
C     M     Y       K

C     M     Y       K

Cuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Primul

cotidian al

Olteniei Anul XXIV,  Nr. 7557vineri, 26 septembrie 2014   16 pagini    1 leu

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- O fi Popescu demnitar, dar
când e vorba de demnitate...
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eveniment / 4

Răspunsul nu este deloc greu de dat. Fie şi nu-
mai aruncând o privire peste statisticile medicale

din ultimii patru ani, care arată un adevăr de necontestat: bolile
de inimă reprezintă, în Dolj, principala cauză de deces. Era aşa-
dar nevoie de o clinică de cardiologie intervenţională şi chirurgie
cardiovasculară pentru pacienţii din întreaga Oltenie, mai ales că
între Bucureşti şi Timişoara nu există încă un astfel de centru.
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14 candidaţi la
prezidenţiale. Cam mulţi
Sentinţă definitivă!
Dinel Staicu, 5 ani
la puşcărie pentru cumpărare
de influenţă

Magistraţii Înaltei Curţi de Ca-
saţie şi Justiţie l-au condamnat,
ieri, pe afaceristul craiovean, fost
preşedinte al SIF Oltenia, Dinel
Staicu, la 5 ani de închisoare cu
executare pentru cumpărare de
influenţă şi dare de mită, în dosa-
rul în care a fost arestată şi jude-
cătoarea Veronica Cîrsto-
iu, de la Curtea de Apel
Bucureşti.
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Românii - pe primul loc
în topul europenilor
care lucreazã în altã þarã UE

Peste 7 milioane de cetãþeni
UE trãiau ºi lucrau în alt stat
membru în 2013, pe primul loc
aflându-se românii - peste 1,2
milioane - urmaþi de polonezi ºi
de italieni, a anunþat, ieri,
Comisia Europeanã. Aproape
78% din cetãþenii UE aflaþi în
altã þarã erau, în 2013, activi
din punct de vedere economic,
iar 68% din ei aveau un loc de
muncã. Pe primul loc, potrivit
datelor prezentate de Comisie,
se aflã românii. Astfel, 1,29
milioane de români munceau
anul trecut în alte þãri din
Uniunea Europeanã. Pe poziþia
a doua se aflau polonezii - 1,05
milioane, iar pe locul al treilea,
italienii - 677.300. Cu toate
acestea, numãrul românilor ºi
polonezilor care muncesc în alte
þãri a scãzut faþã de perioada
de dinaintea crizei (2004-
2008). Numãrul polonezilor s-a
redus cu 41% ºi al românilor cu
33%, în timp ce a crescut cu
38% numãrul locuitorilor din
sudul Europei care aleg sã
lucreze în alt stat UE. Conform
Comisiei, maltezii nu au fost
incluºi în clasament, întrucât
numãrul celor care lucreazã în
UE este nesemnificativ. Princi-
palele destinaþii ale muncitori-
lor UE sunt Germania (1,88
milioane), Marea Britanie (1,48
milioane), Italia (792.000) ºi
Spania (764.000). În ceea ce
priveºte vârsta, cei mai mulþi
sunt tineri, iar procentul celor
cu studii a crescut.

vineri, 26 septembrie - max: 19°C - min:  8°C

Persoanele care doresc sã cumpere locuinþe
prin programul Prima Casã au la dispoziþie un
buget total de 710 milioane lei, în urma realo-
cãrii banilor neutilizaþi la achiziþia locuinþelor ANL
cãtre toate tipurile de case, fondurile fiind sufi-
ciente pânã la sfârºitul anului pentru toate soli-
citãrile. Guvernul a realocat sumele neutilizate
ca garanþii în programul Prima Casã pentru
achiziþiile de locuinþe construite de ANL, din
plafonul de 500 milioane de lei, astfel încât sã
poatã fi folosite pentru orice tip de locuinþã în
cadrul programului, pe fondul solicitãrilor de
suplimentare a banilor. „Analizele fãcute pe baza
actualului nivel al cererii ºi estimãrile parteneri-
lor noºtri bancari ne indicã faptul cã bugetul
total neutilizat, de circa 710 milioane lei, buget
ce include ºi plafonul realocat, va fi suficient
pentru aprobarea tuturor solicitãrilor pânã la
sfârºitul anului 2014”, se aratã într-un comuni-
cat al Fondului Naþional de Garantare a Credi-
telor pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii
(FNGCIMM). Fondul estimeazã cã numãrul de
solicitãri depuse pentru Prima Casã va atinge
maximul în perioada imediat urmãtoare, dupã
realocarea sumelor destinate iniþial locuinþelor
ANL, asigurând clienþii cã nu vor fi întârzieri la
procesarea cererilor, astfel încât garanþiile sã
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fie acordate în termenul de maxim patru zile
lucrãtoare de la data depunerii dosarelor com-
plete ºi corect întocmite. FNGCIMM a acor-
dat în acest an circa 17.400 de garanþii în ca-
drul programului guvernamental pentru credite
de aproximativ 2,8 miliarde lei, valoarea finan-

