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mult.

actualitate / 6

cultură / 9

Croită din rămăşiţe

Reabilitarea Parcului Romanescu
mai are nevoie de încă o cusătură
Reabilitarea Parcului Romanescu
mai are nevoie de încă o cusătură
Reabilitarea Parcului Romanescu
mai are nevoie de încă o cusătură
Reabilitarea Parcului Romanescu
mai are nevoie de încă o cusătură
Reabilitarea Parcului Romanescu
mai are nevoie de încă o cusătură
Reabilitarea Parcului Romanescu
mai are nevoie de încă o cusătură
Reabilitarea Parcului Romanescu
mai are nevoie de încă o cusătură
Reabilitarea Parcului Romanescu
mai are nevoie de încă o cusătură
Reabilitarea Parcului Romanescu
mai are nevoie de încă o cusătură

3 AD
MIN

ISTR
AŢI
E

pa
gi

na

Primăria Craiova face şi desface la proiectul de reabilitare a Parcu-
lui „Nicolae  Romane scu”. Propunere a se întoarce din nou în Consiliul
Local Municipal Craiova, de  această dată nu pentru a mai adăuga bani
de la bugetul local – aşa cum s-a întâmplat în şedinţa din luna august –
ci pentru a prinde  în documentaţie şi posibilitatea de  a mai primi nişte
bani în cazul în care se vor mai face economii la alte  proiecte. Autori-
tăţile ţintesc aproximativ 14 milioane de lei, bani pe  care, în caz con-
trar, trebuie să-i pună de  la bugetul local.

Moralizatorul
îndoielnic

Laboratorul de Re-
staurare şi Conservare
al Muzeului Olteniei or-
ganizează la Craiova o
nouă ediţie,  a X-a,  a
Salonului Naţional de
Restaurare şi Conserva-
re. Evenimentul se des-
făşoară în perioada 23-
25 septembrie...

O nouă ediţie a Salonului
Naţional de Restaurare şi
Conservare
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A doua rectificare bugetarã,
efectuatã sãptãmâna viitoare,
este una pozitivã

A doua rectificare bugetarã din
acest an va fi efectuatã sãptãmâna vii-
toare, fiind vorba de o rectificare pozi-
tivã, a anunþat premierul Victor Ponta.
El a precizat cã rectificarea va fi efec-
tuatã ºi pe baza discuþiilor avute în aces-
te zile cu experþii Comisiei Europene, la
Bruxelles. Premierul a asigurat totoda-
tã cã toate fondurile aferente plãþii drep-
turilor de naturã salarialã sau pentru
indemnizaþii sunt acoperite. „Restul,
vedem ce putem sã sprijinim ºi ce pu-
tem sã dãm ºi pentru sãnãtate, ºi pen-
tru dezvoltare localã”, a adãugat Pon-
ta. Reprezentanþii Guvernului ºi cei ai
BNR s-au aflat, sãptãmâna trecutã, la
Bruxelles, pentru evaluarea acordului
cu FMI, CE ºi Banca Mondialã, discu-
þiile având loc în premierã în afara þãrii,
pe agendã figurând ºi cea de-a doua
rectificare bugetarã din acest an. Deci-
zia a fost legatã de contextul intern al
campaniei electorale, ambele pãrþi în-
þelegând ca discuþiile sã nu fie folosite
în scopuri politice, fiind mai degrabã
discuþii tehnice.

Ponta pleacã astãzi în SUA,
pentru Adunarea Generalã
a ONU ºi întâlniri cu firme
din energie

Premierul Victor Ponta a anunþat cã
va pleca astãzi în SUA, la Adunarea
Generalã a Organizaþiei Naþiunilor Uni-
te (ONU). „Mâine (n.r. - astãzi), împreu-
nã cu ministrul de Externe, voi merge
în Statele Unite ale Americii, la Aduna-
rea Generalã a Organizaþiei Naþiunilor
Unite. Voi prezenta în plen intervenþia
naþionalã”, a spus Ponta. El a precizat
cã, împreunã cu ministrul delegat pen-
tru Energie, Rãzvan Nicolescu, are pro-
gramatã o întâlnire ºi cu principalele
companii americane din energie, cu in-
tenþia de a convinge ºi alþi investitori
în acest domeniu sã vinã în România.
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Premierul Victor Ponta afirmã cã, dupã ce a
fost unul dintre coºmarurile guvernanþilor, Pro-
gramul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Re-
surselor Umane (POSDRU) este acum un pa-
riu câºtigat ºi, în pofida declaraþiilor politice
conform cãrora nu atrage fonduri europene,
acest program continuã cu proiecte de care
beneficiazã categorii sociale cu cea mai mare
nevoie. ªeful Guvernului a asistat ieri, împreu-
nã cu ministrul Fondurilor Europene, Eugen
Teodorovici, ºi cu ministrul Muncii, Rovana
Plumb, la semnarea a 63 de contracte în cadrul
POSDRU, cu o valoare totalã de 160 milioane
euro, din care 140 milioane euro o reperezintã
finanþarea Uniunii Europene. POSDRU este unul

Ponta: POSDRU a fost un coºmarPonta: POSDRU a fost un coºmarPonta: POSDRU a fost un coºmarPonta: POSDRU a fost un coºmarPonta: POSDRU a fost un coºmar,,,,,
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dintre proiectele suspendate anterior de
cãtre Comisia Europeanã, pentru nereguli
identificate în atribuirea contractelor finan-
þate din fonduri europene. Ponta a arãtat,
cu acest prilej, cã, „dintr-un coºmar”,
POSDRU a ajuns un pariu câºtigat, cu
beneficii importante pentru categorii so-
ciale defavorizate. „POSDRU a fost unul
- era sã zic în urmã cu câþíva ani, unul din
coºmarurile noastre - din fericire, unul din
pariurile pe care le-am câºtigat. Un pro-
gram nu doar suspendat, dar un program
care a chinuit pe foarte multã lume ºi care
a irosit foarte multe resurse (...) Este un
program operaþional de care au nevoie
exact cei care au cea mai mare nevoie.
Din acest punct de vedere, primul mesaj
pe care am vrut sã-l dãm prin aceastã
mini-ceremonie a fost cã merge mai de-
parte programul, cã se semneazã noi con-
tracte, cã sunt programe în derulare.

Uneori, discursul politic încurcã munca obiº-
nuitã: «nu se ia nici un ban european, nu se
face nimic». Ba da, se face ºi se fac lucruri
bune”, a afirmat Ponta. La rândul sãu, minis-
trul Eugen Teodorovici a arãtat cã noile cereri
de propuneri în cadrul POSDRU vor duce la
crearea, în total, a 27.000 de noi locuri de mun-
cã. „Astãzi semnãm 63 de contracte de finan-
þare pentru POSDRU, cu o valoare de peste
160 de milioane de euro, din care 140 reprezin-
tã bani europeni, adicã 4% din ceea ce înseam-
nã Programul de Resurse Umane pentru Ro-
mânia, acestea fiind primele efecte de la data
de 1 martie, datã de la care a fost mutatã la
Ministerul Fondurilor Europene structura de

management pentru POSDRU. De asemenea,
de la acea datã, am lansat, ca minister al Fon-
durilor Europene, cel puþin cinci cereri de pro-
iect, cu o valoare de peste 400 de milioane de
euro. În urmãtoarea perioadã, septembrie-oc-
tombrie, vom continua sã lansãm asemenea
cereri de proiect de peste 600 de milioane de
euro, astfel încât sã finalizãm ºi sã consumãm
toþi banii alocaþi pentru România în actualul
cadru financiar”, a subliniat Teodorovici. Acesta
a mai anunþat cã „este pentru prima datã când
evaluarea contractelor dureazã mai puþin de o
lunã de zile” ºi cã, tot o premierã, este faptul cã
aceste contracte sunt semnate înainte de finali-
zarea evaluãrii. „Este prima datã când semnãm
contracte de finanþare înainte de finalizarea pro-
cesului de evaluare, pentru cã am decis cã este
o abordare mult mai eficientã, ºi anume acele
proiecte care primesc un punctaj de minim 80%,
cum sunt ºi cele de astãzi ºi pentru care vreau
sã-i felicit ºi pe beneficiari, pentru cã au avut
proiecte de bunã calitate, sã semnãm deja con-
tracte de finanþare, astfel încât sã nu aºteptãm
încheierea întregului ciclu de evaluare ºi sã pu-
tem trimite banii cãtre beneficiari, astfel încât
ei sã producã cât mai repede ºi efectele sconta-
te în economie”, a explicat ministrul.

Preºedintele Traian Bãsescu a menþionat,
joi, despre ministrul Fondurilor Europene,
Eugen Teodorovici, cã este „dandy de la Fon-
duri Europene” ºi „discotecar”, arãtând cã pe
raportarea Uniunii Europene pe luna septem-
brie au fost cheltuite doar 37,5% din fondurile
europene alocate, în sumã totalã de 19 miliar-
de euro, diferenþa de 12 miliarde euro putând
fi astfel pierdutã.

Artiºtii, sportivii ºi academicie-
nii care aveau drepturi conferite
printr-o lege din 2002, dar care au
fost suspendate de cãtre Guver-
nul Boc, vor primi din nou aceste
drepturi, în baza unei ordonanþe
aprobate în ºedinþa de ieri a Gu-
vernului, a declarat premierul Vic-
tor Ponta. „Este vorba de repune-

Majorarea preþului la gaze pentru consuma-
torii casnici, care trebuia aplicatã din octom-
brie, a fost amânatã de Guvern, printr-o hotã-
râre care prevede ºi renegocierea calendarului
de eliminare a preþurilor reglementate, în sen-
sul extinderii perioadei pânã la 30 iunie 2021
pentru aceºti consumatori. Hotãrârea a fost apro-
batã în ºedinþa de ieri a Guvernului. În urmã cu
o sãptãmânã, ministrul delegat pentru Energie,
Rãzvan Nicolescu, a anunþat cã Guvernul va
suspenda pe termen nedeterminat liberalizarea
preþului gazelor naturale produse în România ºi
destinate consumului populaþiei ºi va prelungi
cu cel puþin doi ani ºi jumãtate dereglementarea
pieþei gazelor pentru companii. El a arãtat cã,
pentru a amâna aplicarea majorãrii preþului la
gaze de la 1 octombrie, Guvernul va trebui sã
emitã o hotãrâre, iar mai apoi o amânare de câþi-

Guvern: Artiºtii, sportivii ºi academicienii primesc
din nou drepturi conferite în 2002 ºi suspendate

rea în drepturi a artiºtilor, sporti-
vilor ºi academicienilor, care aveau
drepturi conferite printr-o lege din
2002, suspendate de cãtre Guver-
nul Boc”, a precizat Ponta. Înain-
tea ºedinþei de ieri a Guvernului,
premierul s-a întâlnit cu reprezen-
tanþii Uniunii Naþionale a Artiºtilor
din România. Sãptãmâna trecutã,

premierul a precizat cã actul nor-
mativ prin care un numãr de apro-
ximativ 1.300 artiºti vor beneficia
din nou de drepturile speciale sus-
pendate în 2009 va fi aprobat cel
mai probabil luni de Guvern.
„Avem posibilitatea sã facem acest
lucru ºi probabil luni vom adopta
actul normativ, care nu acordã

ceva în plus, ci dã înapoi ceea ce
aveau ºi ceea ce în mod nemeritat
li s-a luat în urmã cu câþiva ani”, a
spus Ponta. Surse oficiale au pre-
cizat cã actul normativ va regle-
menta  problema indemnizaþiilor
speciale, care au fost suspendate
în 2009 în cazul artiºtilor liber-pro-
fesioniºti.

Majorarea preþului la gaze pentru consumatorii casnici a fost amânatã
va ani va necesita modificarea Legii energiei
electrice ºi a gazelor naturale nr.123/2012. Ca-
lendarului de liberalizare a preþului gazelor, con-
venit de Guvern cu Co-
misia Europeanã în
2012, prevede ca acest
proces sã se încheie la
31 decembrie 2018. În
cazul în care Comisia
Europeanã va fi de
acord cu propunerea
Departamentului pentru
Energie, liberalizarea va
fi operatã pânã la 1 iulie
2021. Calendarul de li-
beralizare presupune
mai multe creºteri tri-
mestriale ale preþului ga-

zelor din producþia internã. Departamentul pen-
tru Energie aratã, într-un comunicat transmis
la începutul lunii septembrie, cã, din cauza unor

neînþelegeri cu DG Între-
prinderi, structurã din cadrul
CE, în privinþa dreptului
consumatorilor casnici de a
primi cu prioritate doar gaze
din producþia internã, mai
ieftine faþã de cele importa-
te din Rusia, aplicarea ca-
lendarului agreat în 2012 de
Guvern este momentan sus-
pendatã. Astfel, prin suspen-
darea calendarului de libera-
lizare, creºterea de preþ pro-
gramatã pentru 1 octombrie
este anulatã.
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Proiectul privind reabilitarea
Parcului „Nicolae Romanescu”
a intrat de douã ori în Consiliul
Local Municipal Craiova ºi va
mai intra încã o datã în ºedinþa
din aceastã sãptãmânã. De
aceastã datã, autoritãþile le pro-
pun aleºilor locali sã voteze o
modificare la un articol care spu-
ne cã, dacã se vor face econo-
mii la alte lucrãri pe bani euro-
peni aflate în desfãºurare, sur-
plusul acela de bani sã-i revinã
Primãriei Craiova. La un simplu
calcul, rezultã cã municipalita-
tea ar mai beneficia de o sumã
de 13,90 de milioane de lei, bani

Croitã din rãmãºiþe,

Primãria Craiova face ºi desfa-
ce la proiectul de reabilitare a Par-
cului „Nicolae Romanescu”. Pro-
punerea se întoarce din nou în Con-
siliul Local Municipal Craiova, de
aceastã datã nu pentru a mai adã-
uga bani de la bugetul local – aºa
cum s-a întâmplat în ºedinþa din

luna august – ci pentru a prinde în
documentaþie ºi posibilitatea de a
mai primi niºte bani în cazul în
care se vor mai face economii la
alte proiecte. Autoritãþile þintesc
aproximativ 14 milioane de lei, bani
pe care, în caz contrar, trebuie sã-i
punã de la bugetul local.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

care ar urma sã vinã de la buge-
tul Uniunii Europene.

Încã un vot
De fapt, Primãria Craiova se

conformeazã unei recomandãri
primite din partea ADR Sud-Vest
Oltenia. Potrivit proiectului de
hotãrâre, conducerea ADR Sud-
Vest Oltenia a solicitat munici-
palitãþii sã modifice vechea ho-
tãrâre de consiliu ºi sã includã
ºi posibilitatea ca Uniunea Eu-
ropeanã sã suporte 98% din
cheltuielile eligibile ale proiectu-
lui în eventualitatea în care se
vor înregistra economii la alte

proiecte aflate în implementare.
Proiectul de hotãrâre precizea-
zã cã, în cazul în care se va ajun-
ge în aceastã situaþie, diferenþa
de bani sã fie scãzutã din con-
tribuþia pe care urmeazã sã o su-
porte acum municipalitatea.

S-a pornit de la 21,26 milioane
de euro

Iniþial, lucrãrile privind rea-
bilitatea parcului au fost apre-
ciate la suma de 93,27 milioane
de lei, echivalentul sumei de
21,26 milioane de euro. Din
aceºti bani, finanþarea neram-
bursabilã (asiguratã în propor-
þie de 98%, aºa cum cere acest
proiect) era de 91,41 milioane
de lei, adicã 20,83 milioane de
euro, iar Primãria Craiova su-
porta 1,86 milioane de lei, adi-
cã 425.239 de euro. Cu aceºti
indicatori financiari, proiectul
privind cererea de finanþare a
fost depus la ADR Sud-Vest Ol-
tenia la începutul lunii martie
2013. Din lipsa finanþãrii, pro-
iectul a fost trecut pe lista de
rezervã.

