săptămânii „Şcoala altfel”, dar un
tur complet al Craiovei nu am reu-
şit să-l facem”, a menţionat Cos-
min Floricel, directorul Şcolii Gim-
naziale din Teasc. La începutul lu-
nii decembrie, elevii participanţi
care vor participa la concurs vor
fi premiaţi.

LAURA MOŢÎRLICHE
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În acelaºi timp s-au bucurat de
sprijinul rotarienilor ºi copiii de la
Grãdiniþa din Rãcarii de Jos care
au primit rechizite ºi materiale
pentru realizarea activitãþilor edu-
cative ºi creative. Evenimentul
face parte din programul Rotary
Susþine Calitatea în Educaþie de-
rulat de Rotary Club Craiova din
2008. Sub deviza “A servi mai
presus de sine” Rotary Club Cra-
iova promoveazã ºi alte proiecte
prin care susþine comunitatea lo-
calã. Proiectele Rotary Club Cra-
iova antreneazã factori de decizie
ai vieþii sociale, economice ºi po-
litice în vederea soluþionãrii unor
probleme diverse care pot apãrea
într-o comunitate: educaþie, sãnã-
tate, protecþia mediului, sprijini-
rea orfanilor, a copiilor talentaþi,
promovarea culturii, susþinerea

Rotary Club Craiova în parteneriat
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj,
Primãria Filiaºi ºi ªcoala Generalã
Filiaºi a organizat în data de 16 sep-
tembrie un eveniment de sprijin pentru

elevii de la ªcoala din Rãcarii de Jos.
Toþi elevii din clasele I - IV au primit
setul complet de caiete speciale pentru
toate disciplinele din programa ºcola-
rã, rechizite ºcolare ºi ghiozdane.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

valorilor familiei precum ºi alte
domenii de interes pentru rotari-
eni ºi implicit pentru comunitatea
în care ei trãiesc.

“Ajutând pe alþii ne
ajutãm pe sine”

În ultimii ani, Rotary Club Cra-
iova ºi-a îndreptat atenþia în spe-
cial asupra tinerei generaþii punând
accent pe educaþie, sãnãtate ºi cul-
turã. Astfel, proiectele rotarieni-
lor craioveni au vizat susþinerea
elevilor cu rezultate ºcolare bune
dar cu posibilitãþi materiale redu-
se, prin burse lunare prin progra-
mul Rotary susþine calitatea în
educaþie (25 de burse în valoare
de 300 lei lunar propuse pentru
anul ºcolar recent început), pre-
gãtirea non-formalã a tinerilor (ta-
berele internaþionale de leadership,

sprijinirea elevilor pentru a parti-
cipa la competiþii ºcolare). De
asemenea, prin proiectul “Control
dentar pentru copii” au beneficiat
de control dentar gratuit peste
900 de copii din mediul rural si
zonele limitrofe Craiovei. În do-
meniul susþinerii culturii, cele mai
recente acþiuni sunt: sprijinirea
Festivalului Internaþional Shake-
speare organizat la Craiova în anii
2012 ºi 2014, a Festivalului Mon-
dial de Poezie “Mihai Eminescu”
Craiova 2013 ºi 2014 precum ºi a
proiectului Craiova Capitalã Cul-
turalã Europeanã 2021 - prin eve-
nimentele culturale pe care le-a
organizat. “Rotary Club Craiova
susþine cooperarea internaþionalã
ºi dezvoltã acþiuni comune cu alte
cluburi Rotary din Balcani ºi din
lume. Parteneriatele cu cluburi din

Balcani (Grecia, Bulgaria, Serbia)
dar ºi din Europa (Italia, Dane-
marca) sau din Statele Unite au
dus de-a lungul timpului la finali-
zarea unor proiecte de impact so-
cial, precum ºi la iniþierea altora
care se vor desfãºura în anii ur-
mãtori. Rotary Club Craiova mul-

þumeºte tuturor celor care susþin
ºi vor susþine în continuare pro-
gramele ºi proiectele desfãºurare
în interesul comunitãþii locale ºi
apreciazã cã ajutând pe alþii ne aju-
tãm pe noi înºine”, a declarat Prof.
Dr. Cristi Spulbãr, preºedintele
Rotary Club Craiova.

Înscrierile pentru participa-
rea la ediþia de toamnã a RIUF
au început pe 11 septembrie.
Evenimentul se va desfãºura în
trei oraºe ale þãrii, iar la ediþia
din Bucureºti sunt aºteptaþi
reprezentanþii a peste 50 de
universitãþi din întreaga lume.
Mai mult decât atât, RIUF îºi
propune sã le ofere vizitatorilor
oportunitatea de a explora o
paletã cât mai largã de oferte
din domeniul educaþional.
Astfel, printre expozanþii de la
aceastã ediþie se numãrã,
alãturi de universitãþi, ºi
instituþii culturale, ºcoli de
limbi strãine sau asociaþii
studenþeºti.

Romanian International University Fair
revine în aceastã toamnã în trei mari ora-
ºe: Bucureºti (4-5 octombrie), Timiºoara
(7 octombrie) ºi Iaºi (9 octombrie). Or-

ganizat de cãtre Grupul EDUCATIVA ºi
aflat la cea de-a XV-a ediþie, RIUF repre-
zintã cel mai mare eveniment educaþional
din România ºi Europa de Est.

O mai bunã
informare pentru
viitorii studenþi

Pe parcursul târgului, vizita-
torii vor putea sã afle informaþii
cu privire la care sunt progra-
mele de licenþã sau de masterat
pe care le au la dispoziþie în
domeniile de interes pentru ei,
date despre taxele de ºcolarizare
ºi posibilitãþile de finanþare,

precum ºi sã discute cu studenþi
ºi absolvenþi români ai universi-
tãþilor internaþionale. În plus,
vizitatorii vor putea participa la
workshopuri susþinute de
reprezentanþii universitãþilor.
„Evenimentul ºi-a propus încã
de la început sã creeze contex-
tul în care participanþii sã
priveascã dincolo de cele mai
simple rãspunsuri. Participarea
la târg le oferã oportunitatea de
a pune întrebãri, de a interacþio-
na direct cu viitori colegi sau
profesori de la universitãþi din
þarã ºi din strãinãtate ºi de a îºi
forma o imagine completã
despre oferta educaþionalã
actualã. Prin spectrul larg de
instituþii educaþionale prezente
ºi prin consilierea gratuitã
oferitã, RIUF poate reprezenta
pentru un elev sau student
punctul în care începe drumul
sãu spre mai departe”, a afirmat
Alexandru Ghiþã, preºedinte al
Grupului EDUCATIVA ºi
fondator RIUF.

Înscrierea pentru eveniment se face pe site-ul târgului www.riuf.ro ºi
oferã câteva avantaje pentru participanþi: în funcþie de domeniile de inte-
res selectate, cei înscriºi vor putea primi informaþii personalizate de la
universitãþi ºi vor rãmâne la curent cu toate noutãþile despre eveniment ºi
despre studiile în strãinãtate. Mai mult, înscrierea online permite rezer-
varea unui loc la sesiunile de workshopuri organizate în cadrul târgului.

În cadrul acestui proiect, or-
ganizaþiile partenere -Agenzija
Zghazagh din Malta, Asociaþia
Centrul pentru Dezvoltare Comu-
nitarã Durabilã, Stichting JONG
Rotterdam ºi YMCA George Wil-
liams College (UK) vor evalua ser-
viciile existente în acest moment
ºi vor dezvolta instrumente spe-
cifice lucrului cu tinerii cu opor-
tunitãþi reduse. Partenerii din
Olanda ºi Marea Britanie conduc
procesul de evaluare a serviciilor
existente, partenerii din România
ºi Malta urmând sã beneficieze de
experienþa ºi expertiza celor doi
parteneri pentru dezvoltarea ser-
viciilor adecvate nevoilor grupu-

Developing Detached Youth Work Practice,
proiect adresat tinerilor cu oportunitãþi reduse

Asociaþia Centrul pentru Dezvoltare Comunitarã Durabi-
lã implementeazã proiectul Developing Detached Youth

Work Practice, ce are drept scop dezvoltarea unor tehnici ºi
metode de lucru cu tinerii, metode adecvate nevoilor actua-

le ale tinerilor cu oportunitãþi reduse.

rilor de tineri la nivel local. În ca-
drul proiectului, lucrãtorii din Ro-
mânia ºi din Malta vor benecifia
ºi de formare ºi servicii de men-
torat. Pe parcursul proiectului,
CDCD va recruta lucrãtori ºi li-
deri de tineret ce vor beneficia de
servicii de formare ºi mentorat,
informaþiile privind activitãþile pro-
iectului ºi procedurile de selecþie
urmând sã fie disponibile pe web-
site-ul Asociaþiei – www.cdcd.ro.
Proiectul Developing Detached
Youth Work Practice este finan-
þat de Comisia Europeanã, Progra-
mul Erasmus +, Acþiunea Cheie 2
– Parteneriate strategice în dome-
niul tineretului.
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Pentru prima dată în România,
ateliere de visual kei
la Casa de Cultură

Casa de Cultură
„Traian Demetres-
cu” vă invită la pri-
mele ateliere de vi-
sual kei din Româ-
nia.  Susţinute de
artista Laura Cioro-
ianu, acestea se vor
desfăşura joia, între
orele 18.00 ş i
20.00,  în Salonul
Medieval al institu-
ţiei. Primul w or-
kshop,  de astăzi,

are ca temă „Gothic Lolita & dolls”. „Cei care vor lua parte la el se
vor familiariza cu această tendinţă vestimentară şi de machiaj din
Tokio, vor beneficia de un tutorial în stil gothic, dar şi de diferite
sfaturi şi demonstraţii practice de makeup. Iar cei care îşi vor face
apariţia cu cele mai interesante ţinute, accesorii, coafuri şi machiaje
vor avea parte de o surpriză!”, au anunţat organizatorii. Participa-
rea publicului la aceste ateliere este gratuită.