þãrii medii fiind de 160.000 lei. Din plafonul alo-
cat locuinþelor ANL prin programul Prima Casã,
de 500 milioane lei, a fost utilizat 1,7%, cu ga-
ranþii acordate de 8,8 milioane lei în intervalul
septembrie 2013-iunie 2014. Autoritãþile au es-
timat, potrivit aceluiaºi algoritm de calcul, cã
pânã la finalul anului ar mai fi acordate garanþii
de încã circa 5,2 milioane lei, ceea ce ar fi în-
semnat utilizarea a 14 milioane lei din cele 500
milioane lei. Având în vedere cã plafonul gene-
ral aprobat în 2014 pentru garanþiile Prima Casã
(cu excepþia locuinþelor ANL), de 1,2 miliarde
lei, a fost epuizat la începutul lunii iulie, iar bãn-
cile au cerut suplimentarea plafoanelor, Guver-
nul a decis sã realoce sumele neutilizate pentru
achiziþiile de locuinþe ANL cãtre bãnci, pentru a
le folosi ca garanþii generale în cadrul progra-
mului, inclusiv pentru imobilele ANL. Credite
pe Prima Casã, cu garanþii acordate de
FNGCIMM, pot fi accesate de la BCR, BRD -
Groupe Societe Generale, Raiffeisen Bank, Ban-
ca Româneascã, Alpha Bank, Banca Millennium,
Banca Transilvania, CEC Bank, Bancpost, Pi-
raeus Bank, Banca Comerciala Intesa Sanpaolo
Romania, UniCredit Tiriac Bank, Credit Agri-
cole Bank, Bank Leumi Romania, ING Bank,
Marfin Bank.

Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni,
Bogdan Stanoevici, susþine cã a propus reducerea
“substanþialã” a taxei consulare pentru înregistra-

ICCJ decide în 30 septembrie dacã admite
judecarea recursului ANI în dosarul lui Iohannis

Comisia Europeanã a lansat, ieri,
un infringement împotriva Româ-
niei, pe motiv cã aceasta nu îºi pro-
tejeazã locuitorii de poluarea cu par-
ticule fine, precizând cã, potrivit ra-
poartelor, cetãþenii din unele zone
din Bucureºti, Braºov ºi Iaºi sunt
expuºi continuu unor niveluri nesã-
nãtoase de poluare. “România nu
îºi protejeazã cetãþenii de poluarea
cu particule fine (PM10). Aceste
particule fine provin din emisiile
generate de industrie, trafic ºi în-
cãlzirea locuinþelor ºi pot cauza astm,
afecþiuni cardiovasculare, cancer
pulmonar ºi deces prematur”, se ara-
tã în comunicatul CE. Comisia Eu-
ropeanã reaminteºte cã, în confor-
mitate cu legislaþia UE, statele mem-
bre au obligaþia de a limita expune-
rea cetãþenilor la particulele de acest
tip. Potrivit ultimelor rapoarte, din