ªi s-a ajuns la 15,62 milioane
de euro

La începutul acestui an, s-a
constatat cã s-au fãcut econo-
mii la proiectele cu finanþare eu-

ropeanã care fac parte din Pla-
nul Integrat de Dezvoltare Ur-
banã al Craiovei. S-au scos de
la naftalinã douã proiecte, dar
autoritatea localã s-a oprit la
proiectul de reabilitare a parcu-
lui. Cum suma disponibilã era
mai micã decât valoarea iniþia-
lã, proiectul a intrat pentru a
doua oarã în Consiliul Local
Municipal Craiova cu propune-
rea de diminuare a investiþiei.
Autoritãþile le-au propus atunci
consilierilor ca valoarea totalã a
lucrãrii sã fie de 68,53 milioane
de lei, adicã 15,62 milioane de
euro, dintre care finanþarea ne-
rambursabilã – 53,26 milioane
de lei, adicã 12,14 milioane de
euro, maximum posibil.

Primãria cotizeazã
de nouã ori mai mult

În aceastã nouã schemã de fi-
nanþare, contribuþia municipali-
tãþii a crescut consistent, aproa-
pe de nouã ori peste valoarea
care-i revenea dupã primele cal-
cule. Astfel, de aceastã datã,
bugetul local trebuie sã suporte
15,27 milioane de lei, adicã 3,48
milioane de euro, faþã de suma
de 1,86 milioane de lei, adicã
425.239 de euro – cât se stabi-
lise iniþial. Proiectul a fost votat
în aceastã formã de consilierii
municipali, la începutul lunii au-
gust, ºi a fost expediat cãtre

ADR Sud-Vest Oltenia care urma
sã depunã încã o datã cererea
de finanþare. Proiectul se întoar-
ce din nou în consiliu întrucât
se ia în calcul încã o datã posi-
bilitatea unor economii, care ar
putea diminua contribuþia finan-
ciarã a Primãriei Craiova.

Parcul va fi dotat
cu camere video

Deºi i-a fost diminuatã valoa-
rea, proiectul rãmâne, totuºi,
unul ambiþios. Autoritãþile loca-
le intenþioneazã sã modernize-
ze, în primul rând, toate aleile
ºi podeþele. Podul suspendat va
fi ºi el consolidat. Lucrãrile se
vor extinde ºi la lacul din mijlo-
cul parcului care nu a mai fost
decolmatat de mulþi ani. În in-
cintã se va monta apoi mobilier
urban ºi stâlpi de iluminat în
stilul arhitectural al anilor 1900,
când a fost creat. Totodatã, mu-
nicipalitatea a insistat sã rãmâ-
nã în proiect dotarea parcului
cu o reþea de camere video care
vor asigura protecþia investiþii-
lor ce se vor face acolo. Parcul
ar urma sã arate cu totul altfel
cu atât mai mult cu cât, în pre-
zent, se lucreazã la alte douã
obiective importante, ºi anume
refacerea teatrului de varã – cu
fonduri UE ºi modernizarea
Grãdinii Zoologice – cu bani de
la bugetul de stat.
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
pronunþat, ieri, sentinþa în cazul lui
Mihai Cosmin Danciu, de 29 de
ani, din Craiova, arestat pe 14 mai
a.c. pentru cã posta pe site-uri din
Rusia materiale pornografice cu
minori. Judecãtorii l-au gãsit vino-
vat pe craiovean de pornografie
infantilã în formã continuatã ºi l-
au condamnat la 6 ani de închi-
soare cu executare ºi interzicerea
unor drepturi. În plus, acesta are
de achitat 1.500 de lei cheltuieli
judiciare cãtre stat ºi rãmâne dupã
gratii, conform hotãrârii instanþei.

Reamintim cã, în luna mai a.c.,

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, ieri dimineaþã, în jurul orei
08.00, pe DN 65, la km 12, în
afara comunei Pieleºti, a avut loc
un accident de circulaþie în urma
cãruia doi bãrbaþi au ajuns la spi-
tal. Din cercetãrile poliþiºtilor de
la Rutierã s-a stabilit cã, Ionuþ
Bãrboianu, de 28 de ani, din lo-
calitatea Comiºani, judeþul Dâm-
boviþa, în timp ce conducea un
ansamblu rutier (TIR) dinspre
Balº cãtre Craiova, în apropierea
comunei Pieleºti, din cauza nea-
tenþiei, a pierdut controlul direc-

Cadrele Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj ºi
poliþiºtii de la Transporturi Fero-
viare au fost alertaþi, duminicã sea-
ra, de mecanicul locomotivei tre-
nului Regio care circulã pe ruta
Craiova – Târgu Jiu, ccare lovise
douã persoane ce se aflau pe linia
de cale feratã, în zona Cernele.
Echipaje SMURD ºi de prim-aju-
tor au ajuns la faþa locului, însã
n-au mai putut face nimic pentru
victime, un copil ºi un bãrbat, care

Craiovean condamnat la 6 ani de puºcãrieCraiovean condamnat la 6 ani de puºcãrieCraiovean condamnat la 6 ani de puºcãrieCraiovean condamnat la 6 ani de puºcãrieCraiovean condamnat la 6 ani de puºcãrie
pentru pornografie infantilãpentru pornografie infantilãpentru pornografie infantilãpentru pornografie infantilãpentru pornografie infantilã

Craioveanul de 29 de ani, care posta
materiale pornografice cu minori pe un
web-site rusesc folosind un cont de uti-
lizator „beautyme”, arestat în luna mai
sub acuzaþia de pornografie infantilã,
a fost gãsit vinovat de judecãtorii Tri-
bunalului Dolj. Magistraþii craioveni l-
au condamnat, ieri, la 6 ani de închi-

soare cu executare ºi i-au menþinut
arestarea preventivã. Sentinþa nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova. În locuinþele
bãrbatului,  oamenii  legi i  au gãsit
52.632 fiºiere imagine, precum ºi 2.058
fiºiere video, majoritatea reprezentând
materiale pornografice cu minori.

poliþiºti din cadrul Brigãzii de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova, împreunã cu
procurori ai DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, au anihilat acti-
vitatea infracþionalã a unei persoa-
ne suspectate de comiterea in-
fracþiunii de pornografie infantilã,
în formã continuatã. Investigaþia
a fost declanºatã ca urmare a in-
formaþiilor primite de la autoritãþi-
le judiciare din Rusia referitoare la
faptul cã pe web-site-ul imgsrc.ru,
destinat gãzduirii de fiºiere tip ima-
gine, existã un cont de utilizator
denumit “beautyme”, în cadrul

cãruia au fost încãrcate mai multe
fotografii prezentând persoane
minore de sex masculin în iposta-
ze nud. În urma verificãrilor efec-
tuate, anchetatorii au descoperit cã
adresele I.P. utilizate pentru acce-
sarea acestui cont au fost alocate
de un furnizor de servicii Internet
unei conexiunii de pe raza judeþu-
lui Dolj, folositã de Danciu Mihai
Cosmin (29 de ani), din Craiova.
Cu ocazia percheziþiilor fãcute pe
14 mai la cele douã locuinþe ale
bãrbatului, au fost ridicate mai
multe hard-disk-uri, iar în urma
percheziþiilor informatice au fost

gãsite 52.632 fiºiere imagine, ma-
joritatea reprezentând materiale
pornografice cu minori, precum ºi
2.058 fiºiere video majoritatea re-
prezentând materiale pornografice
cu minori, dupã cum au comuni-
cat, la momentul respectiv, repre-
zentanþii DIICOT. De asemenea,
au fost evidenþiate referiri la user-
ul “beautyme” adresa de e-mail
“dariusdamyan@yahoo.com” ºi

site-ul imgsrc.ru, folosite pentru
încãrcarea unor imagini porno care
au stat la baza sesizãrii de cãtre
autoritãþile judiciare ruseºti.

Mihai Cosmin Danciu a fost
reþinut pentru 24 de ore, iar pe 15
mai a.c. a fost arestat preventiv
pentru 30 de zile, mãsura fiind pre-
lungitã ulterior de instanþã. Acum
el poate ataca sentinþa Tribunalu-
lui Dolj la Curtea de Apel Craiova.

Douã TIR-uri s-au ciocnit lângã Pieleºti

Tragedie la Cernele!

Un craiovean ºi nepotul sãu accidentaþi mortal de tren
O tragedie de proporþii s-a petrecut

duminicã seara, la marginea Craiovei,
în zona Cernele. Un copil de numai 6
ani ºi bunicul sãu, de 59 de ani, au
pierit, dupã ce au fost loviþi de loco-
motiva trenului Regio, care circulã pe
relaþia Craiova – Târgu Jiu.

fuseserã zdrobite
de tren. În urma
cercetãrilor efec-
tuate, poliþiºtii Bi-
roului Transpor-
turi Feroviare
Craiova au reuºit sã-i identifice pe
cei doi, stabilind cã este vorba
despre Cãtãlin de 6 ani ºi bunicul
sãu, Nicolae Teodorescu, de 59
de ani, din Craiova, care locuiau
în zona Cernele. Din câte se pare,
bãiatul ar fi scãpat din mâna bu-

nicului sãu ºi a fugit pe calea fe-
ratã, fãrã sã-ºi dea seama cã se
apropie trenul, iar bunicul sãu a
încercat sã-l salveze, însã n-a reu-
ºit, amândoi fiind accidentaþi mor-
tal de tren. Oamenii legii continuã
cercetãrile în acest caz.

Un doljean de 39 de ani a trecut
pe lângã moarte, ieri, dupã ce, în
urma ciocnirii dintre douã TIR-uri,
aproape de Pieleºti, o anvelopã a
unuia dintre ele s-a desprins ºi a

þiei, a intrat pe contrasens ºi a
lovit un alt TIR, condus din sens
opus de Ion Sucitu, de 60 de ani,
din Târgu Jiu. În urma impactu-
lui unul dintre autobehicule a ie-
ºit în afara pãrþii carosabile, iar
de la remorca celui condus de Ion
Sucitu s-a despins o anvelopã
care a lovit ºi avariat un autotu-
rism Dacia Logan, condus din-
spre Craiova cãtre Balº de Florin
Bãlaºa, de 39 de ani, din comuna
doljeanã Tãlpaº. În urma acci-
dentului, ambii conducãtori de
TIR-uri au fost transportaþi la

Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, Ionuþ Bãrboianu fi-
ind rãnit grav, în timp ce doljea-
nul s-a ales doar cu o sperieturã
zdravãnã ºi cu maºina avariatã.
„În cauzã s-a întocmit dosar pe-
nal sub aspectul comiterii infrac-
þiunii de vãtãmare corporalã din
culpã, iar dupã testarea cu etilo-
testul s-a stabilit cã nici unul din-
tre conducãtorii auto implicaþi în
eveniment nu consumase bãuturi
alcoolice”, ne-a declarat purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj, inspec-
tor principal Alin Apostol.

lovit violent autoturismul Dacia
Logan cu care circula. Ambii con-
ducãtori ai TIR-urilor au ajuns la
spital în urma accidentului, unul
dintre ei fiind rãnit grav.
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Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, duminicã, în jurul orei
12.00, pe D.J. 641, în comuna
Teslui, s-a produs un accident
rutier în urma cãruia o persoanã
ºi-a pierdut viaþa. Din primele
cercetãri ale poliþiºtilor Biroului
Rutier Craiova s-a stabilit faptul
cã Nelu Baronescu, de 32 de ani,
din localitate, în timp ce condu-
cea un autoturism Seat pe D.J.
641, prin comuna Teslui, a ac-

Femeie accidentatã mortalFemeie accidentatã mortalFemeie accidentatã mortalFemeie accidentatã mortalFemeie accidentatã mortal
la Tla Tla Tla Tla Tesluiesluiesluiesluieslui

O femeie de 78 de ani,
din comuna Teslui, ºi-a
pierdut viaþa, duminicã,
dupã ce a fost accidentatã
de un ºofer de 32 de ani, din
aceeaºi localitate. Bãrbatul
este acum cercetat pentru
ucidere din culpã.

cidentat-o pe Eugenia Cocoº, de
78 de ani, din localitate. Femeia
a decedat pe loc, iar poliþiºtii
spun cã s-a angajat în traversa-
rea drumului prin loc nepermis
ºi fãrã sã se asigure.

„Poliþiºtii continuã cercetãri-
le în cauzã sub aspectul sãvâr-
ºirii infracþiunii de ucidere din
culpã”, a precizat inspector prin-
cipal Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.
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GEORGE POPESCU În căutarea verigii lipsăE aproape riscant, ba chiar amendabil,
gestul de a mai gândi cu propria minte suc-
cesiunea de spectacole de pe sc ena politi-
că c u scopul unei evaluări la rece, adică în
numele acelui interes general al naţiei acla-
mat dar compromis şi sufocat în forfota
unor mobilizări exorbitante de mulţimi. Ivit
din sordide elanuri de mărire pe culoarele
iniţial clandestine ale exercitării Puterii, dru-
mul spre o glorie visată îşi asociază un larg
evantai de oportunisme, cu tot alaiul de si-
necuri pe care numai jocul linguşelilor dezo-
lante îl fac e produc tiv.

Sâmbătă, pe cea mai mare arenă sportivă
a ţăr ii, s-a consumat unul din episoadele
voit… exemplare ale agendei politice româ-
neşti actuale. Câteva zeci de mii (matemati-
ca unor cifre precise e jenantă în context!)
de participanţi mobilizaţi şi aduşi din toată
ţara au asistat la un act, în esenţă, politic,
asumând riscul, de prea puţini înregistrat ori
semnalat, de a-şi compromite adevărata sub-
stanţă şi adevăratul resort.

Ştiu, tradiţia „băilor de mulţime” surcla-
sează chiar şi vârsta democraţiilor moder-
ne. La fel de adevărat, verificabil istoric, este

şi ispita mizei seducerii – cu şi fără concur-
sul carismei – mulţimilor cu armele unei re-
torici împrumutate unei pledoarii avocăţeşti,
structurate pe slogane cu un presupus grad
mobilizator, ignorându-se, fie cu abilitate, fie
din neştiinţă, alternativa ipotezei manipulării
cu o iminentă şi logică scadenţă într-un vii-
tor mai mult ori mai puţin îndepărtat.

Spre a nu fiu înţeles greşit, n-am adver-
sităţi faţă de premierul Ponta şi de alianţa
care-i susţine candidatura, după cum nici
prejudecăţi faţă de Klaus Johannis, căruia
nu-i pot nega dreptul la candidatură, fie şi
ca exponent, cam scos din pălărie, al unei
coaliţii înjghebate contra-naturii,  pe sub
masă, nu în numele vreunui program „sal-
vator” pentru Ţară ci al unor orgolii ce nu
depăşesc ţarcul unei caste. Mă tem însă că,
în chiar supradimensionarea „de masă” a
unui miting cu multe şi expuse exhibiţii tea-
trale, aşa cum s-a întâmplat sâmbătă, pe
Arena Naţională, scapă obligatelor filtre de
auto-control şi altor majore riscuri, cum ar
fi cel al unei excesive personalizări a cam-

paniei căreia îi sunt sustrase obiective pro-
gramatice pe care nicio promisiune lozin-
cardă nu le poate substitui.

Mai există şi un alt risc, mult mai pericu-
los, întrucât insidios, acoperit de patosul
scandat ca principiu în sine asigurator al vic-
toriei: am în vedere perspectiva, deja în func-
ţiune, a parcelării electoratului – şi, prin el, a
populaţiei – în serii de mulţimi antagoniste.
Recuzabil ori nu, dar indiferent de schizoi-
dia mediatică dispusă deja în nătângul dua-
lism pro şi contra, spectrul activ în Româ-
nia de azi pare a resuscita ceva din cadavrul
„neînhumat”  al hulitei lupte de clasă.

Se ignoră, în forfota luptei pentru Putere,
un element pe care clasa noastră politică l-a
scos definitiv din uz: modestia şi, aş cuteza
să afirm, un minim semn de umilinţă, în sen-
sul acelei pietăţi din patrimoniul comporta-
mental creştin. Fiindcă, supralicitarea în ex-
ces a unei gândiri, a unei categorii sociale, a
unui program şi a unui lider (oricare ar fi aces-
ta din urmă) îşi alocă riscul percepţiei de tip
eroziv, cu atât mai grav cu cât va lucra, ca

un dăunător ascuns, nesesizat, ignorat, la
baza proiectului transformat, cu o râvnă exa-
gerată, într-o bătălie în termeni de care pe
care, rivalizând cu un război de salvare a
Lumii de la o catastrofă extraterestră.

Nu neg, excesele sunt de toate părţile. Iar
acuzele – de „ceauşism” ori de „nord-co-
reanism”, cu inserţiuni „faraonice” – dise-
minate în spaţiul virtual de către „cealaltă”
parte, cu o lipsă de măsură de o gratuitate
feroce nu fac altceva decât să ne indice ni-
velul de debandadă în care s-a ajuns.