„La porţile măiestriei –
tineri pianişti”

F ila rm o n ic a
„Oltenia” prezintă
astă-seară,  de la
ora 19.00, cel de-
al doilea concert
din seria „La por-
ţile măiestriei –
tineri pianişti”.
Îşi dă concursul
Orchestra Simfo-
nică a instituţiei,
condusă de dirijo-
rul Constantin
Grigore, iar so-
lişti sunt Federico

Gad Crema şi Danilo Mascetti (Italia), Mihail Caloianu, Ştefan Ba-
dea. Tinerii pianişti interpretează concerte pentru pian şi orchestră
de Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven şi Frederic
Chopin. Intrarea este liberă. Primul concert „La porţile măiestriei
– tineri pianişti” a avut loc aseară şi i-a adus pe scenă, în acelaşi
acompaniament simfonic şi sub aceeaşi baghetă dirijorală, pe muzi-
cienii Gaia Damiana Minervini şi Valentina Kaufman (Italia), Codru-
ţa Ţugui, Ştefan Pretuleac şi Adrian Emanuel Radu.

O nouă serie de ateliere creative
scrapbooking

Casa de Cultură
„Traian Demetresc u”
organizează, în perioa-
da 18 septembrie – 18
decembrie a.c., o nouă
serie de ateliere creati-
ve sc rapbooking,  c u
premii pentru mămici şi
copii, şi ateliere de dez-
voltare personală prin
artă. Coordonatoare va
fi Veronica Svanstrom,
singura artistă de gen
din Craiova. În cadrul
atelierelor – care se vor

desfă’ura în fiecare zi de joi, la Galeria „Vollard”, începând cu ora
17.00 – vor fi predate tehnici speciale de realizare a felicitărilor,
decoraţiunilor, precum şi o introducere în arta de a readuce la viaţă
fotografiile şi amintirile preferate prin crearea de albume personali-
zate şi albume scrapbook. „Atelierele dedicate copiilor costă 15 lei,
iar cele dedicate adulţilor, 39 de lei. Pentru fiecare vor fi puse la
dispoziţia participanţilor materiale şi instrumente specifice tehnicii
de lucru scrapbooking”, au precizat organizatorii. Înscrierile se fac
la Casa de Cultură „Traian Demetrescu” (e-mail tradem@tradem-
.ro, tel. 0351.41.33.69) sau la info@mvcreative.eu.

La Galeria „ARTA” a Uniunii Artiştilor Plastici din
România – Filiala Craiova a avut loc, aseară, vernisa-
jul unei noi expoziţii personale de pictură semnate

„Veneţienele” artistei Aurora Speranţa,
din nou pe simezele Galeriei „ARTA”

Cu această ocazie, vor sosi la
Craiova 74 de cadre didactice şi
cerc etători de la universităţi din
Albania, Australia, Bulgaria, Croa-
ţia, Franţa, Germania, Grecia, Ita-
lia, Japonia, Polonia, Serbia, Slo-
vacia, Spania, Turcia şi de la mai
multe instituţii de învăţământ su-
perior din ţară: Universitatea din
Bucureşti,  Universitatea „Al. I.
Cuza” din Iaş i,  Univers itatea
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,
Universitatea de Vest din Timişoa-
ra, Universitatea „Ovidius” din
Constanţa şi Universitatea Tibiscus
din Timişoara.

Universitatea din Craiova va fi

Simpozionul internaţional „Limba şi literatura
italiană în perspectivă sincronică şi

diacronică”, la Universitatea din Craiova

Aurora Speranţa. Peste 30 de lucrări reamintesc
publicului atât de îndrăgita tematică veneţiană a ar-
tistei: gondole trecând agale, faimoasele poduri sus-

pendate deasupra c analelor ori fascinantele măşti,
toate în cromatica vie, deja recognoscibilă, în care
Aurora Speranţa „zugrăveşte” de câţiva ani buni
oraşul plutitor.

Invitată specială a artistei este Gabriela Boan-
giu, care alătură pe simeze 28 de lucrări de grafică
şi care, aseară, cu prilejul vernisajului, şi-a lansat şi
volumul „Antropolocus”. Expoziţia este una cu vân-
zare şi va rămâne deschisă la Galeria „ARTA” până
la sfârşitul lunii, putând fi vizitată gratuit.

Aurora Speranţa este membră a Uniunii Artiştilor
Plastici din România – Filiala Craiova. Din anul 2002
este membră a Societa delle Belle Arti – Circolo Degli
Artisti din Florenţa, având lucrări în colecţii particu-
lare din România, Franţa, Italia, Grecia, Marea Brita-
nie şi Canada.

Secţia de Limba şi Literatura Italiană a Facultăţii de Litere a
Universităţii din Craiova organizează în zilele de 19 şi 20 septem-
brie cel de al VI-lea Simpozion internaţional de italienistică, intitu-
lat „Limba şi literatura italiană în perspectivă sincronică şi diacroni-
că”. Evenimentul va avea loc sub patronajul Ambasadei Italiei în
România, al Institutului Italian de Cultură „Vito Grasso” din Bu-
cureşti şi al Societăţii „Dante Alighieri” – Sediul Central din Roma.
Lucrările se vor desfăşura în limbile italiană şi română şi sunt gru-
pate în patru secţiuni: literatură, literatură comparată, lingvistică
şi didactica limbii şi a literaturii italiene.

reprezentată de prof.
univ.  dr.  Elena Pîrvu,
conf. univ. dr. Gabriela
Rusu Păsăr in,  lec tor
univ. dr. Ramona Lazea,
lector  univ. dr. Lavinia
Similaru, lec tor univ. dr.
Mihaela Popescu, asis t.
univ.  dr. Oana-Adriana
Duţă. Conferinţele ple-
nare vor f i susţinute de
prof. Immacolata Tem-
pesta – Universitatea din
Salento („Una scrittura
formale libera. Usi nu-
ovi dell’italiano”)  ş i
prof. Massimo Arcangeli
– Universitatea din Ca-
gliari («Per una storia
linguistica italiana “dal

basso”. Prospettive di ricerca e
primi materiali»).

La deschiderea festivă a sim-
pozionului, c are va avea loc mâi-
ne, 19 septembrie, ora 10.00, în
Sala Albastră a Universităţii din
Craiova, vor lua cuvântul prof.
univ. dr. Dan Claudiu Dănişor –
rectorul Univers ităţii,  prof.  univ.
dr. Cristiana Teodorescu – pro-
rector  cu relaţiile internaţionale,
prof. univ. dr. Nicu Panea – de-
canul Fac ultăţii de Litere,  prof.
Ezio Peraro – directorul Institu-
tului Italian de Cultură „Vito Gras-
so” din Bucureşti şi ataşat cultu-
ral al Ambasadei Italiei în Româ-
nia, c onf. univ.  dr. Gabriel Co-
şoveanu – prodec an al Facultăţii
de Litere, prof. univ. dr. Elena
Pîrvu – prodecan al Facultăţii de
Litere, c oordonatorul Secţiei de
Limba şi Literatura I taliană a Fa-
cultăţii de Litere.