Instanþa supremã a amânat ieri,
pentru 30 septembrie, decizia pri-
vind admisibilitatea în principiu
a judecãrii recursului formulat în
dosarul în care Agenþia Naþiona-
lã de Integritate (ANI) îl acuzã
pe Klaus Iohannis, candidatul
ACL la preºedinþie, de incompa-
tibilitate. Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie (ICCJ) trebuia sã veri-
fice ieri, în camerã de consiliu,
actele depuse la dosar, pentru a
stabili dacã recursul poate fi tri-
mis unui complet de judecatã.
Instanþa a amânat analiza rapor-
tului asupra admisibilitãþii în prin-
cipiu a recursului, aceastã pro-
cedurã umând sã fie judecatã, în
complet de filtru, la 30 septem-
brie. Ulterior, dacã se admite ju-
decarea recursului, dosarul va fi
repartizat unui complet, care va

decide definitiv dacã Iohannis a
fost sau nu în incompatibilitate.
În 24 aprilie 2013, ANI anunþa cã
a constatat cã primarul Sibiului,
Klaus Iohannis, se aflã în stare
de incompatibilitate întrucât are
ºi calitatea de reprezentant al mu-
nicipiului în Adunarea Generalã a
Acþionarilor la S.C. Apã Canal SA
Sibiu, din 5 august 2010, ºi SC
Pieþe SA, din 30 aprilie 2009, ceea
ce contravine prevederilor lega-
le. În septembrie 2013, Klaus Io-
hannis a câºtigat procesul inten-
tat ANI, dupã ce Curtea de Apel
Alba-Iulia a admis contestaþia
acestuia la raportul de evaluare
prin care ANI constata cã se aflã
în incompatibilitate ºi a dispus
anularea raportului de evaluare.
Decizia a fost contestatã de ANI
la instanþa supremã.

CE lanseazã un infringement împotriva României
pentru cã nu îºi protejeazã cetãþenii de poluare

2012, “cetãþenii din anumite zone din
Bucureºti, Braºov ºi Iaºi au fost ex-
puºi în mod aproape continuu unor
niveluri nesãnãtoase de PM10 încã
din 2007”, avertizeazã Comisia, apre-
ciind cã România nu a întreprins
acþiunile necesare încã din 2007 pen-
tru protejarea sãnãtãþii cetãþenilor.
Din acest motiv, Executivul european
solicitã României sã ia mãsuri “rapi-
de ºi eficiente”, pentru ca perioada
de neconformitate sã fie cât mai
scurtã posibil. Acþiunea lansatã ieri,
care este din punct de vedere tehnic
un aviz motivat suplimentar (infrin-
gement), urmeazã unei scrisori de
punere în întârziere suplimentare
transmisã în februarie 2013. Comi-
sia precizezã cã poate sesiza cazul
Curþii de Justiþie a UE dacã România
nu acþioneazã în sensul solicitat de
Bruxelles.

Stanoevici: Am propus o reducere substanþialã a taxei consulare pentru înregistrarea nou nãscuþilor
rea nou nãscuþilor, iar ministrul Finanþelor, Ioana
Petrescu, a rãspuns cã reducerea poate fi fãcutã
fãrã a afecta bugetul statului. Ministrul a declarat,
la o întâlnire cu membrii Comisiei pentru comuni-
tãþile de români din afara graniþelor þãrii din Came-
ra Deputaþilor, cã a luat foarte în serios problema
reducerii taxelor consulare ºi a fãcut deja douã pro-
puneri. “Am luat-o foarte în serios aceastã pro-
blemã pe care, sigur, cã dumneavoastrã o cunoaº-
teþi de ani de zile. Nu ºtiu de ce nu aþi fãcut nimic
pânã acum, dar, mã rog, nu e problema mea. Eu
am încercat sã fac ºi am dat în lucru Secþiei con-
sulare a MAE douã propuneri”, a precizat Stano-
evici, adãugând cã, la sfârºitul lunii august, MAE
a venit cu un rãspuns pozitiv la iniþiativa sa. “Este