Disputată în astfel de condiţii, în diforme
spectacole gen Commedia dell’arte, cam-
pania prezidenţială deja declanşată se dove-
deşte, mă tem, un nou şi un altfel de ţintar
jucat pe trupul suferind al ţării.

O chemare la ordine ar f i, în opinia mea,
lozul ce va conduc e spre victorie, cu con-
diţia asumării unui ton mai aşezat şi al unui
plus  de pietate – şi de modestie – de care
alegătorul are o nevoie acută, ca minim
punc t de se regăsi pe sine în cei ce pretind
să-l reprezinte.

Marian Jean Marinescu este
un europarlamentar din partea
PDL la al doilea mandat, vice-
pre şe dinte al grupului PPE,
apropiat al preşedintelui Joseph
Daul, care şi-a exprimat în mai
multe rânduri aprecierea faţă de
român, venind chiar şi la Cra-

Paradoxul Marian Jean Marinescu
MIRCEA CANŢĂR

iova. Cu destule împliniri con-
sistente în misiunile europarla-
mentare încredinţate, membru
fiind într-o mulţime de comisii
şi grupuri de lucru, la Bruxel-
les  şi Strasbourg, numele lui
Marian Jean Marinescu este re-
almente cunoscut. Şi este me-

ritul său e xclus iv.
Din când în când apa-
re ca invitat la câte
un post local de tele-
viziune şi în câte o
conferinţă de presă,
când se află la Cra-
iova, unde mai spu-
ne câte ceva din pre-
ocupările sale de eu-
roparlame ntar,  dar
pe măsura întrebări-

lor la care încearcă să răspun-
dă. Ce vreau să spun? Nimic alt-
ceva decât că între anvergura de
europarlamentar luat în seamă
la Bruxelles şi Strasbourg şi vi-
zibilitatea publică în teritoriu, la
Dolj, s-a creat aparent o discre-
panţă. Marian Jean Marinescu

pare chiar plictisit de politichia
dolje ană şi, de şi liderul PDL
Dolj, nu se mai erijează în cata-
lizatorul militanţilor acestei or-
ganizaţii, destul de răvăşită şi
prin nedreapta sancţiune ANI,
validată de justiţie, pentru se-
natorul Ştefan Stoica. Cu Ma-
rian Jean Marinescu trecut prin
nu puţine încercări ale vieţii lu-
crurile stau până la urmă în fe-
lul următor: poţi să fii sau nu
de acord cu opiniile lui politice,
dar nu poţi în nici o împrejura-
re, decât cu preţul acoperirii de
ridicol, să-i negi valoarea poli-
tică, pregătirea profesională an-
terioară intrării în politică, dar
şi ulterioară, calitatea discursu-
lui polit ic, fireş te  partizană.

Deloc pasager prin administra-
ţia publică locală şi judeţeană
– 4 ani a fost rezonabil prefe ct
de  Dolj, dar ş i consilier local
şi judeţe an – stăpânind două
limbi de circulaţie europeană,
Marian Jean Marinescu es te în
Parlamentul European, la ni-
ve lul grupului PPE,  chiar un
politician de referinţă. Că ni-
me ni nu-i profet  la el acasă,
asta o şt iam,  dar când adve r-
sarii săi politici îi re cunosc
abilităţile şi competenţele, poa-
te  că inclusiv Doljul s-ar pu-
te a re zema în disponibilităţile
sale. Fiindcă, până la urmă,  de
aici, prin preponderentul vot
de  încredere acordat, a ajuns
europarlamentar.

Preşedintele Traian Băsescu a trimis o scrisoare pre-
şedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor în care le trans-
mite să ia act de demisia lui Teodor Meleşcanu din funcţia
de director al SIE şi să declare vacantă funcţia. Potrivit
purtătorului de cuvând al BEC Marian Muhuleţ, Partidul
Dreptăţii Sociale a anunţat că va depune astăzi, ora 10.00,
candidatura lui Meleşcanu pentru alegerile prezidenţiale.
Acesta a menţionat că a încercat să îl contacteze pentru
confirmare pe Teodor Meleşcanu, însă nu a reuşit până la
acest moment.

Conform legii 1/1998 privind organizarea şi funcţiona-
rea Serviciului de Informaţii Externe, conducerea SIE
se asigură de către un director, cu rang de ministru, nu-
mit de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării la propune-
rea preşedintelui României. Articolul 76 alineatul 2 din
Constituţie stipulează că ”legile ordinare şi hotărârile se
adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fieca-
re Cameră”. De asemenea, potrivit articolului 65 alinea-
tul 2 din Constituţie, Camerele îşi desfăşoară lucrările în
şedinţe comune, printre altele pentru numirea, la propu-
nerea preşedintelui României, a directorilor serviciilor de
informaţii şi exercitarea controlului asupra activităţii aces-

Teodor Meleşcanu
a demisionat de la şefia SIE

tor servicii. Teodor Meleşcanu ar urma să se înscrie în
competiţia pentru alegerile prezidenţiale, după cum a su-
gerat încă de vineri când, întrebat dacă ia în calcul o
candidatură la prezidenţiale, a declarat că luni va exista

răspunsul, ”dacă vor fi întrunite condiţiile”. Întrebat dacă
a strâns semnături pentru candidatură, Meleşcanu a pre-
cizat: ”Tocmai asta este problema”. Şeful SMCD, Mir-
cea Dogaru, a declarat pentru ”Gândul” că el a fost cel
care se ocupat de strângerea semnăturilor necesare de-
punerii candidaturii lui Meleşcanu. Termenul de depune-
re a candidaturilor la alegerile prezidenţiale din noiem-
brie expiră în 23 septembrie.
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Eseis tul şi f ilosoful Andrei Ple-
şu îl ceartă,  aidoma unui pedagog
de internat, pe marele actor Radu
Beligan, pentru că-şi „investeşte
imaginea într-o jalnică operaţiu-
ne de propagandă, într-un exer-
ciţiu manipulatoriu, de un gust în-
doielnic”, des făşurat pe „stadio-
nul de tip coreean”. Poate... nord-
coreean, c ă s-ar putea înţelege şi
altc eva, Seulul nefiind tot una cu
Phenianul şi un fost ministru de
Externe, fie el şi uitat,  trebuie să
ştie asta. Dar, în fine,  neprec iza-

MIRCEA CANŢĂR

Moralizatorul îndoielnic
rea respectivă e un mizilic pe lân-
gă reproşul autoritar  făcut mare-
lui actor, acum nonagenar, pen-
tru că şi-a legat numele „de un
caraghios”. „Calibrul dvs. meri-
ta un amurg mai nobil”, ne mai
spune biograful îngerimii. Pentru
Andrei Pleşu, moralizatorul nea-
mului, premierul Victor  Ponta,
candidat la alegerile prezidenţiale,
este „un caraghios”,  iar pe Radu
Beligan „ceva inexplicabil îl atră-
gea în sfera puterii, oricât de pă-
tată era ea înainte de 1989”. Şi

lecţia moralizatoare continuă. Pe-
dagogul se arată indignat. Proba-
bil n-apuc ase înc ă ştirea cu auto-
denunţul lui Robert Turcesc u şi
delirul mis tico-teatral al acestuia,
căruia îi dedicase „un cuvânt în-
soţitor”, parfum,  la o c ulegere de
tablete apărute în „Dilema” şi „Di-
lema Veche”, intitulată „Dans de
Bragadiru” (Ed. Polirom, 2004),
a acestuia. Cităm, fiindcă se me-
rită: „(.. .)Complexitatea lui vag
tenebroasă lasă loc pentru cordia-
litate şi surâs. Fiind încă tânăr, e
pândit de toate capcanele noto-
rietăţii şi ale unei hiperactivităţi
erodante. Dar îmi inspiră încre-
dere şi o senzaţie tonică de echi-
libru. Pariez fără ezitare pe cur-
sa lui”. Chiar se merita, fiindcă
„reuşea să aibă convingeri, fără
să cadă în partizanat”,  cum ne
asigura Andrei Pleşu, care vedea
în el un „profesionist pur sânge”.
De regulă,  biograful îngerimii in-
vesteşte numai după o „îndelun-
gată cumpătare” şi cine i-a c itit
cărţile în anii din urmă s-a con-
vins  de aces t lucru.  O întrebare

între atâtea altele, totuş i, stăruie:
cum s-ar fi s imţit, de pildă,  An-
drei Pleşu, dacă în 2005, când l-a
lucrat cu voioşie nedisimulată,
consilier  prezidenţial fiind, pe ma-
rele scriitor Augustin Buzura de
la c onducerea ICR, pentru a-l
propti pe amicul său Roman Pa-
tapievici,  actorul de mare ţinută,
chiar şi morală, Radu Beligan,  şi-
ar fi exprimat... consternarea, alt-
minteri justificată. Să reţinem că
Radu Beligan a fost dat afară de
la c onducerea Naţionalului bucu-
reştean, în 1990, de ministrul FSN
al culturii, care îl dojeneşte astăzi.
Să nu punem punct şi să mai ofe-
rim o mostră de îndoielnic com-
portament civic al „marelui” mo-
ralizator, autorul „Minimei mora-
lia”. În „Chipuri şi măşti ale
tranziţ ie i”  (Ed.  Humanitas ,
1996), Andrei Pleşu relua o scri-
soare dură, din „Dilema”, adresa-
tă lui Alexandru Paleologu c are,
ambasador la Paris fiind, imediat
după Revoluţie, numit de Ion Ilies-
cu, se intitula „ambasadorul go-
lanilor”. „A lua salariu de la

Guvern, declarându-te reprezen-
tantul unei mişcări antiguverna-
mentale – iată, într-adevăr, o di-
lemă de toată frumuseţea. N-ai fi
putut ieşi din ea decât prin de-
misie”. Corectă evaluare.  „Fal-
nică” rămâne şi c onsecvenţa în
atitudinea...  moralizatoare,  niş te
ani mai târziu („Faţă către  faţă.
Întâlniri şi portre te ” – Me -
me nto Ale xandru Pale ologu, -
Ed.  Humanitas,  2011). „(. ..) Dar
Alecu,  în ambianţa românească
de azi, e o instanţă la care nu
av em v oie să ne raportăm prin
spirit critic decât în subsidiar, în
treacăt sau mai bine deloc. De
ce? Fiindcă nu av em altul ca el
şi fiindcă e simbolul unui uni-
vers, pe care dacă îl uităm pier-
dem cei şapte ani de-acasă, ai
bunei cuv iinţe intelectuale (.. .)
De aceea îl iubesc pe conu’ Ale-
cu! E ultima rev erenţă pe care o
f ace veacului nostru boierimea
autohtonă.  În rest,  v orba lui
Alecu Russo: «Dumnezeu să
ierte trecutul»” . Şi prezentul,
am adăuga noi.

În Dolj cardurile naţionale de
sănătate vor fi preluate în cinci
tranşe.  Conform graficului, poş-
taşul se va prezenta la domiciliul
asiguratului de două ori,  iar în ca-
zul în care titularul nu va fi găs it
ac asă, va lăsa un aviz care va
conţine un număr de telefon, ast-
fel încât asiguratul să poată con-
tac ta factorul poş tal pentru a s ta-
bili intervalul orar în care poate
reveni pentru a-i preda cardul de

Peste 450.000 de carduri de
sănătate vor fi distribuite în Dolj
Începând de ieri, distribuirea cardu-

rilor de sănătate a început şi în Dolj, ur-
mând ca în judeţ să fie predate către asi-
guraţi nu mai puţin de 459.238 de exem-
plare. Întreaga operaţiune se va desfă-

şura în mai multe etape, iar cardurile
vor fi livrate cu confirmare de primire,
în termen de 20 de zile de la preluare, la
locuinţa fiecărui asigurat în baza actului
de identitate şi a semnăturii de primire.

sănătate.
Dacă în cele 20 de zile lucră-

toare prevăzute, după ce factorul
poştal s-a prezentat la domiciliul
asiguratului de două ori, cardul nu
a putut fi predat, asiguratul poate
să îl ridice personal de la casa de
asigurări în a cărei evidenţă se află,
după 10 zile lucrătoare, termen pe
care Poşta Română îl are la dispo-
ziţie pentru a preda cardul casei de
asigurări.

Documentul medical
trebuie activat

După dis tribuirea c ardului na-
ţional, va urma o perioadă în
care vor rula în paralel c ele două
sisteme, pentru ca atât as igura-
ţii,  c ât ş i furnizorii de servic ii
medic ale să se ac omodeze c u
aceas tă soluţie informatic ă ş i
pentru a depista şi a remedia
eventualele probleme depis tate în
funcţionarea acestei soluţii infor-
matice.

După c e va intra în poses ia
cardului de sănătate,  asiguratul
îl va prezenta pentru ac tivare la
prima vizită la un furnizor de ser-
vicii medic ale. Mai exact, PIN-
ul de transport al cardului naţio-
nal (0000) va fi schimbat c u un
PIN personalizat, format dintr-
o c ombinaţie de patru cifre. PIN-
ul personalizat va fi introdus şi
confirmat personal de către pa-
c ient.  Personalizarea PIN-ului
es te obligatorie, altfel c ardul ră-
mâne în stare inactivă şi nu poate
confirma servicii medicale în s is-
tem.  Ac est PIN va fi introdus de
către asigurat ori de câte ori va
beneficia de un serviciu medic al
pentru validarea şi,  mai apoi,
decontarea acestuia din fondul
as igurărilor  sociale de sănătate.

Cardul de sănătate
va fi obligatoriu de anul viitor

Cardul va avea inscripţionat nu-
mele, prenumele, codul de asigu-
rat şi numărul de identificare. In-
troducerea de date medicale pe
cardul de sănătate se va realiza doar
la medicul de familie. Inscripţio-
narea datelor suplimentare - grupa
sanguină, Rh-ul, diagnostic medi-
cal c u risc vital şi boli cronice,
acceptul exprimat în timpul vieţii
pentru prelevarea de organe, ţesu-
turi şi celule după deces - este op-
ţională şi se va face cu acordul în
scris al asiguratului sau împuter-
nicitului legal. Această etapă nu este
obligatoriu să se realizeze conco-
mitent cu activarea cardului.

Cardul naţional va face dova-
da c alităţii de asigurat ş i va con-
firma prezenţa asiguratului la
furnizorul de servicii medic ale.
Prin implementarea acestui sis-
tem informatic, autorităţile sani-
tare prec onizează că banii din
sistemul asigurărilor  de sănătate
vor fi cheltuiţi mai eficient şi mai

transparent.  De altfel, unul din-
tre princ ipalele obiec tive ale
CNAS es te c a, începând de anul
viitor,  toate servic iile medicale să
fie validate şi decontate doar prin
intermediul cardului naţional.

Conform acordului-cadru în-
cheiat între Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate şi Compa-
nia Naţională Poşta Română, pre-
cum şi contrac telor  subsec ven-
te c u casele judeţene de as igu-
rări de sănătate,  de ier i a înc e-
put dis tribuirea c ardului naţional
de sănătate, c oncomitent, în mai
multe judeţe din ţară.  Proc esul
de distribuire va c ontinua în luna
oc tombrie pentru cei aproxima-
tiv 12,5 milioane de as iguraţi
pentru care au fost tipărite car-
durile naţionale de sănătate.  Ti-
părirea ş i dis tr ibuirea c ardului
naţional vor c ontinua în urmă-
torii patru ani pentru persoanele
care vor împlini vârs ta de 18 ani
şi/sau vor dobândi c alitatea de
as igurat.