În cadrul simpozionului, sâm-
bătă, 20 septembrie, vor f i pre-
zentate volumele „Il parlato a
scuola”, de Franc esc o de Renzo
– Immacolata Tempesta (Arac ne
Editrice, Veneţia, 2014); „Libero

Bigiaretti.  Storie di senti-
menti. Prof ilo critico con
Appendice di testi rari”, de
Carla Carotenuto (Metauro
Edizioni, Pesaro, 2014); «Lo
spazio sospeso di Angelo
Fiore: una lettura del „Sup-
plente”», de Marc o Carmel-
lo (Centro Studi „Angelo
Fiore” ,  Palermo,  2014);
«Lingue speciali e settoriali
in italiano.  „Istruzioni per
l’uso”», de Giorgia Milioni
şi Athanasia Drakouli (Di-
s igma Editr ic e,  Aten a,
2014); „Discorso e cultura
nella lingua e nella lettera-
tura italiana. Atti del V Con-
vegno internazionale di ita-
lianistica dell’Univ ersitŕ di
Craiov a, 20-21 settembre
2013”, coordonat de Elena
Pîrvu (Cesati Editore, Firen-
ze, 2014).
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Sute de ultranaþionaliºti
ucraineni au protestat, ieri, la
Kiev, împotriva acordãrii unei
autonomii lãrgite provinciilor
separatiste proruse Doneþk ºi
Lugansk, relateazã agenþia
EFE citând agenþia Interfax
Ucraina. „Legile nu sunt cla-
re. Îi cerem lui Poroºenko
(n.r. – preºedintele Petro Po-
roºenko) sã nu le promulge”,
a declarat Artiom Skropadski,
purtãtorul de cuvânt al forma-
þiunii Sectorul Dreptei, fãcând
referire la cele douã acte nor-
mative votate marþi de Rada Supremã. Primul
text menþioneazã acordarea unui „statut spe-
cial” pentru regiunile proruse din estul Ucrai-
nei, crearea unui guvern autonom provizoriu
pentru o perioadã de trei ani ºi alegeri locale pe
7 decembrie, iar al doilea prevede o amnistie
pentru combatanþii rebeli, cu excepþia celor vi-
novaþi de delicte grave. Formaþiunea ultranaþi-
onalistã Sectorul Dreptei a jucat un rol crucial
în revolta de la începutul anului, ce a condus la
înlãturarea preºedintelui Viktor Ianukovici, iar
apoi a constituit un batalion de voluntari ce s-a
alãturat armatei în luptele împotriva separatiºti-
lor proruºi din provinciile Doneþk ºi Lugansk.
Manifestaþia de ieri survine dupã ce preºedinte-
le Petro Poroºenko a fost acuzat de fostul pre-
mier Iulia Timoºenko, precum ºi de liderul par-
tidului naþionalist Svoboda, Oleg Tiagnibok, cã
prin concesiile fãcute separatiºtilor pune în pe-
ricol integritatea teritorialã a Ucrainei ºi legali-
zeazã terorismul, ei criticând, de asemenea, ºi
acordarea libertãþii de folosire a limbii ruse în
cele douã provincii proruse, în defavoarea lim-
bii oficiale ucrainene. Preºedintele Poroºenko
este însã sprijinit de premierul Arseni Iaþeniuk.

Ucraina: Manifestaþie a ultranaþionaliºtilorUcraina: Manifestaþie a ultranaþionaliºtilorUcraina: Manifestaþie a ultranaþionaliºtilorUcraina: Manifestaþie a ultranaþionaliºtilorUcraina: Manifestaþie a ultranaþionaliºtilor
împotriva legii care acordã autonomieîmpotriva legii care acordã autonomieîmpotriva legii care acordã autonomieîmpotriva legii care acordã autonomieîmpotriva legii care acordã autonomie

provinciilor separatisteprovinciilor separatisteprovinciilor separatisteprovinciilor separatisteprovinciilor separatiste

Statul Islamic (SI) a publicat o
înregistrare video care pare sã rãs-
pundã promisiunii preºedintelui
american, Barack Obama, de a
„distruge” gruparea, relata „Wa-
shington Post”, în ediþia electroni-
cã de ieri. „Nu voi ezita sã acþio-
nez împotriva Statului Islamic în
Siria, precum ºi în Irak”, a decla-
rat Obama, într-un discurs rostit
în urmã cu o sãptãmânã, la Casa
Albã. „Obiectivul nostru este clar:

„Ucrainenii au nevoie de pace. Rãzboiul ne-a
costat foarte mult, iar vieþile omeneºti au o va-
loare inestimabilã. Mulþi ucraineni au murit apã-
rându-ºi þara”, a susþinut premierul necesitatea
unei soluþii pentru oprirea confruntãrilor arma-
te, el precizând cã fiecare zi de rãzboi cu rebelii
costã statul ucrainean circa 6 milioane de do-
lari. Totuºi, în ciuda concesiilor fãcute de Kiev,
insurgenþii doresc sã foloseascã cele douã legi
drept bazã pentru continuarea negocierilor, ei
insistând ca provinciile Doneþk ºi Lugansk sã
nu mai facã parte din statul unitar ucrainean.

La rândul sãu, Statele Unite ar anula o parte
a sancþiunilor impuse Rusiei, dacã între aceas-
ta ºi Ucraina ar fi creatã o zonã-tampon, scria
ziarul rusesc „Kommersant” în ediþia de ieri,
citat de agenþia publicã RIA Novosti, în pagina
electronicã. Potrivit unei surse de rang înalt din
cadrul administraþiei americane, acest punct este
considerat „crucial” de cãtre Washington.
Kremlinul i-a rãspuns cã Moscova nu va ac-
cepta nici o condiþie, iar Consiliul Federaþiei
Ruse (Camera superioarã a Parlamentului rus)
a adãugat cã nici mãcar nu intenþioneazã sã
examineze propunerile americane. Sursa ame-

ricanã a dezvãluit care ar
fi condiþiile Washingto-
nului în vederea unei anu-
lãri parþiale a sancþiuni-
lor pe care le-a impus
Moscovei. „Aºteptãm
sã-ºi retragã toþi militarii
ºi materialul de pe terito-
riul ucrainean. Este ne-
cesar ca Moscova sã în-
ceteze sã mai susþinã gru-
pãri armate ºi mercenari
în Ucraina, sã elibereze
toþi ostaticii, în special pe
femeia-pilot Nadejda

Savºcenko ºi pe realizatorul Oleg Senþov. Ce-
rem, de asemenea, crearea unui control la fron-
tiera ruso-ucaineanã ºi restabilirea suveranitãþii
Ucrainei asupra frontierelor sale, cu o suprave-
ghere permanentã din partea OSCE. În fine,
insistãm asupra creãrii unei zone-tampon de
securitate de ambele pãrþi ale frontierei”, a de-
clarat sursa citatã. Un purtãtor de cuvânt al
preºedinþiei ruse, Dmitri Peskov, a declarat cã
Moscova „nu este la curent cu aceste exigen-
þe”. În opinia sa, atât timp cât Casa Albã nu
face o declaraþie oficialã, autoritãþile ruseºti nu
vor face nici un comentariu asupra acestui sub-
iect. Preºedintele Comisiei pentru Afaceri Ex-
terne din cadrul Consiliului Federaþiei, Mihail
Marghelov, a anunþat, de asemenea, cã Rusia nu
are intenþia sã discute condiþii de anulare a sanc-
þiunilor americane. „Noi considerãm aceste sanc-
þiuni, care nu au fost adoptate via ONU, ci prin
decizie unilateralã, ilegitime ºi contrare dreptului
internaþional. Nu avem ce sã discutãm”, a subli-
niat senatorul rus. Crearea unei „zone-tampon
de zece kilometri între Rusia ºi Ucraina” fãcea
parte dintr-un plan de pace al preºedintelui Petro
Poroºenko, anunþat la 20 iunie.

Statul Islamic îi rãspunde lui Obama într-o înregistrare video:

„Lupta abia a început”, „va urma”

vom slãbi ºi într-un final vom în-
vinge Statul Islamic”, a subliniat
preºedintele american, apreciind
cã jihadiºtii sunniþi care au decapi-
tat doi jurnaliºti americani aparþin
„unei organizaþii teroriste care nu
are altã viziune decât masacrul ce-
lor care i se opun”. Publicat de
centrul media Al-Hayat, care a di-
fuzat ºi înregistrãrile cu decapitã-
rile celor doi jurnaliºti americani,
filmul de 52 de secunde este o suc-

cesiune de imagini cu explozii în
slow-motion, combatanþi care trag
cu mitraliere, flãcãri ºi maºini
aruncate în aer de bombe, toate pe
fundalul unei muzici apocaliptice.
Înregistrarea include ºi cadre cu
Obama care susþine cã trupele
americane nu se vor întoarce sã
lupte în Irak, precum ºi imagini
cu fostul preºedinte George W.
Bush dupã invadarea Irakului, cu
faimosul banner „Misiune Înde-
plinitã”. Nimeni nu vorbeºte în
aceastã înregistrare video, care se
terminã cu urmãtoarele cuvinte
care apar succesiv pe ecran: „Flã-
cãrile Rãzboiului: Lupta abia a în-
ceput”, „Va urma”.

Preºedintele turc, Recep Tayy-
ip Erdogan, a negat cã þara sa sus-
þine grupãri islamiste extremiste în
Siria ºi cã închide ochii la faptul
cã jihadiºtii recruteazã adepþi de pe
teritoriul Turciei, relateazã DPA.
Potrivit unor rapoarte apãrute în
media, între care „The New York
Times” ºi „Newsweek”, SI se poa-
te baza pe un flux continuu de re-

cruþi care vin din Turcia. „Turcia
este împotriva oricãrei forme de
terorism ºi a oricãrei organizaþii
teroriste. Nu am acceptat nicioda-
tã termenul «terorism islamic» ºi
nu-l vom accepta niciodatã”, a de-
clarat Erdogan. „A descrie Turcia
ca o þarã care susþine terorismul
este grosolan”, a subliniat acesta.
Analiºtii estimeazã cã sute de turci
luptã în prezent alãturi de miliþia
Statului Islamic în Irak ºi Siria ºi
cred cã gruparea are reþele clan-
destine de susþinere care acþionea-
zã în Turcia. Potrivit unor esti-
mãri recente din SUA, gruparea
jihadistã are acum peste 30.000
de membri. Aproximativ 1.000 de
turci s-au alãturat grupului jiha-
dist, potrivit cotidianului american
„New York Times”. Citând oficiali
ai guvernului turc ºi rapoarte me-
dia, „New York Times” a menþio-
nat cã Turcia este una dintre cele
mai mari surse de luptãtori strãini
pentru SI, care a preluat contro-
lul asupra unor mari zone din Irak
ºi Siria.