o propunere concretã, am vorbit despre ea, se va
anunþa în mod oficial probabil curând”, a explicat
acesta. Dupã audieri, Bogdan Stanoevici a preci-
zat cã este vorba de reducerea “substanþialã” a
taxei consulare legatã de înregistrarea nou nãs-
cuþilor. “Sunt ºi alte taxe consulare care sunt în
lucru ºi orice fel de eventualã reducere nu poate fi
fãcutã decât într-un consens general ºi în mãsura
în care bugetul de stat nu poate fi afectat”, a mai
spus Stanoevici. Totodatã, ministrul delegat a afir-
mat cã a avut deja “o discuþie de principiu” cu
Ioana Petrescu, ministrul Finanþelor fiind de pãrere
cã “e foarte posibil ca aceastã primã reducere pe
care am propus-o sã poatã fi fãcutã fãrã a afecta
bugetul statului”.
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Avem, ca nic iodată,  un număr
de 14 candidaţi la alegerile prezi-
denţiale,  unii dublaţi sau tr iplaţi
„c a zonă de ac operire”, aproape
toţi antisistem ca numitor comun.
Între aceş tia, trei independenţi –
Teodor Meleşcanu, Monica Ma-
covei,  care se vrea o portavoce
a societăţii civile,  ş i Gheorghe
Funar –,  dar ş i c andidaturi „la
plezneală”, prec um cele ale lui
William Brânză (Partidul Ecolo-
gist Român), Mirc ea Mirel Ama-
riţei (Prodemo),  Szilagyi Szolt
(Partidul Popular  Maghiar din
Transilvania).  Exceptându-i pe

MIRCEA CANŢĂR

14 candidaţi la prezidenţiale.
Cam mulţi

Cons tantin  Rotaru  (Part idul
Alianţa Socialistă), poziţionat la
stânga PSD, a lui Vic tor Ponta,
pe zona de centru-stânga,  majo-
ritatea c andidaţilor  se reazemă
precumpănitor pe flancul drept,
propovăduind un soi de libera-
lism european,  poate curăţat de
zgura neoliberalismului, atât de
contes tat în majoritatea ţăr ilor
UE. Aşa c um se prezintă lucruri-
le în preambulul campaniei elec-
torale, es te anevoios  de anticipat
care vor f i mesajele dis tinc te ale
candidaţilor,  fiindc ă impresia de
talmeş-balmeş nu lipseşte.  O po-

larizare bizară între moralitate şi
oportunism în politic ă nu este ex-
clusă,  deşi mai apăsată ar  putea
fi polarizarea între adepţii debă-
sific ării şi cei ai continuităţii,  ceea
ce deja se resimte ş i ar  putea să
se dis tanţeze de clasic a dihoto-
mie stânga sau c entru-stânga,
versus  dreapta ac tuală. Cu atât
mai mult cu c ât, inc lusiv în Par-
lamentul European, cele două mari
familii politice europene se gă-
sesc în alianţă. Fireşte, la nivel
disc ursiv sunt posibile ş i alte
teme majore,  deş i semnale în
ac eastă privinţă sunt extrem de

timide. Un oarec are suspans îl
întreţine această confesare inso-
lită a jurnalistului Robert Turc es-
cu, în sensul unei următoare po-
sibile devoalări,  mult mai explo-
zivă în plan politic. În f ine,  dac ă,
potrivit sondajelor actuale,  se
profilează cu certitudine unii din-
tre finalişti, pentru celălalt loc  bă-
tălia este necruţătoare şi mult va
conta calitatea mesajelor, puterea
de seduc ere a c elor  c are sunt
momentan indeciş i, dacă nu cum-
va vor apărea surprize la care nici
nu ne gândim.  Oricum, faţă de
alte runde ale alegerilor preziden-

ţiale,  când din s tart se anticipau
finaliştii, de această dată planea-
ză des tulă incertitudine, şi inclu-
siv Klaus  Iohannis, oferta alian-
ţei PDL-PNL, aşteaptă verdictul
justiţiei, într-o poves te des tul de
întortocheată, privind posibila sa
incompatibilitate. Ca nic iodată,
apoi, această discuţie despre aco-
periţi şi neacoperiţi, care a inva-
dat spaţiul public, anesteziază alte
teme,  spec if ic e unei c ampanii
elec torale de această factură.
Miza alegerilor prezidenţiale ră-
mâne însă mare. Ceea ce nu-i o
noutate.