RADU ILICEANU
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BCR Banca pentru Locuinþe
(BCR BpL), liderul pieþei de eco-
nomisire-creditare pentru dome-
niul locativ, dezvoltã împreunã
cu Asociaþia Monumentum ºi
Global Heritage Fund un pro-
iect special pentru finanþarea ac-
cesibilã a restaurãrii ºi amenajã-
rilor (reabilitare) caselor tradiþi-
onale. “Creditarea restaurãrii ºi
amenajãrii clãdirilor tradiþionale
ºi de patrimoniu reprezintã un
pas important înainte spre nor-
malitate. Astfel, proiectul Aso-

BCR Banca pentru Locuinþe finan-
þeazã restaurarea ºi reabilitarea ca-
selor tradiþionale româneºti prin cre-
dite în lei cu dobândã fixã de 5% pe
an. Restaurarea caselor tradiþionale

poate fi realizatã prin finanþãri acce-
sibile acordate de BCR Banca pen-
tru Locuinþe în cadrul proiectului des-
fãºurat în colaborare cu Monumen-
tum ºi  Global Heritage Fund

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

ciaþiei Momentum de a prezerva
fondul contruit tradiþional este
acum realizabil datoritã acestui
parteneriat cu BCR Banca pen-
tru Locuinþe ºi Glo-
bal Heritage Fund.
Proprietarii de la
sate nu au resurse-
le f inanciare sã
susþinã un proiect
de autorizare,  iar
BCR BpL a renun-
þat la obligativitatea
obþinerii unei auto-

rizatii la accesarea creditului din
partea proprietarilor aceasta ra-
manand doar la nivel de reco-
mandare. Pentru ca intervenþiile
asupra clãdirilor sã fie cele con-
forme cu principiile restaurãrii,
Asociaþia Monumentum va ve-
rifica propunerile de intervenþie
ºi va oferi consultanþã gratuitã
proprietarilor. Estimãm ca cre-
ditul pe care îl vor accesa pro-
prietarii pentru reabilitarea case-
lor este în medie undeva în jurul
sumei de 20.000 lei” a declarat
Eugen Vaida, Preºedinte Aso-
ciaþia Monumentum.

„Suntem conºtienþi
de importanþa arhitecturii

tradiþionale”
Soluþia financiarã a BCR Ban-

ca pentru Locuinþe pentru pro-
prietarii acestor case este un cre-
dit special în lei, cu dobândã fixã
de 5% pe an pe toatã perioada

creditului. Banca nu percepe co-
mision la acordarea creditului ºi
nici în cazul rambursãrii antici-
pate. De asemenea, evaluarea
imobilului adus în garanþie ºi asi-
gurarea de viaþã sunt, de aseme-
nea, gratuite. „Suntem conºtienþi

de importanþa ar-
hitecturii tradiþio-
nale pentru ima-
ginea localitãþilor
din România.
Aceste clãdiri
conferã peisajului
urban ºi rural o
identitate specia-
lã, sunt purtãtoa-
re de istorie loca-
lã ºi de memorie

culturalã a comunitãþii respecti-
ve. Dorim sã susþinem ºi finan-
ciar restaurarea acestui patrimo-
niu care conferã frumuseþe lo-
calitãþilor noastre. În colaborare
cu Asociaþia Monumentum ºi
Global Heritage Fund venim în
întâmpinarea proprietarilor care
locuiesc într-o casã tradiþionalã
ºi doresc sã pãstreze specificul
acesteia. Oferim credite cu do-
bândã redusã de 5% pe an ºi fixã
pe toatã durata contractului. Este
o încurajare pentru proprietarii
care se angajeazã în demersul de
restaurare a caselor lor tradiþio-
nale” a declarat Carmen Schus-
ter, Vicepreºedintele BCR Banca
pentru Locuinþe.Creditele speciale de restaurare BCR BpL sunt credite

în lei ºi cu dobândã fixã. De exemplu, pentru un proiect
de restaurare de 9.000 lei, clientul plãteºte lunar între 60
– 70 lei pe o perioadã de circa 14 ani. În plus, dacã
economiseºte în prealabil clientul obþine toate avantajele
contractului de economisire - creditare – dobânda ºi pri-
ma de stat, reprezentând 25% din suma economisitã (cel
mult echivalentul în lei a 250 Euro/an.)

Creditele speciale pentru restaurarea caselor tradi-
þionale pot fi încheiate cu BCR BpL direct în sucursa-
lele ºi agenþiile Bãncii Comerciale Romane (BCR),
precum ºi prin reþeaua de distribuþie proprie a BCR
BpL, respectiv prin forþa directã de vânzare ºi prin
partenerii BCR BpL.

Heineken România a publicat cea
de-a cincea ediþie anualã a Raportu-
lui de Sustenabilitate, anunþând
rezultate pozitive pentru toate ariile

Agendei „Brewing a Better Futu-
re”. În 2013, Heineken a înregis-
trat cea mai mare scãdere a
nivelului de dioxid de carbon din

ultimii trei ani ºi a lansat
primul program de Harm
Reduction din România organi-
zat la un festival de muzicã.
«Din 2010, de când am lansat
Agenda “Brewing a Better
Future”, ne-am îmbunãtãþit
rezultatele de la an la an. Ne
bucurãm sã vedem cã prin
investiþiile pe termen lung în
tehnologie ºi eficientizarea
proceselor de producþie am
reuºit sã obþinem o scãdere
semnificativã a emisiilor de

carbon (CO
2
). Frigiderele verzi pe

care le plasãm pe piaþã din 2011 ºi
sistemul automat de distribuþie ne-
au ajutat sã reducem nivelul de CO

2

la 6,6 kg CO
2
/hl,de la 7,1 kg/hl în

2012», spune Onno Rombouts, Mana-
ging Director Heineken România. 

Campaniile globale „Sunrise” ºi „Dan-
ce More. Drink slow” au fost lansate ºi
în România ºi au transmis mesajul pu-
ternic de consum responsabil. Pentru
campania „Dance More. Drink slow”,
HEINEKEN a colaborat la nivel interna-
þional cu celebrul DJ Armin van Buuren
ºi a realizat un experiment social, arã-
tând cum muzica bunã poate schimba
comportamentul de consum al oameni-
lor, provocându-i sã danseze mai mult ºi
sã consume alcool cu moderaþie.

Programul Heineken pentru Comunitãþi
a continuat ºi în 2013, când compania a
majorat valoarea granturilor la 400.000 de
lei. Opt proiecte locale care contribuie la
bunãstarea comunitãþilor au câºtigat gran-
turi în valoare de 50.000 de lei fiecare.
Valoarea totalã a investiþiei se ridicã la 1
milion de lei, de la lansarea programului.
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Dascãlii din învãþãmântul pre-
universitar din toatã þara se pot
înscrie deja online în ediþia 2014-
2015 a Patrulei de Reciclare, pro-
gramul naþional de educaþie de
mediu, accesând site-ul www.pa-
truladereciclare.ro. Înscriindu-ºi
unitãþile de învãþãmânt în pro-
gram, fiecare profesor coordona-
tor al Patrulei devine membru al
echipei naþionale de tineri ecolo-
giºti ce militeazã pentru consoli-
darea obiceiului colectãrii selecti-
ve a deºeurilor de echipamente
electrice ºi electronice (DEEE) în
România. Numai în ultimul sezon,
peste 1.000 de profesori ºi 18.500
de preºcolari, elevi ºi liceeni au
informat sute de mii de români
despre importanþa colectãrii de-
ºeurilor electrice ºi au contribuit
la colectarea selectivã a peste
360.000 kg de aparate electrice

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” ºi American Corner Craio-
va, în colaborare cu Inspectoratul Jude-
þean de Jandarmi Dolj ºi Centrul Regio-
nal Craiova al Agenþiei Naþionale Împo-
triva Traficului de Persoane, marcheazã
astãzi Ziua Internaþionalã Împotriva Tra-
ficului de Persoane.

 La evenimentul care începe la ora
12.30, vor participa
elevi de la Colegiul
Naþional “Carol I” -
clasa a IX-a, înso-
þiþi de prof. Cris-
t i a n a  Coºoveanu
ºi Ingrid Rãducanu.
Evenimentul va cu-
prinde o scurtã pre-
zentare ºi o dezba-
tere  moderatã  de
reprezentanþi ai in-
stituþiilor colabora-
toare: maior Marian
ªtefãnescu ºi coor-
donator  Daniela
Ivãnuº. În incheie-
re va fi difuzat un
film artistic inspirit
de un caz real. Fil-

Profesor la Facultatea de
Matematicã a Universitãþii
din Ljubljana, prof. Univ. Dr.
Dušan Repovš este cercetã-
tor la Institutul de matema-
ticã, Fizicã ºi Mecanicã din
Ljubljana, Ambasador pen-
t ru  ª t i i n þ ã  a l  S loven ie i ,
membru al European Acade-
my of Sciences ºi deþinãtor
al Medaliei Memoriale Bogo-
lyubov. În anul 1995 a pri-
mit titlul de Ambasador pen-
tru ªtiinþã al Republicii Slo-
venia ,  în  1996 a  deveni t
membru al Academiei pen-
tru Inginerie al Sloveniei, iar un an mai
târziu a primit premiul pentru Cerce-
tare al Republicii Slovenia. A scris pes-
te 300 de articole în reviste matemati-
ce de mare prestigiu din întreaga lume.

Patrula de Reciclare este programul naþional de educaþie de
mediu desfãºurat de Asociaþia Românã pentru Reciclare RoRec
cu avizul Ministerului Educaþiei Naþionale ºi cu sprijinul Inspec-
toratelor ªcolare locale. Patrula de Reciclare reuneºte, la fiecare
ediþie, sute de profesori ºi mii de elevi care încurajeazã compor-
tamentul responsabil faþã de mediu în rândul comunitãþilor lor,
promovând colectarea selectivã a deºeurilor de echipamente
electrice ºi electronice (DEEE). Agenþii ºi profesorii lor coordona-
tori promoveazã neobosiþi importanþa colectãrii selective a DEEE
în comunitãþile lor prin activitãþi de informare ºi proiecte creative.
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mul este în limba englezã, cu subtitrare
în limba englezã. “Scopul principal al
acestei activitati este dorinþa de atenþio-
nare asupra capcanelor traficului de per-
soane în formele sale de exploatare. Lip-
sa informaþiilor, precum ºi educaþia ne-
corespunzãtoare reprezintã în numeroase
situaþii cauza traficului de persoane”,
declarã organizatorii evenimentului.

Dušan Repovš, Doctor Honoris Causa
al Universitãþii din Craiova

Facultatea de
Matematicã din
cadrul Universitãþii
din Craiova va acor-
da titlul de Doctor
Honoris Causa al
Universitãþii din
Craiova prof. Univ.
Dr. Dušan Repovš.

Evenimentul de acordare a titlului de
Doctor Honoris Causa al Universitãþii
din Craiova se va desfãºura joi, 25 sep-
tembrie, ora 10.00, în Sala Albastrã a
Universitãþii din Craiova.

Asociaþia Românã pentru Reciclare RoRec
a dat startul înscrierilor în noua ediþie a pro-
gramului naþional de educaþie de mediu “Pa-
trula de Reciclare”. Campania continuã pentru
al treilea an în judeþul Dolj, astfel, grãdiniþele,
ºcolile ºi liceele din judeþ au prilejul sã îºi
continue seria performanþelor de pânã acum.

vechi sau stricate. “Aceste cifre
reprezintã o reuºitã extraordinarã
în educaþia de mediu în România,
cu efecte tangibile la nivelul în-
tregii societãþi. Profesorii coordo-
natori implicaþi de la începutul
programului au adus ºcolilor lor
peste 200 de premii, pânã acum,
ºi-au dotat unitãþile de învãþãmânt
cu un sistem de colectare a de-
ºeurilor electrice ºi cu materiale
educative speciale, au oferit ele-
vilor lor prilejul de a învãþa lucruri
noi despre mediul înconjurãtor,
dar, mai ales, au dus educaþia în
afara ºcolii, în comunitate. În
aceastã perioadã au loc ºi pre-
mierile naþionale, în judeþele Bi-
hor, Covasna, Sibiu ºi Vâlcea,
acolo unde Patrulele de Recicla-
re au reuºit sã determine colec-
tarea a cel puþin 50 g DEEE/lo-
cuitor, la ediþia precedentã, cu

ajutorul Suporterilor. Sãrbãtori-
rea succesului lor este cel mai
convingãtor argument în favoa-
rea participãrii la acest program”,
declarã Alexandra Arnãutu, co-
ordonatorul programului.

“Îi mobilizãm pe toþi
cei din jur”

Profesorii care au evaluat ediþia
2013-2014 au declarat participa-

rea în Patrula de Reciclare drept o
experienþã pozitivã ºi doresc sã
revinã în program. “Copiii învaþã
de la noi, noi învãþãm de la ei, ne
completãm ºi astfel iese ceva fru-
mos. Toþi elevii se agitã, întreabã
în jurul lor, pe colegii ºi profesorii
de la alte clase. Noi, profesorii, la
rândul nostru, am alertat vecinii,
rudele, pe toatã lumea. Ne simþim
un adevãrat motor – îi mobilizãm

pe toþi cei din jur” spune Daniela
Alecu, profesor coordonator al
Patrulei Centrului de Zi Giuleºti din
Bucureºti la ediþia 2013-2014.
Sute de educatori, învãþãtori ºi
profesori au oportunitatea sã pro-
ducã o schimbare beneficã atât în
unitãþile lor de învãþãmânt cât ºi
în comunitãþile lor, înscriindu-se
în noua ediþie a programului între
18 septembrie ºi 15 octombrie
2014. La finalul ediþiei, în 2015,
peste 100 de premii îºi aºteaptã
câºtigãtorii. De la lansarea progra-
mului Patrula de Reciclare, în anul
2011, au participat peste 60.000
de elevi ºi peste 1.500 de cadre
didactice, reprezentând tot atâtea
unitãþi de învãþãmânt (grãdiniþe,
ºcoli, licee). Ei au contribuit la co-
lectarea a peste 600.000 kg de
DEEE în România!
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„Sper ca românii să poată ve-
dea prin ochii mei ce bogăţie au
aici. Uneori, un străin poate abor-
da lucrurile mai proaspăt. Şi poa-
te câteodată ai nevoie să vezi cum
altcinev a apreciază ce ai, ca să
poţi vedea altfel lucrurile tale mi-
nunate”,  spune artistul iranian
Mehdi Aminian, căruia i-a aparţi-
nut ideea unui turneu naţional în
care folc lorul românesc devine
unul universal.

El însuşi vir tuoz al unui ins tru-
ment tradiţional oriental, ney-ul,
Mehdi Aminian s-a îndrăgostit în
2011 de folc lorul românesc după
ce a partic ipat la Festivalul Inter-
naţional „George Enescu”. A de-
cis apoi să c ălătorească în Mara-
mureş,  unde a studiat folc lorul
specific zonei. Aşa a apărut un

În zece oraşe ale ţării, opt artişti
de naţionalităţi diferite reaprind
spiritul Mariei Tănase în noi culori,
într-un melanj de culturi şi inter-
pre tări, fuziune de  vechi şi nou,
emoţie artistică şi virtuozitate.

Aflat la cea de-a II-a ediţie, tur-
neul „Roots Revival Romania” – „Co-
lors of Maria” debutează astă-seară,
ora 20.00, pe scena Teatrului Naţio-
nal „Marin Sorescu” din Craiova,
oferind publicului un spectacol unic
de world music, jazz şi improvizaţie,
inspirat de muzica Mariei Tănase.
Cu instrumente tradiţionale – ney,

duduk sau oud –, muzicienii propun
temele folclorice din ţările lor de
origine şi compoziţii originale.

Creatorul proiectului este artis-
tul iranian Mehdi Aminian, iar in-
vitată a „Roots Revival” este Maria
Casandra Hauşi – câştigătoare a
Marelui Premiu şi Trofeului la edi-
ţia a XX-a, din 2009, a Festivalului
Naţional al Interpreţilor Cântecu-
lui Popular Românesc „Maria Tă-
nase” de la Craiova. Tânăra, origi-
nară din Maramureş, uimea atunci
juriul şi publicul cu cântecele inter-
pretate cu „noduri”, din grumaz.

Mehdi Aminian, coordonatorul proiectului „Roots Revival Romania”,
îşi foloseşte ney-ul, instrument de suflat tradiţional din Orientul Mijlociu
(spaţiu în care este folosit de peste 4500 de ani), realizat din trestie, ca
un pod între culturi. Ney-ul are o structură simplă, însă poate da viaţă
unor sunete calde, unice. Un alt instrument de suflat cu care se va însoţi
ney-ul pe scena „Roots Revival” este duduk-ul lui Emmanuel Hovhan-
nisyan, din Armenia. Supranumit şi „fluier de cais”, datorită lemnului din
care este făcut, produce sunete similar clarinetului ori saxofonului şi
face parte din patrimoniul UNESCO. Considerat strămoşul chitarei, oud-
ul (instrument cu corzi tradiţional în culturile arabe) lui Mehmet Polat
(Turcia) îi permite să abordeze de la jazz la muzica contemporană, cre-
ând noi nuanţe şi mix-uri între genuri şi culturi. Hristina Beleva (Bulga-
ria) cântă la gadulka, instrument tradiţional bulgar cu coarde.