Iranul susþine cã dialogul
cu SUA în problema nuclearã
nu a fost benefic

Dialogul cu SUA în cadrul ne-
gocierilor nucleare cu marile pu-
teri nu a fost „benefic” pentru
Iran, relevã o infografie publicatã
ieri pe site-ul oficial al liderului
suprem iranian Ali Khamenei, re-
lateazã AFP. Infografia reia punc-
tele unui discurs al ayatollahului Ali
Khamenei rostit la 13 august, în
care acesta afirma cã într-un an
de negocieri „dialogul cu america-
nii nu a diminuat animozitatea lor
ºi a fost inutil”. Ba, mai mult, spu-
ne acesta, dialogul cu Washingto-
nul a fost „dãunãtor” pentru Iran,
însã subliniazã cã nu interzice con-
tinuarea discuþiilor între cele douã
þãri pe tema dosarului nuclear. În
infografia prezentatã, patru per-
soane îi reprezintã pe negociatorii
americani, în special pe secretarul
de stat John Kerry ºi adjunctul sãu
Wendy Sherman. John Kerry in-
sistã asupra faptului cã „opþiunea
militarã se aflã pe masã dacã Te-
heranul doreºte sã relanseze pro-
gramul de îmbogãþire a uraniului”.
El acuzã, de asemenea, Teheranul
cã „susþine terorismul ºi (grupa-
rea ºiitã libanezã) Hezbollah”. În
opinia Iranului, „tonul americani-
lor a devenit din ce în ce mai dur
ºi mai insultãtor” ºi SUA au pre-
zentat „cerinþe suplimentare”, în
special „reducerea capacitãþii ba-
listice a Iranului ºi încetarea spri-
jinului pentru grupurile de rezisten-
þã” împotriva Israelului. Infogra-
fia prezintã, de asemenea, o listã
cu sancþiunile americane impuse
de un an, care vizeazã societãþi,
bãnci, organizaþii, cetãþeni iranieni
ºi strãini, precum ºi cu amenzile
în valoare totalã de 9,5 miliarde de
dolari impuse de justiþia america-
nã. Acest document este publicat
în contextul în care ºefa diploma-
þiei europene, Catherine Ashton, ºi
omologul sãu iranian, Mohamad
Javad Zarif, urmau sã se întâlneas-
cã, ieri, la New York, pe marginea
Adunãrii Generale a ONU, pentru
reluarea negocierilor privind pro-
gramul nuclear iranian controver-
sat, a anunþat serviciul diplomatic
al UE, citat de France Presse.

Patriarhul rus Kiril a primit
cadou un avion de vânãtoare

Patriarhul Kiril, liderul Bisericii
Ortodoxe ruse, a primit cadou un
avion de vânãtoare de tip SU-35,
în timpul unei vizite la o uzinã din
Extremul Orient rus, relateazã
Moscow Times, în ediþia electro-
nicã. Kiril a primit avionul de vâ-
nãtoare dupã ce le-a oferit icoane
sfinþite de el însuºi muncitorilor de
la uzina care produce aeronave
civile ºi militare, a anunþat Biseri-
ca într-un comunicat publicat pe
site-ul sãu. Patriarhul, cu care pre-
ºedintele Vladimir Putin a dezvol-
tat o relaþie apropiatã în ultimii ani,
le-a vorbit muncitorilor despre
importanþa de a apãra statul rus.
„Rusia nu poate fi un vasal. Pen-
tru cã Rusia nu este doar un stat,
este o întreagã civilizaþie, este o
poveste de o mie de ani, un vas
cultural eterogen, de o putere enor-
mã”, a afirmat el, potrivit agenþiei
RIA Novosti.
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A.N.A.F. – Directia Generala Regio-

nala  a  Finantelor  Publice  Craiova - Ad-
ministraþia  Judeteana a Finanþelor Pu-
blice Dolj organizeazã licitaþii publice în
condiþiile precizate de O.G. nr.92/ 2003
rep. privind Codul de procedurã fiscalã
cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit
Firmilian, nr. 2, cam. 206  pentru debito-
rii: 1. SC  KRONER  LAGUNA TOUR  SRL
Craiova, str. Prl. Bechetului, nr.13, jud
Dolj, cod  identificare fiscala 26305513 in
data de 30.09.2014, ora 10,00 pentru van-
zarea bunului: teren extravilan arabil 6800
mp, T18, P13 si P14, nr cad provizoriu
30245, loc. Isalnita, jud Dolj, prêt pornire
licitatie 60.300 lei. 2. SC  INCUBATOIO
FERRINI  SRL, Pielesti, str Calea Bucu-
resti, nr. 136/1, jud Dolj, cod identificare
fiscala 27281692 in data de 30.09.2014, ora
13,00 pentru vanzarea bunurilor: instala-
tie alimentare cu furaje si apa pentru pui
gaina- 2buc, prêt pornire licitatie 1.240 ei/
buc; cuva furaje, prêt pornire licitatie 240
lei; butelie tip petrom 6 buc, prêt pornire
licitatie 35 lei/buc; generator caldura
BIEMMEDUE-SE160, prêt pornire licita-
tie 140 lei; arzator – 10 buc, prêt pornire
licitatie 25 lei/buc; aeroterma tip GP25,
prêt pornire licitatie 80 lei. Amplasare: se-
diul societatii. 3. SC BIA E COM  SRL,
Craiova, b-dul Oltenia, nr.7, bl. 170F, sc.1,
ap.3, jud Dolj, cod identificare fiscala
16809580 in data de 30.09.2014, ora 15,00
pentru vanzarea bunurilor: rezervor mo-
delif, 9000L, prêt pornire licitatie 10.410
lei; modelator  lung, prêt pornire licitatie
7.180 lei; cuptor electric (Miwe), prêt por-
nire licitatie 6.810 lei; dospitor electric, prêt
pornire licitatie 1.740 lei; cuptor MATA-
DOR, prêt pornire licitatie 4.000  lei; masi-
na de feliat paine, prêt pornire licitatie
3.320 lei; con rotund aluat, prêt pornire
licitatie 5.350 lei; cuptor electric UNOX
XF135, prêt pornire licitatie 4.400 lei; cup-
tor electric 8 tavi, prêt pornire licitatie 3.210
lei; malaxor, prêt pornire licitatie 1.190 lei;
malaxor 40 litri, prêt pornire licitatie 4.730
lei; malaxor KEMPER, prêt pornire licita-
tie 10.960 lei; masina de infoliat PVC, prêt
pornire licitatie 2.400 lei; masina pesmet,
prêt pornire licitatie 1.870 lei; masina pro-
portionat, prêt pornire licitatie 2.380 lei;
prajitor gogosi, prêt pornire licitatie 1.130
lei; aparat climatizare NEO, prêt pornire
licitatie 490 lei; stabilizator tensiune, prêt
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pornire licitatie 3.030 lei; ATV 250CMC,
prêt pornire licitatie 1.190 lei; instalatie
GPL, prêt pornire licitatie 5.350 lei; motor
si radiatoare de tractor U650, prêt  porni-
re licitatie1.600  lei;  tractor U650 cu cabi-
na, prêt pornire licitatie 10.170 lei; autou-
tilitara Ford Transit, an  fabricatie 2008,
nr. inmatriculare DJ-11-BIE, prêt pornire
licitatie 22.820 lei; autoutilitara Ford
Transit, an  fabricatie 2008, nr. inmatricu-
lare DJ-12-BIE, prêt pornire licitatie  26.700
lei; autoutilitara  DACIA 1305, an fabrica-
tie 2000, nr. inmatriculare DJ-59-BYA, prêt
pornire licitatie 1.560  lei; autoutilitara DA-
CIA 1304, an fabricatie 1999, nr inmatri-
culare DJ-07-JXD, prêt pornire licitatie 980
lei.Amplasare: Craiova, str Popoveni, nr.
7A si loc. Motatei sat, jud Dolj. Preþurile
nu includ TVA. Invitãm pe cei care pre-
tind vreun drept asupra acestor bunuri
sã înºtiinþeze despre aceasta A.J.F.P.- Dolj
înainte de data stabilita pentru vânzare,
mentionata mai sus. Invitãm pe cei inte-
resaþi in cumpãrarea bunurilor sã se pre-
zinte la termenul de vânzare, la locul fixat
în acest scop ºi sã depunã cu cel puþin
o zi înainte de data licitaþiei urmãtoarele
documente: oferta de cumpãrare; dova-
da plaþii  taxei de participare sau a con-
stituirii garanþiei sub forma scrisorii de
garanþie bancarã,taxa de participare  re-
prezintã 10% din preþul de pornire a lici-
taþiei ºi se plãteºte în lei, în contul IBAN
RO16TREZ 291.50.67XXX005062, cod fis-
cal 4830007 deschis la Trezoreria A.J.F.P.
Dolj; împuternicirea persoanei care-l re-
prezintã pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naþionalitate românã,copie de
pe certificatul unic de înregistrare elibe-
rat de ORC; pentru persoanele juridice
strãine, actul de înmatriculare tradus in
limba românã; pentru persoanele fizice
strãine, copie de pe paºaport; pentru
persoanele fizice  române , copie de pe
actul de identitate; dovada emisã de or-
ganele fiscale cã nu au obligaþii fiscale
restante faþã de acestea (Consiliul Local
ºi Administraþia Financiarã în raza cãro-
ra se aflã domiciliul sau sediul ofertantu-
lui – valabile la data licitatiei), urmând  sã
se prezinte la data stabilita pentru  vânza-
re si la locul fixat in acest scop. Împotri-
va  prezentului înscris, cel interesat  poa-
te introduce contestaþie la instanþa jude-
cãtoreascã competentã în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cunoº-
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tiinþã, în conformitate cu prevederile
art.172-173 din OG nr. 92/2003, republica-
tã cu modificãrile si completãrile ulterioa-
re. Licitaþia începe de la cel mai mare preþ
din ofertele de cumpãrare scrise, dacã
acesta este superior preþului de pornire
la licitaþie, iar in caz contrar va începe de
la acest din urmã preþ.  Adjudecarea se
face în favoarea participantului care a ofe-
rit cel mai mare preþ, dar nu mai puþin
decât preþul de pornire.Taxa de partici-
pare nu se restituie ofertanþilor care nu s-
au prezentat la licitaþie, celui care a refu-
zat încheierea procesului-verbal de adju-
decare, precum ºi adjudecatarului care
nu a platit preþul. Potivit dispozitiilor art.9
alin.(2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003rep,cu
modificarile si completarile ulterioare,
cand urmeaza sa se ia masuri de execu-
tare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informatii supli-
mentare va puteþi adresa A.J.F.P. -  Dolj,
str. Mitropolit Firmilian, nr.2, cam. 206 sau
la tel: 0251/ 402.207.