Lia Olguţa Vasilescu: „Directorul ZES Katowice
a fost fascinat de facilităţile pe care le oferă
Craiova”

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Va-
silescu, a avut, ieri, la Katowice, în
Polonia, o serie de întrevederi cu per-
soane din administraţia locală şi di-
rec torii Zonei Spec iale Economice,
care este c onsiderată a doua ca im-
portanţă din Uniunea Europeană şi a
unsprezecea din lume.  „Directorul
ZES Katowic e a fos t fasc inat de fa-
cilităţile pe care le oferă Craiova. Con-
cluzia este că trebuie să promovăm
mai bine ceea ce putem oferi, pentru
că niciunde în Uniunea Europeană nu
exis tă astfel de condiţii. Va trebui, în
cel mai scurt timp, să organizăm şi noi un forum
economic, c u sprijinul ministerelor de Externe şi
pentru IMM-uri”, a declarat primarul Craiovei.  Am-

basadorul României în Polonia, Ovidiu Dragna, a
participat la toate întrunirile oficiale.

LAURA MOŢÎRLICHE

Proiec tul de hotărâre privind
stabilirea preţului de pornire al
chiriei pe care municipalitatea o
va plăti pentru s tadionul „Exten-
siv” a fos t aprobat c u unanimi-
tate de voturi. Raportul de exper-
tiză c e propune un preţ de plec a-
re, în funcţie de dotările pe care
le are,  de la 2.000 de euro pe
lună, a fost votat de toţi cons i-
lierii munic ipali c are au fos t pre-
zenţi ier i în sală.  Preşedintele de
şedinţă, Răzvan Socoteanu, a lec-
turat proiectul de hotărâre, apoi
l-a supus  la vot fără c a vreunul
dintre consilier i să aibă interven-
ţii pe marginea lui. De altfel, în
lipsa primarului Lia Olguţa Vas i-
lescu,  toată şedinţa s-a desfăşu-
rat rapid, toate cele 53 de pro-
iecte de hotărâre fiind votate într-
un timp-record de o jumătate de
oră, c u o rapiditate mai mare de
un proiect pe minut.
Evaluarea,
făcută de o altă firmă

Aleş ii locali au acc eptat, aşa-
dar,  raportul de expertiză întoc-

Consilierii municipali au votat
chiria pentru stadionul „Extensiv”

Consilierii municipali au votat, în plenul
de  ieri, închirierea s tadionului „Extensiv”
din Parcul „Nicolae Romanescu” la un preţ
de  2.000 de  euro pe lună. Experţii au preci-

zat însă că stadionul mai are încă nevoie de
investiţii pentru a putea fi omologat astfel
încât să găzduiască meciurile din campio-
nat ale CS U Craiova.

mit de o firmă din Baia Mare,
Rova Parteners SRL.  Iniţial, mai
prec is pe data de 24 iulie, muni-
c ipalitatea c omandase f irmei
AMT Service SRL din Craiova
– c u care deţine un c ontract pen-
tru evaluarea de bunuri mobile
şi imobile – să fac ă o evaluare a
stadionului „Extensiv”.  Firma i-
a răspuns  însă autorităţii locale
că nu poate să fac ă expertiza în-
truc ât a mai întoc mit un raport
de evaluare, cu 5 luni în urmă,
pentru ac elaşi bun, beneficiarul
fiind SC Nic k SRL Craiova,  care
es te adminis tratorul judic iar al
soc ietăţii Extensiv Com SRL.
Primăria Craiova a lansat din nou
oferta şi f irma din Baia Mare s-
a arătat interesată să realizeze
ac eastă luc rare.  După c um re-
iese din raport,  expertiza s -a fă-
cut în câteva zile şi a fost reali-
zată pe baza doc umentelor  pe
care proprietarul le-a pus la dis-
poziţie.
Terenul de joc, în stare bună

Expertiza precizează însă c ă,

aşa c um arată ac um,  stadionul
„Extensiv” nu poate f i folos it, el
nefiind nici omologat pentru me-
ciurile din c ampionatul naţional,
sc op pentru care urmează să f ie
folosit. Evaluatorii au menţionat
că tribunele ş i c abinele pentru
transmisiile televizate ale partide-
lor – care au fos t modernizate în
2008 – sunt printre puţinele do-
tări în stare bună ale arenei. Te-
renul de joc este ac operit cu ga-
zon natural şi poate fi folosit,  însă
vestiarele, c abinetele medic ale şi
grupurile sanitare nu sunt potr i-
vite pentru a fi folosite. Conclu-
zia evaluatorilor  es te c ă munic i-
palitatea trebuie să ia în conside-
rare faptul c ă sunt nec esare in-
vestiţii pentru c a s tadionul „Ex-
tensiv” să fie omologat.  În stare
în care se găseşte, arena era fo-
losită pentru jocurile de „old
boys”.