Ediţia 2014 a Salonului Naţional de Re-
staurare şi Conservare aduce în faţa publi-
cului şi comunităţii ştiinţifice nu doar cele
mai valoroase piese din patrimoniul cul-
tural românesc mobil, restaurate în pe-
rioada 2013-2014, ci şi cele mai noi teh-
nici şi materiale pentru investigare/con-
servare/restaurare, prezentate de specia-
lişti din străinătate în cadrul unei mese
rotunde şi a unei secţiuni internaţionale
de postere. Universitatea din Milano va
fi prezentă pentru demonstrarea practi-
că a performanţelor celei mai noi apara-
turi de investigare.

Reprezentate la Salon sunt aproape 30
de instituţii din ţară, între care Comple-
xul Naţional Muzeal „ASTRA”, Univer-
sitatea „Lucian Blaga” şi Muzeul Naţio-
nal Brukenthal Sibiu, Complexul Muzeal
Naţional „Moldova” Iaşi, Muzeul Naţio-
nal Cotroceni, Muzeul Naţional al Satu-
lui „Dimitrie Gusti” Bucureşti, Biblioteca
Naţională a României, Biblioteca Sfântului
Sinod Bucureşti, Muzeul Bucovinei Sucea-
va, Muzeul de Artă şi Muzeul Olteniei Craio-
va ş.a.

Prof. dr. Stelian
Cincă, sărbătorit la
împlinirea a 75 de ani

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia
Aman” vă invită astăzi, ora 9.30, în Sala
„Acad. Dinu C. Giurescu”, la evenimentul
omagial „Scriitor prof. dr. Stelian Cincă –
75 de ani”. Despre activitatea sărbătoritului
vor vorbi conf. univ. dr. Gabriela Rusu-Pă-
sărin – Universitatea din Craiova, prof. univ.
dr. Cezar Avram – directorul Institutului de
Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-
Plopşor” al Academiei Române, prof. dr. Paul
Rezeanu, scriitorul Jean Băileşteanu, prof. dr.
Tudor Nedelcea, cercetător ştiinţific.

Stelian Cincă s-a născut la 23 septembrie
1939, în satul Soceni din comuna doljeană
Tălpaş, şi este absolvent al Facultăţii de Filolo-
gie a Universităţii Bucureşti. Între 1963 şi 1965
a fost profesor de Limba română în comuna
Dămuc, judeţul Neamţ, iar din iunie 1966 până
în iulie 1975, cercetător ştiinţific la Centrul de
Istorie, Filologie şi Etnografie din Craiova, al
Academiei Române, sectorul istorie literară. În
1976 a susţinut doctoratul în filologie cu o teză
despre Caton Theodorian.

Între anii 1975 şi 1981 a lucrat la Filiala
Dolj a Arhivelor Statului, din 1981 şi până în
1989 a fost bibliotecar la Biblioteca Judeţea-
nă Dolj, iar între anii 1997-1999 a fost direc-
tor de Programe şi strategii guvernamentale
în Prefectura Capitalei. În prezent este pen-
sionar şi preşedinte fondator al Fundaţiei Na-
ţionale pentru Management Ecologic.

O nouă ediţie a Salonului Naţional de Restaurare şi Conservare
Laboratorul de Restaurare ş i Conse rvare al Muzeului Oltenie i organize ază la

Craiova o nouă ediţie, a X-a, a Salonului Naţional de Restaurare şi Conservare.
Evenimentul se de sfăşoară în pe rioada 23-25 se pte mbrie pe ntru ce i aproximativ
100 de  spe cialişt i din domeniul restaurării şi conservării patrimoniului cultural
mobil,  care prezintă în cadrul acestei expoziţ ii un număr de peste 80 de piese de
patrimoniu re staurate şi conservate , şi în perioada 23 se pte mbrie – 15 noie m-
brie pentru publicul vizitator.  Craiove nii regăsesc în expoziţie  bunuri de patri-
moniu din ceramică, sticlă,  porţelan, metal, hârtie,  textile, piele, os, lemn, pre-
cum şi pictură. Vernisajul are loc astăzi,  ora 10.00, la se diul Se cţie i de  Is torie-
Arheologie  a muze ului (s trada „Madona Dudu” nr. 14).

În acest an va avea loc cea de-a III-
a Gală a Restaurării Româneşti, concurs
care mobilizează întreaga comunitate a
specialiştilor din domeniu. Competiţia se va
desfăşura conform regulamentului anunţat
participanţilor încă de la înscriere. Ca şi în

anii trecuţi, Muzeul Olteniei va oferi specia-
liştilor participanţi premii în semn de recu-
noaştere a competenţelor şi abilităţilor pro-
fesionale, piesele de patrimoniu expuse ur-

mând a fi jurizate. Membrii juriului sunt per-
sonalităţi marcante, printre acestea aflându-
se preşedintele Reţelei Naţionale a Muzeelor
din România, precum şi preşedintele Comi-
tetului Naţional Român ICOM. Festivitatea
de decernare a premiilor este anunţată pen-

tru astăzi, ora 19.30, chiar în spaţiul
expoziţional al Salonului.

«Această manifestare culturală de-
venită deja tradiţională în peisajul cul-
tural craiovean evoluează an de an,
fără a se lăsa umbrită de conferinţa
internaţională bienală „MATCONS –
Materie şi materiale în/pentru resta-
urare si conservare”, care a devenit
reperul cel mai înalt al întrunirilor
ştiinţifice din acest domeniu organi-
zate în ţara noastră. Întregul program
al Salonului, înscris în demersul anual
al Laboratorului de Restaurare şi Con-
servare al Muzeului Olteniei de a dez-
volta o cultură a dialogului între pre-
zent şi trecut prin fructificarea rezul-
tatelor conservării şi restaurării bu-
nurilor de patrimoniu cultural, s-a

putut înfăptui doar datorită suportului finan-
ciar as igurat de către Consiliul Judeţean
Dolj», a precizat Florin Ridiche, managerul
muzeului.

proiect muzical unic: „Roots Re-
vival Romania”, „dedicat în pri-
mul rând reînvierii tradiţiilor  mu-
zicale şi adaptării lor la vremurile
în care trăim”. Experienţa din Ma-
ramureş, dar şi din prima serie de
spectacole inspirate de muzica din
nordul României s-a materializat
şi într-un disc : „Chapter One:
Maramureş”.

 Ulterior, Mehdi Aminian a des-
coperit-o pe Maria Tănase.  A de-
venit un pasionat al muzic ii in-
terpretei şi i-a venit ideea să ofe-
re cântec elor  ei o influenţă ori-
entală, dar ş i c ontemporană. Tot
iranianul a adunat încă şapte ar-
tişti din Romania, Bulgaria, Tur-
cia, Spania,  Franţa şi Armenia,
iubitori ai muzic ii Mariei Tănase,
şi a decis  să pornească într-un

turneu în zec e oraşe ale Româ-
niei pentru a le prezenta compo-
ziţiile. A apărut, astfel, al doilea
disc, intitulat „Chapter II: Colors
of Maria”, care va fi promovat
cu acest prilej.

Primul spectacol din cadrul tur-
neului are loc astă-seară, începând
cu ora 20.00, pe scena Teatrului
Naţional „Marin Sorescu”. Şi nu
întâmplător Craiova deschide se-
ria reprezentaţiilor inspirate de
muzica Doamnei Cântecului Popu-
lar Românesc: încă din 1969 aici
se desfăşoară Festivalul Naţional
al Interpreţilor Cântecului Popu-
lar Românesc „Maria Tănase”.
Vor urma Timişoara (25 septem-
brie), Oradea (26 septembrie),
Cluj-Napoca (28 septembrie), Si-
biu (29 septembrie) , Braşov (1

octombrie), Iaşi (3 octombrie),
Galaţi (4 octombrie) şi Constanţa
(6 octombrie), ultimele două repre-
zentaţii urmând să fie prezentate la
Sala Radio din Bucureşti, pe 11 şi
12 octombrie.

Pe sc ena „Roots Revival Ro-
mania” urcă Leila Renault (Fran-
ţa) – bas;  Maria Casandra Hauşi
(România) – voc e; Monica Madaş
(România) – voce; Hristina Bele-
va (Bulgaria)  – gadulka; Mehdi

Aminian (Iran) – ney; Mehmet
Polat (Turc ia) – oud; Emmanuel
Hohvannisyan (Armenia) – du-
duk; Aleix Tobias Sabater (Spa-
nia) – percuţie. Biletele pot fi achi-
ziţionate prin reţeaua Eventim
(magazinele Germanos, Orange
Shop, Vodafone, Domo, Librării-
le Cărtureş ti şi Humanitas), dar şi
online pe eventim.ro. În funcţie de
categoria loc ului, costă între 40
şi 60 de lei.
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Preºedintele PMP, Elena
Udrea, ºi-a depus, ieri, la BEC,
candidatura la alegerile prezi-
denþiale, arãtând cã a strâns
peste 400.000 de semnãturi ºi
cã pentru ea au semnat inclusiv
preºedintele Traian Bãsescu ºi
fostul premier Emil Boc. „Am
pe lista de susþinãtori pe preºe-
dintele României, Traian Bã-
sescu, ºi cred cã toate proiec-
tele începute de preºedinte în
ultimii 10 ani, toatã lupta dusã
de Traian Bãsescu pentru a în-
vinge un sistem, un sistem ocro-
tit de Ion Iliescu, un sistem care
l-a învins pe Constantinescu, dar
un sistem care a fost învins de
Traian Bãsescu, toatã aceastã
luptã pentru statul de drept în-
ceputã de Traian Bãsescu tre-
buie continuatã ºi mã angajez sã
duc mai departe aceastã luptã.
Am ºi semnãtura domnului Emil
Boc, cu care am fãcut echipã
în ultimii ani atât la guvernare,
cât ºi o echipã politicã”, a pre-
cizat Elena Udrea. Dupã lidera
PMP, la BEC ºi-a fãcut apari-
þia preºedintele Senatului, Cã-
lin Popescu Tãriceanu, care a
reuºit sã strângã aproximativ
270.000 de semnãturi. Acesta a
arãtat cã va candida indepen-
dent, din cauza întârzierii înre-
gistrãrii în instanþã a formaþiu-
nii sale, Partidul Liberal Refor-
mator (PLR), ºi ºi-a exprimat
speranþa cã va intra în turul doi
al prezidenþialelor. Întrebat ce
ºanse crede cã are în aceastã
cursã, Tãriceanu a declarat cã
sondajele îl aratã favorit pentru
turul întâi pe Victor Ponta ºi
considerã cã liderul PSD este
cel mai puternic contracandidat
al sãu. Tribunalul Bucureºti a
respins, ieri, solicitarea formu-
latã de Partidul Naþional al Me-
diului, preluat de gruparea con-
dusã de Cãlin Popescu Tãricea-
nu, pentru transformarea aces-
tuia în Partidul Liberal Refor-
mator prin modificarea Statutu-
lui, a denumirii ºi a programului
politic. Decizia nu este însã de-
finitivã, putând fi atacatã la
Curtea de Apel Bucureºti.

ªi preºedintele UDMR, Ke-
lemen Hunor, ºi-a depus ieri
candidatura la alegerile prezi-
denþiale, împreunã cu aproape
270.000 de semnãturi. „Cuvân-
tul-cheie în aceastã campanie
prezidenþialã pentru mine va fi
respectul. Vreau o Românie res-
pectatã, o Românie puternicã, o
þarã respectatã în Uniunea Eu-
ropeanã ºi în aceastã regiune,
iar eu cred cã în acest moment
avem toate pârghiile ºi atuurile
de a deveni un stat puternic în
regiune”, a declarat Kelemen
Hunor.

Preºedintele fondator al PP-

Udrea, Tãriceanu, Hunor ºi Diaconescu
ºi-au depus ieri candidaturile la preºedinþie

DD, Dan Diaconescu, a trecut
ºi el pragul, tot ieri, Biroului
Electoral Central (BEC). Aces-
ta a declarat cã a strâns un mi-
lion de semnãturi de susþinere.

Pânã ieri, ºi-au mai depus
candidaturile la preºedinþia Ro-
mâniei premierul Victor Ponta,
din partea Alianþei  PSD-
UNPR-PC, Klaus Iohannis, din
partea ACL (formatã din PNL
ºi PDL) ºi Monica Macovei,
ca independentã.
Corina Creþu, audiatã în
Parlamentul României
cu uºile închise

Europarlamentarul Corina
Creþu, desemnatã comisar eu-
ropean pentru Politici Regiona-
le, a fost audiatã ieri în comi-
siile reunite de afaceri europe-
ne ale Parlamentului român, în
prezenþa premierului Victor
Ponta, dar fãrã prezenþa mass-
media, jurnaliºtii având acces
doar la oportunitãþile de imagi-
ne. La final, Corina Creþu a de-
clarat cã audierea sa în Parla-
mentul European va avea loc
la 1 octombrie, subliniind cã
discuþia din cadrul comisiilor
reunite de afaceri europene ale
Parlamentului român a fost
„constructivã”. „Mã bucur cã
am avut acest dialog extrem de
pozitiv ºi de util privind priori-
tãþile noii Comisii Europene în
privinþa Politicii Regionale. Am
venit între foºtii mei colegi ºi
sunt bucuroasã cã am avut aºa
o atmosferã constructivã. Am
vorbit despre însemnãtatea Po-
liticii Regionale pentru UE.
Este una dintre politicile de suc-
ces ale UE, este practic politi-
ca care are cele mai multe re-
zultate în ceea ce priveºte mo-
dul în care UE poate cu ade-
vãrat sã se apropie de viaþa oa-
menilor”, a spus Corina Creþu
dupã audiere, care a durat cir-
ca o orã ºi jumãtate. Audierea
în comisiile reunite de afaceri
europene a fost pur formalã,
fãrã a exista un vot sau un aviz.