SC ALDU CONSTRUCT SRL, cu
sediul în Craiova, strada Viitorului, nr.
24B, anunþã lansarea unei competiþii
pentru finanþarea unui proiect de cer-
cetare cu titlul: “SCREENING –ul mo-
dificãrilor bronhioloalveolare secunda-
re expunerii la noxele coniotice”.Ter-
men de depunere a ofertelor 15.10.2014,
ora 10,00 la sediul societãþii. Evaluarea
proiectelor va avea loc în perioada 20-
24.10.2014, iar publicarea rezultatelor
competiþiei se va face în data de
27.10.2014 la sediul societãþii.

SC M&M Medical SRL  anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul ” Schimare de destinatie din
birouri in policlinica, inchidere balcoa-
ne, modificari interioare si exterioare la
etajul 3, la imobil P+3 existent.”, propus
a fi amplasat în Craiova, str. Dr. Nicolae
Ionescu Sisesti, nr. 19A, jud Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autoritãþii competen-
te pentru protecþia mediului Str. Petru
Rareº, Nr. 1, Craiova, Dolj, Cod 200349 ºi
la sediul SC M&M Medical SRL, Craiova,
str. Anul 1848, nr. 71, Dolj, în zilele de luni
pana vinerio, între orele 9:00- 16:00. Ob-
servaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul autoritãþii competente pentru pro-
tecþia mediului Dolj.
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ANUNÞ

Primaria Comunei Cioroiaºi , judetul Dolj, organizeazã  con-
curs pentru ocuparea funcþiei contractuale  de execuþie va-
cantã pe perioada nedeterminatã astfel:

Biblioteca Comunala Cioroiasi , functia de bibliotecar studii
superioare gradul II-1post

·  Precizãm cã Primaria comunei Cioroiaºi  va  organiza
concursul în intervalul

 29 octombrie  2014 -31 octombrie 2014 la sediul instituþiei,
termenul de depunere a dosarelor candidaþilor fiind în pe-
rioada 01.10.2014 ora 08,00-15.10.2014, ora 16,00   ;

-  proba scrisã  se va desfãºura în data de 29 octombrie
2014 ora 10,00 iar  interviul în data de 31 octombrie 2014, ora
10,00 .

· Condiþii specifice prevãzute în fiºa postului aferente func-
þiei contactuale:

1.Studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii  superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalentã;

2. Vechime in munca -3ani .
·  Cunoºtinþe de operare pe calculator.

În cazul  unor rezultate identice  se va susþine proba practi-
cã la calculator.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul instituþiei sau la
telefon: 0251/317.122.

ANUNÞ

Primaria Comunei Cioroiaºi , judetul Dolj, organi-
zeazã  concurs pentru ocuparea funcþiei publice  de exe-
cutie vacante astfel:

· Compartiment Financiar –Contabil , functia de in-
spector  clasa I grad profesional debutant (casier);

· Precizãm cã Primaria comunei Cioroiaºi  va  orga-
niza  concursul în intervalul  20 octombrie  2014 - 22
octombrie 2014 la sediul instituþiei , termenul de depu-
nere a dosarelor candidaþilor fiind de 20 zile de la data
publicãrii prezentului anunt ºi anume in perioada 09.10-
15.10.2014 iar selectia dosarelor de înscriere sa va face
in data de 17.10.2014;

· Proba scrisa se va desfasura in data de 20.10.2014
ora10,00 ,interviul in data de  22.10.2014 ora 10,00.

· Condiþiile de desfãºurare a concursului:
 Data pânã la care se pot depune dosarele de înscriere:

în termen de maximum 20 zile de la data publicãrii anun-
þului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.;

· Condiþiile de participare la concurs:
Condiþii generale menþionate la art. 54 din Legea nr.

188/1999 privind Statutul funcþionarilor  publici (r2),
republicatã ;

· Condiþii specifice prevãzute în fiºa postului aferen-
te funcþiei publice:

Studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii  superioare de lungã duratã absolvite
cu diplomã de licenþã sau echivalentã in domeniul eco-
nomic;

·  Cunoºtinþe de operare pe calculator.

În cazul  unor rezultate identice  se va susþine proba
practicã la calculator.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul instituþiei
sau la telefon 0251/317.122.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse patise-
rie, vânzãtoare orice
magazin, îngrijire co-
pii ºi bãtrâni. Telefon:
0 2 5 1 / 5 5 2 . 0 8 9 ;
0747/072.570.

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

Angajez vânzãtoa-
re. Telefon: 0765/
040.172.
Angajez familie se-
rioasã, soþ ºi soþie,
pentru îngrijire ºi
administrare pen-
siune Sinaia, sala-
riu atractiv. Tele-
fon: 0766/481.842.
Angajez zidar, zu-
grav, faianþar, ri-
gipsar, tencuitor,
necalif icaþi, ter-
mosistem. Solicit
experienþã ºi se-
riozitate. Telefon:
0767/174.979.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

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

Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.
Proprietar vând
apartament 3 came-
re decomandat, lux,
centralã, Craioviþa
Nouã - Orizont. Tele-
fon: 0752/641.487.
Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.

Vând urgent aparta-
ment 4 camere, car-
tier Lãpuº (vizavi de
Electroputere Mall),
etajul 6/8, multiple îm-
bunãtãþiri, termopa-
ne, uºã metalicã la
intrare. Poate fi vãzut
la orice orã din zi.
Preþ 47.000 euro ne-
gociabil. Telefon:
0766/483.542.

CASE
Vând casã cu 500 mp
teren, zona centralã,
ideal afaceri. Telefon:
0737/639.237.
Vând casã în Ocne-
le Mari Vâlcea, pozi-
þie excelentã, spaþii
generoase, detalii zil-
nice la telefon: 0746/
035.625, între orele
18.00 - 20.00.
Vând casã în comu-
na Breasta - Dolj, lân-
gã primãrie. Telefon:
0769/369.128; 0722/
943.220.

Vând casã 2 came-
re, salã, tindã, curte
600 mp, fântânã.
Preþ 10.000 Euro în
Cleanov - Dolj. Tele-
fon: 0351/809.972;
0764/211.651.
Dioºti, vând casã Re-
galã superbã 3 ca-
mere ºi dependinþe,
grajd, magazie curte
3.800 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 3 came-
re, anexe, pomi, vie,
fântânã, apã ºi cana-
lizare la poartã, loca-
litatea Ciutura. Tele-
fon: 0763/305.850.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren central, des-
chidere la douã strãzi,
324 mp, Relaþii la tele-
fon:0746/495.167.
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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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Ocazie! Vând, închi-
riez, teren, Calea Bu-
cureºti, km 9, 1000-
2000 m deschidere
36 m, ideal pentru
Showroom, depozit,
halã, parc auto, ben-
zinãrie. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut, parcelabil. Te-
lefon: 0744/563.823.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova
- ªimnicul de Sus la
600 m de Lacul Tan-
chiºtilor, între vile. Te-
lefon: 0351/170.504.
Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru
casã, zonã pitoreascã
la 14 km de Craiova,
comuna Predeºti, cu-
rent ºi apã pe teren,
4000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Te-
lefon: 0351/460.075;
0746/099.975.