Demolările încep în octombrie
Stadionul „Ion Oblemenco” va

fi modernizat integral cu fonduri
de la bugetul de stat şi o parte de
la bugetul local, autorităţile locale
fiind obligate acum să îl predea li-
ber de orice construcţii Companiei
Naţionale de Investiţii (CNI) care
suportă lucrările. Iniţial, autorita-
tea locală şi-a propus să facă de-
molările cu RAADPFL Craiova,
însă s-a ajuns la concluzia că re-

gia nu poate realiza aces t lucru,
municipalitatea fiind nevoită acum
să caute o firmă specializată în
demolări. De pe teren vor fi scoa-
se scaunele şi turnicheţii – care vor
fi folosiţi pe Extensiv. Potrivit au-
torităţilor locale, de asemenea, ar
urma să fie refolosite pământul şi
betonul care vor rezulta din urma
demolărilor. Dezafectarea stadio-
nului „Ion Oblemenco” ar urma să
înceapă în luna octombrie.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Procurorii din cadrul Di-
recþiei Naþionale Anticorupþie
l-au trimis în judecatã, în sta-
re de arest preventiv, în no-
iembrie 2013, pe Dinel Staicu
pentru dare de mitã ºi cum-
pãrare de influenþã în acest
dosar. În aceeaºi cauzã, au
fost deferiþi justiþiei Veronica
 Cîrstoiu, judecãtor la Curtea
de Apel Bucureºti – Secþia I

penalã (suspendatã din func-
þie), acuzatã de luare de mitã,
trafic de influenþã, înºelãciu-
ne în formã continuatã, Flo-
rin Cergan, fiul ei, Lucian Bã-
gia, avocat în Baroul Sibiu,
Carmen Ioana Popescu, con-
tabila lui Staicu, Marian Stai-
cu (fratele lui Staicu Dinel),
Adriana Dascãlu ,  Giorgel
Zgãbei, avocat în Baroul Bu-
cureºti, ºi Marilena Cucianu.

Procurorii anticorupþie au
reþinut în rechizitoriu cã, în
cursu l  lun i i  f ebruar i e
2012 ,  inculpa ta  Cîrs to iu
Veronica, în calitate de ju-
decãtor la Curtea de Apel
Bucureºti – Secþia I pena-
lã, a primit, prin inculpata
Dascãlu Adriana, suma de
aproximativ 630.000 euro
de la inculpatul Staicu Di-
nel, pentru a pronunþa, îm-
preunã  cu  ce i l a l þ i  do i
membri ai completului de
judecatã, o soluþie de ad-
mi t e re  a  con te s ta þ i e i  în
anulare formulate de Dinel
S ta i cu ,  în t r -un  dosar  în
care fusese condamnat la 7

Sentinþã definitivã!

Dinel Staicu, 5 ani la puºcãrieDinel Staicu, 5 ani la puºcãrieDinel Staicu, 5 ani la puºcãrieDinel Staicu, 5 ani la puºcãrieDinel Staicu, 5 ani la puºcãrie
pentru cumpãrare de influenþãpentru cumpãrare de influenþãpentru cumpãrare de influenþãpentru cumpãrare de influenþãpentru cumpãrare de influenþã

Magistraþii Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie l-au condamnat, ieri, pe
afaceristul craiovean, fost preºedin-
te al SIF Oltenia, Dinel Staicu, la 5
ani de închisoare cu executare pen-
tru cumpãrare de influenþã ºi dare de
mitã, în dosarul în care a fost ares-
tatã ºi judecãtoarea Veronica Cîrsto-
iu, de la Curtea de Apel Bucureºti.
Este vorba despre sumele de bani plã-
tite de Dinel prin intermediul fratelui

sãu, dar ºi al altor persoane, pentru
a obþine anularea sentinþei prin care
fusese condamnat la 7 ani de închi-
soare în dosarul fraudãrii Bãncii In-
ternaþionale a Religiilor. În acelaºi
dosar, fratele lui Dinel Staicu a pri-
mit 3 ani de închisoare cu suspenda-
re. Dinel Staicu mai are la activ o
condamnare, la 11 ani de închisoa-
re, în dosarul fraudãrii Transgaz Me-
diaº, însã sentinþa nu este definitivã.