Premierul Victor Ponta a de-
clarat, ieri, cã unul dintre social-
democraþii Ioan Mircea Paºcu,
Victor Boºtinaru sau Cãtãlin
Ivan poate prelua funcþia de vi-
cepreºedinte al Parlamentului
European de la Corina Creþu, ca
urmare a nominalizãrii acesteia
în Comisia Europeanã. „Haideþi
sã fie întâi liber (postul de vice-
preºedinte — n.r.), dupã care
sunt câþiva dintre colegi — dom-
nul Ioan Mircea Paºcu, domnul
Boºtinaru, domnul Cãtãlin Ivan
— care au suficientã experien-
þã în Parlamentul European ºi
care cu siguranþã pot fi buni vi-
cepreºedinþi ai Parlamentului
European. Este funcþia PSD

prin algoritmul politic ºi proba-
bil cã unul dintre cei trei colegi
ai mei... Însã aceasta va deci-
de delegaþia noastrã”, a decla-
rat Victor Ponta la Palatul Par-
lamentului, întrebat pentru cine
va negocia, în calitate de pre-
ºedinte al PSD, portofoliul de
vicepreºedinte al PE.
Guvern: 294 de secþii de votare
vor fi organizate în strãinãtate
pentru alegerile prezidenþiale

Ministerul Afacerilor Exter-
ne a finalizat lista celor 294 de
secþii de votare din strãinãtate
organizate pentru alegerile pre-
zidenþiale din aceastã toamnã,
se aratã în informarea sãptãmâ-
nalã privind stadiul pregãtirii
alegerilor pentru preºedintele
României, prezentatã ieri în
ºedinþa de Guvern. Potrivit unui
comunicat de presã al Executi-
vului remis Agerpres, membrii
Cabinetului au fost informaþi cã
Biroul Electoral Central „a emis
o serie de Hotãrâri ºi Decizii
privind aplicarea unitarã a legii
ºi soluþionarea întâmpinãrilor ºi
contestaþiilor, MAE a finalizat
lista celor 294 de secþii de vo-
tare din strãinãtate ºi a comu-
nicat cãtre BEC cã numãrul es-
timat de buletine de vot nece-
sare pentru aceste secþii este de
600.000”. De asemenea, pre-
fecþii au raportat Ministerului
Afacerilor Interne tipãrirea lis-
telor electorale permanente de
cãtre primari ºi cã „este în pli-
nã desfãºurare activitatea de
întocmire a listelor cuprinzând
propunerile de persoane pentru
funcþiile de preºedinte al BE al
secþiei de votare ºi de locþiitor
al acestuia”.
Drepturile salariale obþinute în
instanþã de profesori, plãtite din
Fondul de rezervã al Guvernului

Bugetul Ministerului Educa-
þiei Naþionale va putea fi supli-
mentat din Fondul de rezervã
bugetarã, pentru plata drepturi-
lor salariale obþinute de cadrele
didactice în urma unor decizii
judecãtoreºti, a decis Guvernul
prin ordonanþã de urgenþã ad-
optatã ieri. Vicepremierul Liviu
Dragnea a arãtat cã ordonanþa
mai stabileºte ca ministerul de
resort ºi instituþiile de învãþã-
mânt universitar de stat sã poa-
tã finanþa din bugetele proprii
activitãþi sportive, culturale ºi
artistice, precum ºi activitãþi
profesionale pentru asociaþii ºi
organizaþii studenþeºti. Dragnea
a subliniat cã ordonanþa nu pre-
vede însã ca finanþarea organi-
zaþiilor studenþeºti sã fie prin
suplimentarea bugetelor institu-
þiilor de învãþãmânt, ci doar din
resursele aprobate deja.
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Nicolas SarkozyNicolas SarkozyNicolas SarkozyNicolas SarkozyNicolas Sarkozy, cronica, cronica, cronica, cronica, cronica
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Ex-preºedintele francez Nicolas Sarkozy ºi-
a ales perfect momentul reîntoarcerii în politi-
cã, la doi ani ºi jumãtate dupã înfrângerea în
alegerile prezidenþiale din 2012. Momentul coin-
cide cu o prãbuºire în sondaje a succesorului
sãu, Francois Hollande, barometrul Ifop pozi-
þionându-l la numai 13% opinii favorabile, în-
cât este considerat cel mai impopular preºe-
dinte al celei de-a Cincea Republici. Numai în
luna septembrie a.c., Francois Hollande a mai
pierdut 4 puncte procentuale, lovit fiind ºi de
apariþia cãrþii ex-partenerei sale de viaþã, Vale-
rie Trierweiler, „Merci pour ce moment”. Ni-
colas Sarkozy n-a lãsat astfel mult timp nos-
talgicilor, încât pânã ºi frondorii din UMP (Vil-
lepin, Baroin, Raffarin, Wauquez) s-au vãzut
într-o posturã deloc de invidiat. Numai cã, în
timp ce Sarkozy vorbea, sâmbãtã seara, pe
canalul France 2, Alain Jupe, adversarul sãu la
alegerile primare, prezenta pe blogul personal
„proiectul pentru alternanþã”, cu referiri la creº-
terea economicã, educaþia naþionalã, Europa,
unitatea naþionalã, premergãtor meciului prezi-
denþial din 2017. Implicat în mai multe dosare
încã fierbinþi, apãrarea sa era principala preo-

Gruparea Statul Islamic (SI) a
lansat, ieri, un apel cãtre musul-
mani sã ucidã cetãþeni, în special
americani ºi francezi, din þãrile
care formeazã coaliþia internaþio-
nalã creatã pentru a lupta împo-
triva grupului jihadist în Irak ºi
Siria, informeazã AFP. „Dacã pu-
teþi ucide un necredincios ameri-
can sau european — în special
francezi ticãloºi — sau un aus-
tralian, sau un canadian, sau ori-
ce cetãþean din þãrile care partici-
pã la coaliþia împotriva Statului
Islamic, atunci bazaþi-vã pe Allah
ºi ucideþi în orice fel”, a declarat
Abu Mohammed al-Adnani, pur-
tãtorul de cuvânt al SI, într-un
mesaj publicat în mai multe limbi.
„Ucideþi necredincioºi civili sau
militari”, a mai spus el. Statele
Unite ale Americii ºi Franþa sunt
cele douã þãri care au lansat pânã
în prezent lovituri aeriene în Irak
împotriva poziþiilor SI, grupare
care a declarat la 1 iulie un „cali-
fat” în Siria ºi Irak, unde contro-
leazã zone întregi. Mesajul audio
transmis în limba arabã, cu o tra-

cupare ºi imunitatea ultimul proiect. Arbitrajul
Tapie, posibila finanþare libianã a campaniei elec-
torale din 2007, afacerea Bettencourt, aface-
rea sondajelor plãtite de Elysee, afacerea Byg-
malion, afacerea Karachi ºi mai nou dosarul
botezat „Air cocaine”, toate acestea nu sunt
finalizate. Plasat sub supraveghere timp de 15
ore, la sediul Oficiului central de luptã contra
corupþiei, înainte de a apãrea în faþa judecãto-
rilor Simon ºi Thepau, care l-au acuzat de co-
rupþie activã, trafic de influenþã ºi violarea se-
cretului de anchetã, ca oricare alt justiþiabil,
Nicolas Sarkozy revine în prim-plan. Miºca-
rea pare interesantã din punct de vedere tactic.
Rãmâne de vãzut dacã justiþia francezã va pune
mare preþ pe aceastã reîntoarcere în politicã a
celui aflat „agãþat” în mai multe dosare, care
acum s-ar putea apãra cu statutul sãu de „ad-
versar politic”. Mai ales cã sâmbãtã seara n-a
ezitat sã-l atace pe Francois Hollande fãrã me-
najamente. Dar cine ºtie. Nu excludem ca în
Franþa justiþia sã „nu coboare” pânã la con-
damnarea unui fost preºedinte, deºi existã pre-
cedentul Jacques Chirac, dornic sã revinã la
Elysee.

Premierul francez i-a promis
lui Merkel cã Parisul îºi va
îndeplini programul de reforme

Cancelarul german Angela
Merkel a calificat, ieri, drept
„impresionant” programul de
reforme al premierului francez,
Manuel Valls, care a promis la
rândul sãu cã Franþa îl va duce la
bun sfârºit, relateazã AFP. ªeful
guvernului francez, care efectueazã
luni ºi marþi prima sa vizitã oficialã
în Germania, i-a prezentat lui
Merkel proiectele de reformã ale
Executivului sãu ºi a pledat la
rândul sãu pentru creºterea de
cãtre Berlin a investiþiilor în
vederea relansãrii primei economii a
Europei. Cancelarul german a
apreciat cã programul „impresio-
nant” de reforme al Parisului se
referã la „domenii importante, care
vor decide în final competitivita-
tea” companiilor franceze. În ce
priveºte investiþiile însã, Merkel a
spulberat iluziile privind un gest al
Germaniei în acest sens, afirmând
cã „existã numeroase posibilitãþi de
a crea creºtere fãrã bani suplimen-
tari”. „Germania a arãtat cã sunt
posibile în acelaºi timp consolida-
rea finanþelor ºi crearea creºterii”, a
declarat Merkel. Guvernul german a
respins deja de mai multe ori
apelurile venite de la Paris ºi Roma
pentru o majorare a investiþiilor
publice.

Români, implicaþi în aranjarea
unor cãsãtorii gay cu imigranþi
ilegali în Marea Britanie

O anchetã jurnalisticã efectuatã
de BBC a dezvãluit o grupare
criminalã formatã din români care
profitã de legalizarea recentã a
cãsãtoriilor între persoane de acelaºi
sex în Marea Britanie pentru a
organiza astfel de cãsãtorii false, în
schimbul unei sume de 10.000 de lire
sterline. O jurnalistã a BBC a pretins
cã este imigrantã ilegalã ºi vrea o
cãsãtorie de formã pentru a rãmâne
în Marea Britanie, în timp ce un alt
reporter a însoþit-o prezentându-se
drept unchiul acesteia. Peter ºi
Ricardo, liderii grupãrii, s-au lãudat
reporterilor cã au „aranjat” astfel de
cãsãtorii „de multe ori”. Ei au oferit
douã potenþiale soþii, ambele
subliniind clar cã nu sunt lesbiene
dar sunt dispuse sã pretindã acest
lucru ºi sã se cãsãtoreascã pentru
bani cu oricine. Una dintre fete,
Alexandra, a declarat cã a organizat
ºase astfel de cãsãtorii anterior ºi cã
ºtie cum sã îi mintã pe ofiþerii
serviciului pentru imigrãri. „Trebuie
sã declarãm cã locuim împreunã ...
Acest lucru nu se va întâmpla, dar
aºa trebuie sã declarãm”, afirmã ea.
Alexandra a susþinut, de asemenea,
cã poate aranja o sesiune de
fotografii „romantice” cu ea ºi
jurnalista sub acoperire, care sã
convingã autoritãþile cã sunt într-o
relaþie serioasã, adãugând: „Ne vom
þine de mânã, ne vom îmbrãþiºa ...
trebuie”. Liderul grupãrii, Ricardo,
susþine cã nu a avut niciodatã
probleme cu poliþia sau cu serviciul
pentru imigrãri ºi cã sunt mai uºor
de aranjat cãsãtorii false între
persoanele de acelaºi sex decât în
cazul unor cupluri heterosexuale.
„Spui: sunt gay. ªi nici o întrebare
pentru tine. Este uºor pentru gay”,
afirmã el. Ca urmare a acestor
dezvãluiri, autoritãþile britanice au
promis o anchetã pentru descoperi-
rea eventualelor cãsãtorii aranjate
între persoane de acelaºi sex.

Organizaþia Naþiunilor Unite pentru alimen-
taþie ºi agriculturã (FAO) a avertizat, ieri, cu
privire la o nouã tulpinã a virusului gripei
aviare, numitã H5N6, semnalatã pentru pri-
ma datã în luna aprilie în China, transmite
AFP. Virusul H5N6 este periculos întrucât a
apãrut în mai multe zone, foarte îndepãrtate
unele de altele, ºi pentru cã prezintã caracter
patogen ridicat, ceea ce înseamnã cã pãsãri-
le infectate mor cel mai adesea în interval de
72 de ore, a declarat Juan Lubroth, ºeful

Gripa aviarã: FAO avertizeazã cu privire la posibila rãspândire
a unei noi tulpini a virusului

departamentului veterinar al FAO. Organiza-
þia Mondialã pentru Sãnãtate Animalã (OIE),
care colaboreazã cu FAO ºi Organizaþia Mon-
dialã a Sãnãtãþii (OMS), supravegheazã si-
tuaþia actualã pentru a ajuta þãrile cele mai
expuse din Asia de Est ºi Asia de Sud-Est sã
facã faþã unei eventuale epidemii. O altã tul-
pinã a virusului gripei aviare, H5N1, a pro-
vocat în ultimii ani pagube de miliarde de
dolari, afectând grav situaþia a milioane de
persoane din Asia.

Statul Islamic le cere musulmanilor sã ucidã
cetãþeni din þãrile care luptã împotriva jihadiºtilor

ducere scurtã în limbile englezã,
francezã ºi ebraicã, oferã instruc-
þiuni cu privire la modul în care
jihadiºtii trebuie sã-ºi ducã la în-
deplinire misiunea fãrã echipament
militar. „Loviþi-i capul cu o pia-
trã, înjunghiaþi-l cu un cuþit, cãl-
caþi-l cu maºina, aruncaþi-l de la
înãlþime, strangulaþi-l sau otrãviþi-
l”, le-a cerut Abu Mohammed al-
Adnani musulmanilor. Totodatã,
SI le-a solicitat, tot ieri, insurgen-
þilor islamiºti din peninsula Sinai,
sã comitã noi atacuri asupra for-
þelor de securitate egiptene ºi sã
continue cu decapitãrile ostatici-
lor, anunþ care provoacã noi te-
meri referitoare la legãturile din-
tre grupãrile jihadiste, relateazã
Reuters. „Plasaþi explozibili pe
strãzi contra lor (forþelor de se-
curitate egiptene - n.r.)! Atacaþi-
le bazele! Tãiaþi-le capetele! Nu îi
lãsaþi sã se simtã în siguranþã!”,
se aratã în declaraþia SI cititã de
Abu Muhammad al-Adnani ºi
postatã online. Un ºef al grupului
jihadist, Ansar Beit Al-Maqdis, vi-
novat de comiterea unor atacuri

mortale în Egipt, a fost ucis sâm-
bãtã de armata egipteanã în pen-
insula Sinai. Ansar Beit Al-Maq-
dis, care a jurat credinþã Al-Qae-
da ºi recent ºi-a exprimat spriji-
nul pentru Statul Islamic, reven-
dicã constant atacuri împotriva
forþelor de securitate egiptene,
dupã destituirea preºedintelui is-
lamist Mohamed Morsi de cãtre
armatã, în iulie 2013.

Mai mult de 130.000 de kurzi
sirieni au fugit în Turcia în ultime-
le zile, din nord-estul Siriei, salvân-
du-se de jihadiºtii grupãrii SI, a
declarat ieri vicepremierul turc
Numan Kurtulmus, dupã ce ante-
rior Înaltul Comisariat pentru Re-
fugiaþi al Naþiunilor Unite
(UNHCR) raportase cifra de
100.000, dupã cum relateazã Fran-
ce Presse. „Numãrul sirienilor a
depãºit 130.000”, a declarat el pre-
sei, indicând cã aceastã cifrã ar
putea sã creascã dacã ofensiva
extremiºtilor suniþi va continua ºi
în urmãtoarele zile. „Am luat toate
mãsurile necesare în cazul în care
afluxul de persoane strãmutate va

continua, evident noi nu dorim
aceasta, dar suntem pregãtiþi”, a
afirmat oficialul turc, care a ex-
primat dorinþa Ankarei ca toþi
aceºti refugiaþi sã se întoarcã la
casele lor atunci când pacea se va
instaura. La Ankara, un oficial al
Direcþiei de gestionare a crizelor
ºi catastrofelor naturale (AFAD)
indicase anterior pentru AFP cã
cifra „actualizatã” ieri dimineaþã era
de 104.000 persoane strãmutate.
Turcia ºi-a deschis, vineri, fron-
tiera pentru refugiaþii sirieni care
au început sã pãrãseascã joi zona
localitãþii Adn al-Arab (Kobane în
limba kurdã), încercuitã de luptã-
tori ai grupãrii extremiste sunite
Statul Islamic. Adn al-Arab, al trei-
lea oraº kurd ca mãrime din Siria,
a fost relativ cruþat de conflictul
din Siria ºi circa 200.000 de siri-
eni ºi-au gãsit adãpost aici, potri-
vit ONU. Dar recenta ofensivã a
jihadiºtilor SI în regiune ºi asediul
oraºului de cãtre aceºtia au deter-
minat un numãr mare de persoa-
ne, în special kurzi, sã-ºi pãrãseas-
cã locuinþele.
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CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse pa-
tiserie, vânzãtoa-
re orice magazin,
îngrijire copii ºi bã-
trâni. Telefon:
0251/552.089;
0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
S.C. angajeazã
ºofer profesionist,
local Craiova. Re-
laþii la telefon: 0770/
607.975.
Angajez vânzãtoa-
re. Telefon: 0765/
040.172.
Angajez familie
serioasã, soþ ºi so-
þie, pentru îngrijire
ºi administrare
pensiune Sinaia,
salariu atractiv.
Telefon: 0766/
481.842.
Angajez zidar, zu-
grav, faianþar, rigip-
sar, tencuitor, neca-
lificaþi, termosis-
tem. Solicit experi-
enþã ºi seriozitate.
Telefon: 0767/
174.979.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent! Garsonie-
rã 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,
toate dotãrile. Tele-
fon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.

Proprietar vând apar-
tament 3 camere de-
comandat, lux, cen-
tralã, Craioviþa Nouã
- Orizont. Telefon:
0752/641.487.
Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0742/390.301.
Vând urgent apar-
tament 4 camere,
cartier Lãpuº (vi-
zavi de Electropu-
tere Mall), etajul 6/
8, multiple îmbunã-
tãþiri, termopane,
uºã metalicã la in-
trare. Poate fi vãzut
la orice orã din zi.
Preþ 47.000 euro
negociabil. Tele-
fon: 0766/483.542.

CASE
Vând casã cu 500
mp teren, zona
centralã, ideal afa-
ceri. Telefon: 0737/
639.237.
Vând casã în Ocne-
le Mari Vâlcea, po-
ziþie excelentã, spa-
þii generoase, deta-
lii zilnice la telefon:
0746/035.625, între
orele 18.00 - 20.00.
Vând casã 2 came-
re, salã, tindã, curte
600 mp, fântânã.
Preþ 10.000 Euro în
Cleanov - Dolj. Tele-
fon: 0351/809.972;
0764/211.651.
Dioºti, vând casã
Regalã superbã 3
camere ºi dependin-
þe, grajd, magazie
curte 3.800 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.