Vând teren posibilita-
te construcþie, grãdi-
nã Bio. Telefon:
0724/805.298, dupã
ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi te-
ren intravilan 650 mp,
deschidere 8 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/ mp. Tele-
fon: 0724/228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând pãdure comu-
na Borãscu - Gorj. Te-
lefon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELE-
FON: 0766/368.385.

SPAÞII COMERCIALE
Vând restaurant Fi-
liaºi. Telefon: 0766/
577.828.
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã cã-
min Valea Roºie cu o
cãsuþã locuibilã. Tele-
fon. 0764/806.680.
Apartamnet 2 came-
re cu casã împreju-
rimi Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 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 mo-
tor 1,2, benzinã, 4 uºi,
culoare roºu grena,
taxa auto plãtitã ºi ne-
recuperatã, înmatri-
culat România. Tele-
fon: 0727/714.184.
Vând Fiat Ducato,
fabricaþie 1997, mo-
tor 2.5 Diesel, con-
sum7%, cui pentru
remorcã. Telefon:
0768/ 254.760.

CUMPÃRÃRI AUTO
CUMPÃR Superno-
va. Telefon: 0786/
024.633.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.

Vând calorifere me-
talice dimensiunile
200 cmx 50 cm, co-
pertinã pentru maga-
zine 6 m lungime x
1,40 m. Telefon:
0744/391.195.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã
nouã cu broascã
pentru casã sau ma-
gazin Auto –Cielo -
2007. Telefon: 0767/
153.551.
Vând masã floarea–
soarelui pentru com-
binã C 12M, cutie vi-
teze, reductor tracþi-
une, triodinã 380V ºi
alte piese. Telefon:
0764/261.954.
VÂND 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. Te-
lefon: 0745/751.558.
Vând grâu, uºi ºi fe-
restre. Telefon: 0766/
676.238.

DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã sal-
câm, bicicletã bãr-
bãteascã. Telefon:
0251/416.455.
Vând þuicã de prunã
ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.
Vând groapã cimitir
Roboaica, regulator
gaze ºi 2 arzãtoare
sobe. Telefon: 0746/
901.203.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, piese
Dacia noi, calculator
instruire copii, com-
binã muzicalã ste-
reo. Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã- 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergã-
tor copii. Telefon:
0745/602.001.

Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/ 303.445.
Vând stoloni cãpºuni
remontate, parþial înflo-
riþi. Preþ 5 lei ºi 8 lei. Te-
lefon: 0742/023.399;
0253/285.145.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare fini-
satã neocupatã. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând vin roºu 5 lei/
litru ºi þuicã 10 lei/
litru. Telefon: 0251/
428.415; 0743/
510.255.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 18 septembrie 2014
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Subsemnatul.................................................................................
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Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri di-
mensiune 112. Tele-
fon: 0745/589.825.
Albine, familii puterni-
ce ºi roi bine dezvol-
taþi cu mãtci selecþio-
nate. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu Craio-
va. Telefon: 0728/
964.686.
Vând þiglã 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 butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã alumi-
niu nouã 20 l, reduc-
tor oxigen sudurã,
alternator 12V nou,
delcou aprindere
Dacia 1310 nou, ar-
zãtoare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.

Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut:
SINGER PAFF. Tele-
fon: 0745/751.558.
Vând PC model
MSI – ALL-IN-
ONE, WIND TOP
AE 1920 nefolosit,
sigi lat, garanþie
300 Euro. Telefon:
0722/456.609.
Vând aparat de su-
durã, autogen poli-
zor, bormaºinã, par-
briz Tico. Telefon:
0761/155.549.
Vând 3 locuri de
veci. Telefon: 0770/
661.777.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi
mare, ºifonier ste-
jar. Telefon: 0752/
142.493.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru cas-
trat armãsari, inox
veritabil - stazã
perfectã. Telefon:
0720/231.610.

Vând sobã emai-
latã, pe lemne ºi
gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare
foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
SCHIMBURI

Vând sau scimb
calorifere de fon-
tã (folosite) cu un
calori fer tablã
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.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez camerã. Te-
lefon: 0771/780.325.
Particular închiriez
apartament 2 came-
re decomandate, ul-
traîmbunãtãþit, centra-
lã, stradal zona Cine-
matograf Craioviþa,
180 euro/lunã. Tele-
fon: 0728/012.055.
Închiriez 3 camere,
ultracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Te-
lefon: 0726/212.774.
Închiriez garsonierã
mobilatã. Telefon:
0761/277.780.
Apartament 2 camere
decomandate lux, A.C.
microcentralã, balcon
închis, complet mobilat.
Telefon: 0722/956.600;
0756/028.300.

Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern
ºi regim hotelier. Te-
lefon: 0762/ 109.595.
Închiriez garsonierã
mobilatã Lãpuº. Te-
lefon: 0724/065.756.
Închiriez camerã la bloc
(zona Universitate). Te-
lefon: 0770/661.418;
0351/422.633.
Închiriez spaþiu stra-
dal, birou mobilat, de-
pozit, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906.
CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închiriez
garsonierã mobilatã.
Ofer 80 Euro. Tele-
fon: 0763/975.992.

PIERDERI
Bijuterii aur, argint,
card, agendã telefo-
nicã, cãrþi, coli cu di-
verse însemnãri pe
numele DIACONU
ANGELA din Daneþi,
Dolj. Se declarã nule.

DIVERSE
ENÃCHESCU Adrian
Ninel anunþã publicul
interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emite-
re a acordului de mediu
pentru proiectul: „Con-
struire canalizare 700
ml, staþie de epurare
ape, Reþea alimentare
cu apã” propus a fi am-
plasat în Comuna Pie-
leºti, Satul Pieleºti, Stra-
da Ghiocelului, Judeþul
Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi
consultate la sediul au-
toritãþii competente pen-
tru protecþia mediului
Agenþia pentru Protec-
þia Mediului Dolj, Strada
Petru Rareº, nr. 1, Cra-
iova ºi la sediul Enã-
chescu Adrian Ninel, Str.
Ghiocel, Comuna Pie-
leºti, Judeþul Dolj, în zi-
lele de luni-vineri, între
orele 9.00-14.00. Ob-
servaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul
autoritãþii competente
pentru protecþia mediu-
lui Agenþia pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Str.
Petru Rareº, nr. 1.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Handbalistele de la SCM Craiova
vor juca astãzi, într-un meci contând
pentru etapa a 5-a a Ligii Naþionale,
contra Dunãrii Brãila, echipã care n-
a pierdut vreun punct în preceden-
tele întâlniri disputate pânã acum.
Fapt ce nu constituie însã un motiv
de îngrijorare major pentru oficialii
alb-albaºtrilor, care, dupã cum a afir-
mat-o ieri, în cadrul unei conferinþe
de presã, directorul tehnic Gheorge
Sbora (FOTO), sunt preocupaþi mai
mult de un alt aspect, cel al ineficien-
þei liniei de atac: „Brãila este o echi-
pã fãrã înfrângere, o echipã omoge-
nã ºi destul de puternicã. Le-am fã-
cut o evaluare. Vom încerca, ºi spe-
rãm cã ºi vom reuºi, sã le contraca-
rãm cu apãrarea, pentru cã în atac
traversãm o perioadã nu prea pro-
ductivã. Una peste alta, Brãila e o
echipã abordabilã ca stil de joc”.

Sbora a mai declarat cã SCM are
întreg lotul valid, deºi trei dintre ju-

Chiar dacã adversarele vin în Bãnie cu punctaj maxim,

Optimism la SCM, înaintea disputeiOptimism la SCM, înaintea disputeiOptimism la SCM, înaintea disputeiOptimism la SCM, înaintea disputeiOptimism la SCM, înaintea disputei

cu Brãila: „E o echipã abordabilã”cu Brãila: „E o echipã abordabilã”cu Brãila: „E o echipã abordabilã”cu Brãila: „E o echipã abordabilã”cu Brãila: „E o echipã abordabilã”
Meciul va fi astãzi, cu începere de la ora 18:00, în Sala Polivalentã

Celelalte meciuri ale rundei: „U” Neptun Constanþa – HCM Roman, U
Alexandrion Cluj – HC Zalãu, CSM Unirea Slobozia – SC Mureºul Tg. Mureº,
CSM Ploieºti – CSM Bucureºti, CSM Cetate Devatrans – HCM Rm. Vâlcea
(toate astãzi). Derbyul etapei, ACS Corona Braºov – HCM Baia Mare, s-a
disputat asearã.

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

cãtoare acuzaserã ceva probleme
medicale dupã confruntarea cu CSM
Bucureºti (16-28, duminicã): „Nu
avem nici o jucãtoare indisponibilã,
Paºca, Ianaºi ºi Zamfirescu ºi-au re-
venit”.

Verdict nefavorabil
în cazul „Ecusoanele”.
Craiova va face Apel!

Cum am notat ºi anterior, Craiova
a pierdut meciul de duminicã, din
deplasare, cu CSM Bucureºti (16-28),
dar conducerea clubului oltean a
contestat faptul cã echipa din Capi-
talã n-a avut antrenor pe bancã la
acest meci. Mette Klit ºi Adrian Va-
sile au fost trimiºi în tribune cu puþin
timp înainte de startul jocului, ca ur-
mare a faptului cã n-au avut ecusoa-
nele FRH asupra lor.

Conform Regulamentului de Or-
ganizare ºi Desfãºurare al Ligii Naþi-

onale 2014-2015, o echipã este obli-
gatã sã aibã un antrenor pe bancã,
astfel riscã chiar sã piardã jocul cu
10-0 ºi sã fie penalizatã cu un punct.

Contestaþia depusã de SCM Cra-
iova a ajuns pe masa Comisiei de
Competiþii, care marþi seara a ºi dat un
verdict: jocul sã fie omologat cu re-
zultatul din teren. Cei 12 membri au
votat în unanimitate pentru aceastã
decizie, dupã ce au constat patru as-
pecte: CSM Bucureºti are antrenori
cu contracte înregistrate la FRH, an-
trenorii echipei au legitimaþii cu vizã
anualã, Federaþia a eliberat ecusoane
pentru patru oficiali, echipa s-a pre-
zentat la meci cu oficialii care au pri-
mit ecusoane, fiind ºi înregistraþi în
raportul de joc pe baza legitimaþiilor.

Comisia de Competiþii a conside-
rat cã observatorul jocului a luat
dreptul la muncã oficialilor, prin fap-
tul cã i-a trimis în tribunã, motiv pen-
tru care a înaintat cazul ºi la Comisia

de Disciplinã. Acesta ar fi trebuit sã
întocmeascã un raport suplimentar la
sfârºitul partidei, în care sã specifice
faptul cã formaþia CSM Bucureºti nu
a avut ecusoanele la începutul jocu-
lui, dar sã-i lase pe antrenori sã-ºi exer-
cite meseria.

Dupã prezenþa, în premierã, în Liga Balcanicã în sezo-
nul 2013-2014, când avut o prestaþie mai mult decât ono-
rabilã, fiind la un pas de calificarea în playoff, SCM U
Craiova va lua startul ºi la ediþia din acest an a competi-
þiei, acceptând în ultimul moment invitaþia forului balca-
nic de a participa.

„Liga Balcanicã se dovedeºte a fi un proiect foarte
serios ºi tocmai de accea ne dorim sã fim printre protago-
niºtii acestei competiþii atât în acest sezon, dar ºi în anii
viitori. Prezenþa în Liga Balcanicã în sezonul 2014-2015
este posibilã graþie unui sponsor, un fan al baschetului
masculin craiovean, precum ºi municipalitãþii, care susþi-
ne necondiþionat activitatea de performanþã din Craiova.
Participarea în Liga Balcanicã, coroboratã cu evoluþia din
competiþia internã – Liga Naþionalã, are rolul de a promo-
va sportul de performanþã craiovean precum ºi imaginea
Municipiului Craiova.

Eforturile clubului ºi sponsorilor, dar în special cele
ale Primãriei Municipiului Craiova ºi Consiliului Local al

Echipa de volei SCM Craiova
este implicatã, începând de astãzi
ºi pânã sâmbãtã, într-un turneu
amical internaþional la Lugoj, unde
va juca cu gazdele de la CSM, cu
OK Klek (Serbia) ºi RSE Bekescsa-
ba (Ungaria). De asemenea, între 25
ºi 27 septembrie, SCM va participa
la un alt patrulater de pregãtire, la
Târgu Mureº, unde ºi-au mai anun-
þat prezenþa Alba Blaj ºi Unic Piatra
Neamþ.

Despre cele douã turnee, ºi nu
numai, a vorbit, ieri, într-o conferin-
þã de presã, tehnicianul echipei, Ale-
xandru Cosma: “Sunt douã turnee
din care vom putea trage multe con-
cluzii. Întâlnim echipe bune, vom
vedea unde ne aflãm. Trebuie sã lu-
crãm mult la omogenizare, am pier-
dut 5 jucãtoare faþã de sezonul tre-

BASCHET (M)

Craiovenii vor evolua din nou în Liga Balcanicã
Municipiului Craiova, vor da posibilitatea iubitorilor de
sport din Craiova ºi Oltenia de a avea parte ºi în acest
sezon de alte numeroase spectacole sportive în Sala Po-
livalentã din Craiova. Avem convingerea cã ºi în sezonul
2014-2015 componenþii echipei de baschet masculin SCM
U Craiova, alãturi de numeroºii noºtri fani, vor promova
performanþa ºi spectacolul sportiv atât în plan intern, cât
ºi în plan internaþional”, s-a arãtat într-un comunicat emis
ce SCM U Craiova

În noua stagiune, se va juca pe sistemul a douã grupe.
Echipa pregãtitã de Andjelko Mandici a fost repartizatã
în grupa B, alãturi de KK Kozuv (Macedonia), KK Mor-
nar (Muntenegru), KB Sigal Priºtina (Kosovo) ºi KS Vllaz-
nia (Albania). Primul joc va fi în 21 octombrie, la Poliva-
lentã, cu KK Kozuv.

Altfel, asearã dupã închiderea ediþiei, Craiova a susþi-
nut primul meci oficial în acest sezon, înfruntând în de-
plasare, pe CSU Asesoft Ploieºti, în manºa tur a rundei
inaugurale din Cupa României.

cut. Avem un lot tânãr, cu care spe-
rãm sã ne atingem obiectivul, acela
de a ne menþine în Liga Naþionalã.
Va fi o luptã mai strânsã ca anul tre-
cut ºi la playoff ºi la retrogradare”.

Penicilina Iaºi este prima adver-
sarã a SCM-ului, formaþie pe care o
va întâlni atât în Cupã cât ºi în cam-
pionat, în 4, respectiv 11 octombrie.

La conferinþa de presã a partici-
pat ºi antrenorul echipei masculine
de volei; Dãnuþ Pascu, care a pre-
faþat turneul “Radu Zamfirescu”
(n.r. oferind apoi ºi alte informaþii
despre echipa sa), turneu ce va
debuta mâine la Polivalentã ºi la
care vor veni bucureºtenii de la
Steaua ºi Dinamo, plus nou-promo-
vata CS Banatul Caransebeº. Deta-
lii în numãrul de mâine al cotidia-
nului nostru.

Voleibalistele, în turneu la Lugoj

Astãzi
Grupa A: M’gladbach – Villarreal, Apollon Limassol – FC

Zurich.
Grupa B: FC Bruges – Torino, FC Copenhaga – HJK Helsin-

ki.
Grupa C: Partizan Belgrad – Tottenham, Beºiktaº – Asteras

Tripolis.
Grupa D: FC Salzburg – Celtic, Dinamo Zagreb – ASTRA

GIURGIU.
Grupa E: PSV Eindhoven – Estoril Praia, Panathinaikos –

Dinamo Moscova.
Grupa F: Karabah – St. Etienne, Dnepr – Inter Milano.
Grupa G: Standard Liege – Rijeka, Sevilla – Feyenoord.
Grupa H: Lille – FK Krasnodar, Everton – Wolfsburg.
Grupa I: Young Boys – Slovan Bratislava, Napoli – Sparta

Praga.
Grupa J: STEAUA – Aalborg, Rio Ave – Dinamo Kiev.
Grupa K: PAOK Salonic – Dinamo Minsk, Fiorentina – Guin-

gamp.
Grupa L: Metalist Harkov – Trabzonspor, Legia Varºovia –

Lokeren.
Partidele din grupele A-F, cu o excepþie, cea de la Karabah

(ora 19:00), vor debuta la ora 20:00, în timp ce partidele din gru-
pele G-L vor începe la 22:05.

DIGI SPORT 1
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Dinamo Zagreb –

Astra, Steaua – Aalborg.
DIGI SPORT 2
16:45 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: U Alexandrion Cluj

– HC Zalãu / 18:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HCM
Constanþa – HC Vaslui / 20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Euro-
pa: Dnepr – Inter Milano, Fiorentina – Guingamp.

DIGI SPORT 3
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Partizan Belgrad –

Tottenham, Sevilla – Feyenoord.
DOLCE SPORT
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Dinamo Zagreb –

Astra, Steaua – Aalborg.
DOLCE SPORT 2
12:00 – TENIS (F) – Turneu la Tokyo, în Japonia / 19:00,

22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Karabah – St. Etienne, Everton
– Wolfsburg.

EUROSPORT
16:45, 18:15, 19:30 – CICLISM, la Grenchen, în Elveþia.
PRO TV
20:00 – FOTBAL – Liga Europa: Dinamo Zagreb – Astra.