Vând casã 3 ca-
mere, anexe, pomi,
vie, fântânã, apã ºi
canalizare la poar-
tã, localitatea Ciu-
tura. Telefon: 0763/
305.850.
Vând casã în co-
muna Breasta -
Dolj, lângã primã-
rie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/
943.220.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.
Vând casã strada
Nãsãud nr. 16
(zona Brestei-Râu-
lui), toate utilitãþile,
345 mp teren + ca-
banã din lemn cu
etaj. 75.000 euro.
Telefon: 0728/
890.807.

TERENURI
Vând pãdure 20
ha - Gorj. Telefon:
0760/960.192.

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.

ANUNT PUBLIC
Statiunea de Cercetare-

Dezvoltare Agicola Simnic-
Craiova, anunta pierderea
Autorizatiei nr. 14/26.09.2013,
pentru utilizarea produselor
de protectie a plantelor si a Au-
torizatiei nr. 16/26.09.2013,
pentru prestari de servicii cu
produsele de protectie a plan-
telor. Ambele autorizatii au fost
eliberate de Unitatea Fitosa-
nitara Dolj.

Se declara nule.

Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Re-
laþii la telefon: 0746/
495.167.
Ocazie! Vând, închi-
riez, teren, Calea
Bucureºti, km 9,
1000-2000 m des-
chidere 36 m, ideal
pentru Showroom,
depozit, halã, parc
auto, benzinãrie. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren 1500
mp deschidere 60
m cartier ªimnicu
de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut, parce-
labil. Telefon: 0744/
563.823.
Vând teren 2600
mp pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor,
între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Ocazie! Vând 800
mp, teren ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã la 14 km de
Craiova, comuna
Predeºti, curent ºi
apã pe teren, 4000
Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil,
intravilan, electrifi-
cat, în comuna
Ghidici. Telefon:
0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibi-
litate construcþie,
grãdinã Bio. Tele-
fon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi
teren intravilan
650 mp, deschi-
dere 28 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.
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R.A.A.D.P.F.L. Craiova
angajeazã fasonator
mecanic (drujbist),
cu experienþã de
minim 2 ani.
Relaþii la telefon:

0 2 5 1 . 4 1 1 . 2 1 4 ,
int. 16.

Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TE-
REN AGRICOL.
TELEFON: 0766/
368.385.
SPAÞII COMERCIALE
Vând restaurant
Filiaºi. Telefon:
0766/577.828.
Vând spaþiu co-
mercial cu terasã,
zonã centralã.
Telefon: 0746/
660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã
cãmin Valea Roºie
cu o cãsuþã locui-
bilã. Telefon: 0764/
806.680.
Apartamet 2 ca-
mere cu casã îm-
prejurimi Craiova.
Telefon: 0771/
663.179.

Schimb teren intra-
vilan 4000 mp cu
apartament 2 ca-
mere + diferenþa.
Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza 204
Berlinã, consum 4%,
90.000 km, culoare
alb, foarte bunã,
1000 euro. Telefon:
0749/059.070.
VÂND Matiz, Euro
4, 2008, taxã plãti-
tã. Telefon: 0766/
442.845.

STRÃINE
Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Pun-
to S.T.D.I. an 1998
3 uºi, 1,7KW. Tele-
fon: 0762/185.366.
Vând Fiat Punto
motor 1,2, benzinã,
4 uºi, culoare roºu
grena, taxa auto
plãtitã ºi nerecupe-
ratã, înmatriculat
România. Telefon:
0727/714.184.
Vând Fiat Ducato,
fabricaþie 1997, mo-
tor 2.5 Diesel, con-
sum 7%, cui pentru
remorcã. Telefon:
0768/254.760.

CUMPÃRÃRI AUTO
CUMPÃR Super-
nova. Telefon:
0786/024.633.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând calorifere me-
talice dimensiunile
200 cmx 50 cm, co-
pertinã pentru ma-
gazine 6 m lungime
x 1,40 m. Telefon:
0744/391.195.
Presã balotat plas-
tic, cutii de bere,
uºã nouã cu broas-
cã pentru casã sau
magazin Auto –
Cielo -2007. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând masã floa-
rea–soarelui pentru
combinã C 12M,
cutie viteze, reduc-
tor tracþiune, triodi-
nã 380V ºi alte pie-
se. Telefon: 0764/
261.954.
VÂND disc, semã-
nãtoare porumb,
plug, instalaþie erbi-
cidat, an fabricaþie
2003. Telefon:
0742/ 176.320.
Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/
751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televi-
zor color, putinã
salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.

Vând þuicã de pru-
nã ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.
Vând groapã cimi-
tir Roboaica, regu-
lator gaze ºi 2 ar-
zãtoare sobe. Tele-
fon: 0746/901.203.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
combinã muzicalã
stereo. 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 cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/ 303.445.
Vând stoloni cãp-
ºuni remontate,
parþial înfloriþi. Preþ
5 lei ºi 8 lei. Tele-
fon: 0742/023.399;
0253/285.145.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare.
Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
Vând grâu, uºi ºi
ferestre. Telefon:
0766/676.238.

Vând Frigider Arc-
tic 180 litri ºi premer-
gãtor copii. Telefon:
0745/602.001.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci
suprapuse lucrare
finisatã neocupatã.
Telefon: 0722/
456.609.
Vând vin roºu 5 lei/
litru ºi þuicã 10 lei/
litru. Telefon: 0251/
428.415; 0743/
510.255.
Vând tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112.
Telefon: 0745/
589.825.
Albine, familii puter-
nice ºi roi bine dez-
voltaþi cu mãtci se-
lecþionate. Telefon:
0720/115.936.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând þiglã Jimbolia
ºi cãpriori din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Vând PENSÃ
REIMERS pentru
castrat armãsari,
inox veritabil - sta-
zã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.

Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tã-
iat tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou,
delcou aprindere
Dacia 1310 nou,
arzãtoare gaze
sobã D 600 mm.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut:
SINGER PAFF. Te-
lefon: 0745/751.558.
Vând PC model
MSI – ALL-IN-
ONE, WIND TOP
AE 1920 nefolosit,
sigilat, garanþie 300
Euro. Telefon:
0722/456.609.
Vând aparat de su-
durã, autogen poli-
zor, bormaºinã,
parbriz Tico. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând 3 locuri de
veci. Telefon: 0770/
661.777.
Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi
mare, ºifonier ste-
jar. Telefon: 0752/
142.493.
Vând sobã emaila-
tã, pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00,9.00,9.00,9.00,9.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 16.00,6.00,6.00,6.00,6.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 23 septembrie 2014

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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, mo-
tor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.

Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
SCHIMBURI

Vând sau scimb
calorifere de fontã
(folosite) cu un ca-
lorifer tablã 120/80
foarte puþin folosit.
Telefon: 0720/
231.610.

DIVERSE
Caut vãduvã me-
naj 2 zile/sãptãmâ-
nã, pentru bãtrân
sãnãtos. Telefon:
0766/304.708.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Inchiriez garsonie-
rã decomandatã,
cartier 1 Mai, zona
Medicinã. 350
Ron/ lunã. Cer ga-
ranþie. Telefon:
0771/ 217.032.
Primesc douã fete
în gazdã Telefon:
0785/797.317;
0351/464.628

Particular închiriez
apartament 2 ca-
mere decomanda-
te, ultraîmbunãtãþit,
centralã, stradal
zona Cinemato-
graf Craioviþa, 180
euro/lunã. Telefon:
0728/012.055.
Închiriez 3 camere,
ultracentral, centra-
lã, A.C. mobilat,
lux. Telefon: 0726/
212.774.
Închiriez garsonie-
rã mobilatã. Tele-
fon: 0761/277.780.
Apartament 2 came-
re decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, com-
plet mobilat. Telefon:
0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez aparta-
ment ultracentral,
ultralux, A.C. toate
dotãrile, mobilier ul-
tramodern ºi regim
hotelier. Telefon:
0762/ 109.595.
Închiriez garsonierã
mobilatã Lãpuº. Te-
lefon: 0724/065.756.

Închiriez camerã la
bloc (zona Univer-
sitate). Telefon:
0770/661.418;
0351/422.633.
Închiriez spaþiu
stradal, birou mobi-
lat, depozit, Dezro-
birii. Telefon: 0351/
437.906.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închiriez
garsonierã mobilatã.
Ofer 80 Euro. Tele-
fon: 0763/975.992.

MATRIMONIALE
Caut doamnã se-
rioasã 40 ani pen-
tru prietenie, cã-
sãtorie. Telefon:
0784/ 915.029.

 PIERDERI
PIERDUT Ade-
verinþã de absol-
vire eliberatã de
Facultatea de Li-
tere, specializa-
rea PIPP, Univer-
sitatea Craiova,
pe numele Grecu
Camelia. Se de-
clarã nulã.

DIVERSE
Caut þesãtoare cu
muncã la domiciliu în
rãzboaie manuale din
judeþul Dolj, Gorj ºi Olt.
Telefon: 0723/ 684.511;
0351/ 805.415.
COMEMORÃRI

Mioara soþie anun-
þã împlinirea a doi ani
de la plecarea în
veºnicie a poetului
DUMITRU MARIUS
PARASCHIVESCU
lãsând în urma sa la-
crimi, dor, singurã-
tate. Nu te voi uita
niciodatã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

LIGA A V-A –

ETAPA A 3-A

Seria 1: Recolta Galicea Mare
– Victoria Pleniþa 4-3, Viitorul Do-
bridor – Victoria Basarabi 3-0,
Voinþa Caraula – Viitorul Vârtop
3-2, SIC Pan Unirea – Fulgerul
Maglavit 2-0, Tractorul Cetate –
Progresul Ciupercenii Vechi 5-1,
SC Poiana Mare – Flacãra Moþã-
þei 3-5, Viitorul Ciupercenii Noi
– Avântul Verbiþa 2-1, Avântul
Giubega – Dunãrea Negoi 10-1.

Clasament (primele 5): 1. SIC
PAN 9p, 2. Galicea M. 9p, 3.
Moþãþei 9p, 4. Cetate 9p, 5. Ple-
niþa 6p.

Seria 2: CSM Progresul Bãileºti
– Viitorul Mãceºu de Sus 1-2, Pro-
gresul Cerãt – Recolta Seaca de
Câmp 12-0, Voinþa Radovan – Re-
colta Urzicuþa 3-0, Triumf Bârca
– AFC Giurgiþa 2-3, Viitorul GP
Siliºtea Crucii – Avântul Rast 3-2,
Recolta Mãceºu de Jos – Gloria
Catane 1-1, Unirea Goicea – Re-
colta Cioroiaºi 4-2.

Clasament (primele 5):  1. Mã-
ceºu S. 9p, 2. Catane 7p, 3. Ce-
rãt 6p, 4. Bârca 6p, 5. Giurgiþa 6p.

Seria 3: Dunãrea Gighera –
Ajax Dobroteºti 5-3, Avântul Da-
neþi – Unirea Tâmbureºti 4-2,
Unirea Tricolor Dãbuleni – Toren-
tul Secui 6-2, Unirea Amãrãºtii de
Jos – Progresul Amãrãºtii de Sus
2-6, Viitorul Sadova – Viitorul
Gângiova 2-0, Fulgerul Mârºani –
Victoria Cãlãraºi 4-3. Avântul Do-
breºti a stat.

Clasament (primele 5): 1. Amã-
rãºtii S. 9p, 2. Mârºani 7p, 3. Tâm-
bureºti 6p, 4. Sadova 6p, 5. Gi-
ghera 6p.

Seria 4: Luceafãrul Popânzã-
leºti – Atletico Zãnoaga 4-6, Vii-
torul Apele Vii – Progresul Cas-
tranova 1-2, Unirea Câmpeni – Vi-
itorul Coºoveni 2-3, Voinþa Puþuri
– Flacãra Drãgoteºti 9-0, Viitorul
II Cârcea – Sporting Leu 3-2,
ªtiinþa Teasc – Avântul Pieleºti nu
s-a disputat.

Clasament (primele 5): 1. Câr-
cea II 9p, 2. Puþuri 7p, 3. Castra-
nova 6p, 4. Zãnoaga 6p,

5. Leu 4p.

Seria 5: Aktiv Padea – Avântul
Þuglui 1-6, Inter Secui – Voinþa
Belcin 4-1, CS Casa Bogdan Cra-
iova – Arena Bulls Preajba 3-3,
ªtiinþa Calopãr – Viitorul ªtiinþa
Craiova 0-4, AS Rojiºte – Avântul
Gherceºti 7-1, Viitorul Ghindeni –
Fortuna Craiova 4-1.

Clasament (primele 5): 1. Se-
cui 9p, 2. Rojiºte 6p, 3. ªtiinþa Cra-
iova 6p, 4. Ghindeni 6p, 5. Fortu-
na 6p.

Seria 6: Viitorul Valea Fântâ-
nilor – Luceafãrul Craiova 1-2,
Progresul Mischii – Jiul Breasta
4-3, Vulturul Cernãteºti – AS Gre-
ceºti 4-0, Standard ªimnicu de
Sus – AS Scaieºti 0-2, Unirea Bra-
loºtiþa – Viitorul Municipal II Cra-
iova 4-5, Rapid Potmelþu – Ener-
gia Craiova nu s-a disputat.

Clasament (primele 5): 1. Lu-
ceafãrul 7p, 2. Braloºtiþa 6p, 3.
Potmelþu 6p (- 1 joc), 4. Munici-
pal II 6p, 5. Cernãteºti 4p.

Digi Sport 1
16:00, 18:30 – FOTBAL – Cupa Ro-

mâniei: CSM Rm. Vâlcea – CSMS Iaºi,
ASA Tg. Mureº – Concordia Chiajna /
21:00 – FOTBAL – Campionatul Spa-
niei: Real Madrid – Elche.

Digi Sport 2
8:00, 13:00 – TENIS (F) – Turneul

de la Wuhan (China) / 17:00 – FOTBAL
DE SALÃ – Liga I: United Galaþi – Klub
Odorheiu Secuiesc / 20:00 – FOTBAL
– Campionatul Franþei: Reims – Marseil-

Selecþionerul Victor Piþurcã
a anunþat, ieri, numele stranie-
rilor care se aflã pe lista
iniþialã pentru urmãtoarele
douã jocuri din preliminariile
Euro 2016, cu Ungaria
(acasã, 11 octombrie) ºi
Finlanda (deplasare, 14
octombrie).

Cei 15 internaþionali români
din strãinãtate care au primit
faxul de convocare sunt:

Portari: Costel Pantilimon
(Sunderland/Anglia), Ciprian
Tãtãruºanu (Fiorentina/Italia)

Fundaºi: Gabriel Tamaº
(Watford/Anglia), Vlad
Chiricheº (Tottenham/Anglia),
Dorin Goian (Asteras/Grecia),
Florin Gardoº (Southampton/

Cu nu mai puþin de patru craioveni în lot,

Meciurile sunt programate astãzi ºi joi

Reprezentativa Under 18 a Ro-
mâniei va disputa astãzi (17:00),
respectiv joi (12:00), în localitatea
Vrsac, douã jocuri amicale contra
naþionalei similare a Serbiei.

În lotul de 18 asupra cãruia s-
a oprit selecþionerul Andrei Sprier
se aflã nu mai puþin de patru cra-
ioveni. Este vorba de portarul
Laurenþiu Popescu, mijlocaºii Alin
Manea ºi Angelo Iugo ºi atacan-
tul Andrei Burlacu. În lotul lãrgit
s-au aflat mai aflat alþi doi juniori
ai Craiovei, mijlocaºul Alexandru
Armãºelu ºi atacantul Dan Buzãr-
nescu, însã selecþionerul a renun-
þat la aceºtia, dupã un stagiu de
pregãtire la Mogoºoaia. Cei doi
sunt vicecampioni ai României la
republicani B cu CSU, în vreme
ce ceilalþi patru juniori au fost
transferaþi în aceastã varã.  

Lotul complet 
Portari: Laurenþiu Popescu

(împrumutat de CSU la ªcoala de
Fotbal Gicã Popescu), Arpad
Tordai (Academia Gheorghe
Hagi).