Marþi
Grupa A: Olympiakos – Atl. Madrid

3-2 (Masuaku 13, Afellay 31, Mitro-
glou 73 / Mandzukici 38, Griezmann
86), Juventus – Malmo 2-0 (Tevez 59,
90).

Grupa B: Liverpool – Ludogoreþ 2-
1 (Balotelli 82, Gerrard 90+3 pen. /
Dani Abalo 90+1; Cosmin Moþi a fost
integralist la oaspeþi), Real Madrid –
Basel 5-1 (Suchy 14 aut., Bale 30, Cr. Ronaldo 31, J. Rodrigu-
ez 37, Benzema 79 / Gonzales 38).

Grupa C: Monaco – Leverkusen 1-0 (Joao Moutinho 61),
Benfica – Zenit 0-2 (Hulk 5, Witsel 22).

Grupa D: Galatasaray – Anderlecht 1-1 (B. Yilmaz 90+1 /
Praet 52), Dortmund – Arsenal 2-0 (Immobile 45, Aubamey-
ang 48).

Miercuri dupã închiderea ediþiei
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.

“N-am primit încã rãspunsul ofi-
cial, dar în funcþie de motivaþie vom
reacþiona. Regulamentele trebuie res-
pectate de toatã lumea. Cu siguranþã
vom face Apel”, a declarat, dupã afla-
rea verdictului, dircetorul SCM Cra-
iova, Victor Lazarciuc.

L I G A  E U R O P A  –  F A Z A  G R U P E L O R  –
R U N D A  I N A U G U R A L Ã

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGA CAMPIONILOR – FAZA
GRUPELOR – PRIMA ETAPÃ

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ
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Echipa naţională sub 19 ani a României a învins în
deplasare, cu scorul de 1-0  reprezentativa Luxem-
burgului, într-un meci amical. Unicul gol al întâlnirii a
fost marcat de Silviu Balaure, în minutul 30. Atacan-
tul Universităţii Craiova, Andrei Ivan, a fost integra-
list. Cea de-a doua partidă amicală dintre cele două
formaţii se va disputa astăzi, de la ora 20.15.

Naţionala U16 a României a câştigat cu 2-1 pri-
mul test împotriva echipei similare a Serbiei, meci
disputat la Motru. Jucătorul Universităţii Craiova,
Alex Ivănescu, a fost titular, evoluând până în mi-
nutul 60. Coordonatorul tehnic al Centrului de copii
şi juniori al Universităţii Craiova, Dumitru Barbu,
prezent la meci, a declarat: „La noi joacă vârf, la
naţională a fost folosit la închidere. A jucat fără gre-
şeală, achitându-se perfect de sarcinile care i-au fost
trasate. A închis bine zonele. Este un copil de per-
spectivă, iar selecţionerul s-a arătat mulţumit de el“.
Cel de-al doilea joc al naţionalelor României şi Ser-
biei este programat astăzi, de la ora 11. Locaţia de-
pinde de condiţiile meteo. Dacă timpul o va permite,
partida se va disputa pe Municipalul din Severin.

Atacantul Thaer Bawab a fost
prezentat oficial ieri de CS Univer-
sitatea Craiova, echipă la care va
purta tricoul cu numărul 11, pre-
cum idolul său, Rivaldo. Chiar dacă
îl are ca model pe brazilianul care
a făcut istorie la Barcelona, unde
şi iordanianul a petrecut o perioa-
dă, la formaţia secundă, Bawab se
declară fan al Realului Madrid: „Au
fost cei mai frumoşi patru ani din
viaţa mea, c ei petrecuţi la Real
Madrid” spune jucătorul ajuns la
29 de ani. Cât despre noua sa aven-
tură în România, iordanianul a de-
clarat că alegerea de a veni în Bă-
nie a fost legată de obiectivele, is-
toria şi fanii Craiovei. Bawab spu-
ne că numele său în arabă înseam-
nă „Revoluţionar” şi vrea să-l con-
firme în tentativa Craiovei de a ieşi
din subsolul clasamentului. „Îna-
inte să semnez m-am consultat cu
foşti colegi, care mi-au spus nu-
mai lucruri bune despre Craiova.

Iordanianul care s-a format
la academiile Barcelonei şi Realului

a fost prezentat în Bănie
Universitatea este un club istoric
din România, cu mulţi suporteri,
oameni c are iubesc fotbalul. Cu
asemenea tribune, te simţi fotba-
list la Craiova. Mie îmi place să joc
sub presiune. Am văzut meciul cu
Oţelul, dar acesta nu a reflectat
chiar cât de bună echipă are Cra-
iova. Prima impresie la contactul
cu echipa a fost foarte bună, sunt
jucători care ştiu cu mingea. Sunt
convins că vom ieşi din această
situaţie foarte repede, că vom urca
în clasament. Nu sunt sută la sută
pregătit, în Arabia este altă menta-
litate, jucătorii sunt mai mult ama-
tori. Eu am făcut pregătire singur,
am stat o lună în Italia. De când
am venit în Craiova lucrez în fie-
care zi pentru a fi cât mai repede
bun de joc“. Dintre actualii coe-
chipieri de la Craiova, Bawab a fost
coleg la Mediaş şi la Bis triţa cu
Frăsinescu, iar la Gloria Bistriţa cu
Velcovici şi Achim.

Felix Grigore: „Bawab va ridica
suporterii în picioare”

Managerul general Felix Gri-
gore l-a prezentat pe Thaer Ba-
wab, despre care a spus c ă es te
un juc ător care va ridica publi-
cul în picioare la Craiova.  „Es te
un juc ător  pe care l-am adus nu
cu puţine sac rificii,  având în ve-
dere c ă mai avea două oferte din

liga întâi. Dar am făcut tot ceea
ce a depins de noi să aleagă Uni-
versitatea Craiova şi am reuşit.
L-am adus  pentru valoarea sa,
dar şi pentru că vorebşte bine
limba română, are meciuri în liga
întâi şi multe goluri. De aseme-
nea, es te juc ător c omunitar,
având paşaport spaniol. Va f i acel
jucător c are va r idica suporterii
în picioare. Pentru joc ul c u Oţe-

lul nu-i venise c artea verde, ieri
a fos t legitimat la Ligă, aşa că
este bun de joc “. Privitor la Cupa
României, Felix Grigore a spus
obiectivul ec hipei es te câştigarea
competiţiei: „Ne dorim să ajun-
gem în fazele superioare ale Cu-
pei României,  de ce nu să câşti-
găm competiţia, mai ales c ă es te
cel mai sc urt drum spre cupele
europene“.
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Cuplul de fundaşi centrali c u care Sorin Cârţu şi
Emil Săndoi au început meciul c u Oţelul Galaţi, Iz-
voranu-Kay, nu va mai putea f i folosit c el puţin pen-
tru următoarele două joc uri.  Înlocuit la pauză, Sil-
viu Izvoranu a suferit o ruptură f ibrilară şi va fi
indisponibil pentru c el puţin două săptămâni, dar
perioada s-ar putea prelungi chiar până la două luni,
în funcţie de complicaţii. Celălalt s toper titular în
partida c u Oţelul, c apverdezul Kay, a fost eliminat
pentru o intrare dură ş i fiindcă a primit direc t car-
tonaşul roşu ar trebui să primească două etape de
suspendare. Un alt jucător din c entrul defensivei
din lotul Craiovei, Cosmin Frăs inescu, a fost indis-

CSU, fără stoperii titulari cel
puţin pentru două etape

ponibil în ultima perioadă. Dacă va f i refăc ut, ac esta
ar  putea juca la Cluj alături de ivorianul Stephane
Ac ka, soluţie de rezervă fiind fos tul ieşean Adrian
Avrămia, dacă nu se va apela cumva din nou pen-
tru ac est post la argentinianul Brandan.  Un alt juc ă-
tor indisponibil de la s tartul sezonului, Mateiu, va
efectua un nou control la clinica din Istanbul şi se
aş teaptă OK-ul pentru revenirea sa pe teren. „Izvo-
ranu are o afecţiune la tendon şi i s-au recomandat
două săptămâni de pauză.  Mateiu va pleca săptă-
mâna viitoare la control, în Turcia, şi sperăm că va
fi apt sută la sută după ce se va întoarce“ a decla-
rat managerul general Felix Grigore.

Tribunalul Braşov a confirmat decizia de intrare în faliment a echipei lui
Adrian Mititelu, FC U Craiova SA. Instanţa a respins recursul făcut de patro-
nul clubului din Bănie, menţinând hotărârea iniţială, dată în luna aprilie a
acestui an. Clubul de fotbal, dezafiliat şi din structurile FRF după decizia
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, este astfel desfiinţat.  Societatea are peste
70 de persoane trecute la masa credală, printre care şi selecţionerul Victor
Piţurcă, acesta având de recuperat cele 7 milioane de euro, daune după ce a
fost demis de Adrian Mititelu.

Ivan şi Ivănescu, titulari la naţionalele de juniori S-a confirmat falimentul echipei lui Mititelu