Fundaºi: Gabriel Coþi (Gloria
Bistriþa), Victor Rogoza, Bruno
Vãsiu, Daniel Panait (toþi Acade-
mia Gheorghe Hagi).

Mijlocaºi: Alin Manea, Ange-
lo Iuga (ambii CSU Craiova), Pa-
trick Petre, Andrei Tîrcoveanu,
Laurenþiu Manole (toþi Dinamo),
Sebastian Mailat (LPS Banatul),
Alexandru Dulca (U Cluj), Ma-
rius Chelaru (CSMS Iaºi), Ale-
xandru Cicâldãu (Academia
Gheorghe Hagi), 

Atacanþi: Andrei Burlacu
(CSU Craiova), Theodor Botã

(Viitorul Mihai Georgescu), Bog-
dan Bãlan (Gloria Buzãu).

Sãptãmâna trecutã, România a
înfuntat Serbia ºi la Under 16, de
asemenea într-o dublã de pregã-

tire, la Motru ºi Severin, învin-
gând de fiecare datã, cu 2-1 ºi 3-
2. În ambele partide a fost utili-
zat ºi craioveanul Alexandru Ivã-
nescu.

Baschetbaliºtii de la SCM Craiova au depãºit pe
Tundja Yambol, în al doilea meci test ºi ultimul al
stagiului de pregãtire din Bulgaria, dupã ce sâm-
bãtã se înclinaserã în faþa lui Balkan Botevgrad
(63-83).

Oamenii lui Andjelko Mandic au controlat în per-
manenþã jocul ºi s-au impus în final la o diferenþã
de 22 de puncte, scor 92-70. Travis Bureau (foto)
a fost cel mai bun alb-albastru, reuºind un „double
– double”, 22 de puncte, 10 recuperãri ºi 4 pase

BASCHET (M)

SCM, învingãtoare în al doilea
amical din Bulgaria

decisive, urmat de Zoran Krstanovic, cu 19 punc-
te, douã recuperãri ºi o pasã decisivã. Primul cinci
a fost completat cu Bozovic (7), D. Andrei (8) ºi
Otovic (5). Au mai jucat: ªanta (12), Velickovic
(10), Damian (5), Petriºor (2), Ciotlãuº (2).

Reamintim, SCM a deschis noul sezon competi-
þional în 17 septembrie, cu un eºec în prima manºã
a turului I din Cupa României, 64-70 la Ploieºti, cu
campioana Asesoft. Revanºa e programatã în 1 oc-
tombrie, de la ora 19:00, la Polivalentã.

Juniorii ºi junioarele de la Colegiul
Naþional „Nicolae Titulescu” au de-
butat perfect, duminicã, în noul se-
zon al Campionatului Naþional de vo-
lei, ambele formaþii impunându-se în
minimum de seturi, 3-0.

Fetele pregãtite de Daniela Angeru
au dispus de Juvenil Braºov (25-11,

VOLEI (M, F)

Start lansat pentru echipele de la „Titulescu”
25-18, 25-15), în timp ce bãieþii au
trecut de Dinamo Bucureºti (25-21,
25-20, 25-8).

Runda viitoare, în 5 octombrie,
voleibaliºtii se deplaseazã pe terenul
celor de la CSA Steaua Bucureºti, iar
fetele merg la Piteºti, pentru confrun-
tarea cu LPS Viitorul.

le / 21:45 – FOTBAL – Cupa Ligii An-
gliei: Liverpool – Middlesbrough.

Digi Sport 3
21:45 – FOTBAL – Campionatul Ita-

liei: Empoli – Milan.
Dolce Sport 2
21:45 – FOTBAL – Campionatul Ita-

liei: Empoli – Milan.
TVR 2
20:00 – GIMNASTICÃ RITMICÃ

– Campionatele Mondiale, la Izmir, în
Turcia.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Piþurcã a anunþat lista
preliminarã a stranierilor pentru
meciurile cu Ungaria ºi Finlanda

Anglia), Dragoº Grigore
(Toulouse/Franþa), Cosmin
Moþi (Ludogoreþ/Bulgaria),
Rãzvan Raþ (PAOK/Grecia).

Mijlocaºi: Ovidiu Hoban
(Hapoel Beer Sheva/Israel),
Mihai Pintilii (Al Hilal/Arabia
Sauditã), Gabriel Torje
(Konyaspor/Turcia), Alexan-
dru Maxim (VfB Stuttgart/
Germania)

Atacanþi:Bogdan Stancu
(Genclerbirligi/Turcia), Ciprian
Marica (Konyaspor/Turcia).

Lista finalã a stranierilor va
fi anunþatã de Victor Piþurcã în
3 octombrie.

România a debutat cu o
victorie în preliminariile Euro
2016, 1-0, la Pireu, cu Grecia.

FOTBAL – UNDER 18
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Liga I – etapa a 8-a
Gaz Metan – Viitorul 2-1
Au marcat: D. Roman 12, Figliomeni 34, C. Petre 85 / Mitrea 69.
ASA – Rapid 1-0
A marcat: Goga 83.
Chiajna – FC Botoşani 3-3
Au marcat: Purece 4, Maftei 26, Boldrin 73 / Vaşvari 23, Fulop 50, 62.
Oţelul – CFR Cluj 0-1
A marcat: Tade 42.
Dinamo – CSMS Iaşi 1-0
A marcat: Alexe 75.
Ceahlăul – FC Braşov 2-2
Au marcat:
Astra – Pandurii 2-1
Au marcat:
Petrolul – Steaua 2-3
Au marcat:
„U” Cluj – „U” Craiova s-a jucat aseară.

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 8 7 0 1 20-6 21
CFR Cluj 8 6 1 1 17-4 19
Astra 8 6 0 2 19-7 18
Dinamo 8 4 3 1 14-8 15
ASA 8 4 3 1 13-7 15
Petrolul 8 4 2 1 16-8 14
Botoşani 8 4 1 3 11-14 13
Gaz Metan 8 3 2 3 10-11 11
Ceahlăul 8 3 2 3 8-13 11
FC Braşov 8 2 3 3 11-14 9
„U” Cluj 7 2 2 3 8-7 8
Rapid 8 2 2 4 6-11 8
Pandurii 8 1 4 3 6-12 7
Viitorul 8 1 3 4 7-11 6
Oţelul 8 1 2 5 4-10 5
Craiova 7 1 2 4 5-14 5
Chiajna 8 1 2 5 6-16 5
CSMS Iaşi 8 0 4 4 4-12 4

6

5

4

Aurelian Roşca este antrenorul
cel mai în vogă al Craiovei. Campion
mondial cu  naţ ionala de junioare
under 18 a României, tehnicianul de
46 de ani a dus echipa feminină pe
locul 5 după 6 etape, cu 12 puncte.
Singurele eşecuri au fost contra a
doi granzi ai Ligii Naţionale şi chiar
ai handbalului european, CSM Bu-
cureşti şi HC Baia Mare. SCM Cra-
iova a câştigat la Roman şi Zalău,
dar şi acasă cu Brăila, deşi pornea
de departe cu a doua şansă. Tehni-
cianul de la SCM Craiova pare un
om al faptelor, mai puţin al promisiu-
nilor. În ciuda unui start de sezon
foarte bun pentru echipa din Bănie,
se limitează să vorbească doar de-
spre îndeplinirea obiectivului trasat
iniţial: locurile 1-8.

- Domnule Roşca, înainte de a
discuta despre SCM Craiova, cum
comentaţi zvonurile care vă  dau
noul antrenor al echipei din Baia
Mare, după  plecarea lui Cost ică
Buceschi?

- Sun simple poveşti gazetăreşti,
nu au suport real. Eu am contract cu
SCM Craiova până la finalul acestui
sezon şi intenţionez să-l respect.

- Cum a fost ultimul meci , de la
Zalău, într-o  sală unde nu se câş-
tigă uşor, contra echipei  selecţio-
nerului  Tadici. Cât a contat  şi ab-
senţa vedetei gazdelor, Constan-
tinescu?

- Noi am început mai bine, dar apoi
s-a jucat cap la cap tot meciul, cu o
diferenţă de unu-două goluri, iar pe
final noi am profitat de căderea fizică
a gazdelor. Sigur, a contat şi absenţa
lui Constan tinescu, am ştiu t să o
valorificăm şi mă bucur că am câşti-
gat datorită evoluţiei de pe final.

- Practic, în primele 6 etape într-
un singur meci Craiova era favori-
tă, contra echipei din Vâlcea, şi to-
tuşi s-au adunat 12 puncte, cu vic-
torii la Roman şi Zalău şi un suc-
ces cu Brăila acasă după o reveni-
re formidabilă. Locul  5, ocupat
acum, poate deveni o ţintă finală?

-  Am câştigat puncte foarte im-
portante, iar fetele au jucat senzaţio-
nal în unele meciuri, dar nu vrem să
vorbim de un alt obiectiv decât cel
trasat înaintea startului de campio-
nat: intrarea în play-off, respectiv lo-
curile 1-8. Nu ne putem schimba ob-

Astăzi
Şoimii Pâncota (II) - Pandurii Tg. Jiu (ora 16)
CF Brăila (II) - Oţelul Galaţi (ora 16)
Rapid CFR Suceava (II) - Gaz Metan Mediaş (ora 16)
CSM Rm. Vâlc ea (II)  -  CSMS Iaş i (ora 16,

Digisport 1)
ASA Tg. Mureş - Concordia Chiajna (ora 18.30, Di-

gisport 1)
Rapid Bucureşti - FC Botoşani (ora 20.30, Sport.ro)

Mâine
Sport Club Bacău (II) - Ceahlăul Piatra Neamţ (ora 16)
Chindia Târgovişte (III) - FC Braşov (ora 16)
Viitorul Axintele (III) - CFR Cluj 1907 (ora 16,

Programul „şaisprezecimilor” Cupei României

Antrenorul formaţiei feminine de handbal SCM Craiova spune că
startul de sezon a fost peste aşteptări şi că echipa e prea tânără

ca se ia în calcul ţeluri mai îndrăzneţe

iectivul după câteva meciuri, aşa cum
am făcut meciuri foarte bune, la fel
pot interveni căderi, fiindcă avem o
echipă foarte tânără, majoritatea ju-
cătoarelo r au între 19 şi 22 de ani.
Noi ne-am propus să câştigăm me-
ciurile abordabile, de acasă, ceea ce
am făcut la Roman şi Zalău a fost
datorită faptului că echipa s-a auto-
depăşit.

- Deşi aţi învins echipe precum
Brăila, Roman sau Zalău, diferen-
ţa în meciurile cu granzii CSM Bu-
cureşti şi HC Baia Mare a fost de
peste 10 goluri. Se putea mai mult
şi în aceste jocuri?

- Diferenţa de pe teren a reflectat
diferenţa de buget. Sunt echipe cu
bani foarte mulţi, au jucătoare de cla-
să, cu mare experienţă. Vorbim de
campioane mondiale, de handbalis-
te cu multe meciuri în Champions
League ş i ch iar care au câşt igat
aceas tă competiţ ie . Nu ne putem
compara cu ele şi nu cred că se poa-
te vorbi despre un echilibru în me-
ciurile cu aceste echipe, diferenţa este
de nerecuperat. Practic, noi ne ba-
zăm pe jucătoare care nu prins lotul
de 20 la echipele puternice, despre
ce vorbim?!

- Apropo de meciul cu CSM Bu-
cureşti, mulţi au spus că ar fi tre-
buit să câştigaţi  cele 3 puncte la
„masa verde”, după acel „caz al
ecusoanelor”. Cum comentaţi de-
cizia FRH?

- Dacă regulamentul prevedea că
era o situaţie în care trebuia să câşti-
găm, atunci ni s-ar fi dat dreptate.
Avem încredere în decizia Federaţiei.
Oricum, diferenţa de pe teren a fost

prea mare ca să pretindem altceva...

- Rămânând la CSM Bucureşti,
nu era mai util pentru vedeta na-
ţionalei de junioare, pe care o an-
trenaţi, Bianca Baziliu, să alea-
gă oferta Craiovei, ţinând cont că
aici ar fi avut şanse să joace?

- Noi ne-am dorit să o aducem
pe Baziliu la Craiova, am şi nego-
ciat cu ea înainte de Mondiale, dar
dacă nu am reuşit să o aducem
atunci, după prestaţia ei de la tur-
neul final a fost imposibil să o mai
transferăm. Noi am vrut-o, dar a fost
alegerea ei, a familiei, nu avem ce
să facem.

- Urmează meciuri care pe hâr-
tie par mai uşoare pentru SCM
Craiova, vă temeţi cumva ca, ţi-
nând cont de tinereţea jucătoare-
lor, ar putea exista oscilaţii în joc,
care să ducă la surprize neplăcu-
te?
- Este posibil să apară, de aceea

spun că trebuie să rămânem realişti,
cu picioarele pe pământ şi să încer-
căm să prevenim rezultatele negati-
ve. La ce echipă tânără avem, pentru
noi niciun meci nu va fi uşor şi s-a
văzut acest lucru cu Vâlcea, acasă,
când am jucat de la egal la egal. Pot
apărea şi sincope, dar deocamdată
fetele ne-au răsplătit încrederea.

- Care dintre actualele jucătoa-
re ar putea exploda, care ar putea
ajunge nu peste mult timp la nivel
de Champions League?

- Trebuie să avem mare grijă cum
creştem aceste jucătoare pentru a ne
putea gândi la mai mult. Sunt multe
care au potenţial să ajungă departe
şi sunt convins că o vor face, dar nu
e cazul să dau nume.

- SCM Craiova poate să-şi pro-
pună mai mul în viitort, să păstreze
jucătoarele de valoare, unele din-
tre ele fiind împrumutate, şi să for-
meze un lot de cupe europene?

- Nu depinde de noi acest lucru,
noi ne facem treaba de antrenori. Este
vorba de buget, de organizare, de alte
probleme. Dacă va fi din nou o vară
agitată, aşa cum a fost aceasta care a
trecut, e greu să ajungem unde spu-
neţi. Să vedem ce va fi şi cu aceste
jucătoare împrumutate, dacă le vom
putea păstra...Oricum, e prea devre-
me să vorbim de ce va fi, suntem nici
la sfertul sezonului.

- A fost o invazie de jucătoare
străine în Liga Naţională în vara
aceasta, dar la SCM Craiova aveţi
doar una, norvegianca Ane Eidem,
cum s-a încadrat şi ce aşteptaţi de
la ea? Mai sunt probleme de adap-
tare, fiindcă am observat că la Za-
lău nu a marcat?

- Chiar dacă nu a făcut-o, a jucat
foarte bine tactic, a respectat indica-
ţiile. Ane Eidem ne ajută foarte mult,
este o jucătoare tânără, se pliază pe
proiectul nostru. Are potenţial mare,
este polivalentă, sperăm să rămână
la noi cât mai mult timp.

- onica Munteanu a avut inter-
venţii aproape incredibile în meciul
cu Brăila , cât  a contat presta ţia
portarilor în aceste meciuri?

- Şi atunci, dar şi acum, la Zalău,
Ionica a apărat excepţional. Contea-
ză foarte mult pentru echipă presta-
ţia portarilor, oferă şi o doză impor-
tantă de moral.

- Modelul  cu do i  antrenori
principa l i a  fost prelua t şi  de
echipa  de fo tba l  a  Cra iovei , ce
ne puteţi  spune de co laborarea
cu profesorul Sbora, cine ia  de-
cizii le privind echipa, schimbă-
rile, etc.?

- Pot spune că am o co laborare
foarte bună, ne înţelegem perfect,
formăm un cuplu sudat, deciziile le
luăm împreună şi vrem s ă ajutăm
această echipă să crească, să joace
un handbal frumos şi să aducă la Po-
livalentă cât mai mulţi spectatori.

Digisport 1)
Unirea Jucu (III) - Petrolul Ploieşti (ora 18.30, Di-

gisport 1)
Fortuna Poiana Câmpina (II) - Dinamo (ora 20.30,

Sport.ro)
Joi

Săgeata Năvodari (II) - Viitorul (ora 16)
FC Caransebeş (II) - Universitatea Craiova (ora 16)
FC Bihor Oradea (II) – „U” Cluj-Napoca (ora 16,

Digisport 1)
CS Mioveni (II) - Astra Giurgiu (ora 18, Sport.ro)
ACS Berc eni (II) - Steaua Bucureş ti (20.30, Pro

TV)
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