ani închisoare (fraudarea
Bãncii Internaþionale a Re-
ligiilor). Banii au fost pri-
miþi prin medierea lui Stai-
cu Marian (fratele lui Stai-
cu Dinel)  º i  a  inculpate i
Popescu Carmen Ioana. La
22 februarie 2012, completul
din care a fãcut parte Cîrsto-
iu Veronica, a pronunþat de-
cizia prin care a fost înlãtu-

ratã pedeapsa definitivã de 7
ani închisoare aplicatã incul-
patului Staicu Dinel în dosa-
rul privind fraudarea Bãncii
Internaþionale a Religiilor.
Prima intervenþie de  “aran-
jamente”, în februarie 2011

Potrivit procurorilor DNA,
raportat la intervenþiile fãcute
în favoarea inculpatului Dinel
Staicu (în dosarul fraudãrii
BIR) prima faptã de corupþie,
în ordinea cronologicã a eve-
nimentelor, s-a consumat în
perioada februarie – martie
2011, când inculpata Dascãlu
Adriana a pretins suma de
500.000 euro de la inculpatul
Staicu Dinel,  lãsând sã se
creadã cã are influenþã asupra
judecãtorilor de la Curtea de
Apel Bucureºti – Secþia I pe-
nalã care intrau în compune-
rea completului învestit sã so-
luþioneze recursul, în dosarul în
care acesta era judecat pen-
tru fraudarea BIR. În condi-
þiile în care Staicu Dinel refu-
zase propunerea iniþialã ºi
dupã ce a primit decizia defi-

nitivã de condamnare la ºapte
ani închisoare, Adriana Dascã-
lu a pretins din nou, de la in-
culpatul Staicu Dinel, în pe-
rioada august – septembrie
2011, suma de 500.000 euro,
lãsând sã se creadã cã are in-
fluenþã asupra judecãtorilor de
la Curtea de Apel Bucureºti,
pentru a-i determina sã pro-
nunþe în beneficiul acestuia o
hotãrâre favorabilã, constând
în admiterea unei contestaþii
în anulare ºi înlãturarea pe-
depsei definitive de 7 ani în-
chisoare. Ulterior, Adriana
Dascãlu a primit de la Dinel
Staicu, prin intermediul frate-
lui sãu, Marian Staicu, suma de
500.000 euro, în scopul speci-
ficat mai sus, însã a restituit
banii în întregime, întrucât , la
acea datã, beneficiul promis nu
a fost obþinut.

Demersurile în vederea in-
tervenþiei au fost reluate de
Dascãlu Adriana în a doua ju-
mãtate a anului 2011, fiind fi-
nalizate prin admiterea conte-
staþiei în anulare, în schimbul
sumei de bani.
Altã ºpagã pentru dosarul
Transgaz

Mai mult, procurorii antico-
rupþie au consemnat în rechi-
zitoriu cã, în aprilie 2012, ac-
þionând în coautorat cu avoca-
tul  Lucian Bãgia,  Adriana
Dascãlu a pretins suma de
350.000 euro de la Staicu Ma-
rian, lãsând sã se creadã cã
are influenþã asupra judecãto-
rilor de la Tribunalul Bucureºti
– Secþia a II-a penalã, astfel
încât, la judecarea recursului,
fratele sãu, Dinel Staicu, sã fie
pus în libertate într-un dosar în
care era judecat în stare de
ares t  prevent iv  (dosarul
Transgaz). Ulterior, inculpatul
Bãgia Lucian a primit suma de
1.900.052 lei (reprezentând, la
acea datã, echivalentul a apro-
ximativ 420.000 euro, ce inclu-
dea cei 350.000 euro pretinºi
pentru coruperea judecãtorilor
ºi TVA aferentã), în temeiul
unui contract fictiv de asistenþã
juridicã.

În cursul lunii iulie 2013,
Adriana Dascãlu a cerut, prin
intermediar, suma de 150.000
euro de la inculpatul Staicu
Dinel, prevalându-se de influ-
enþa pe care a susþinut cã o
are asupra a trei judecãtori de
la Curtea de Apel Bucureºti
(între care Cîrstoiu Veronica),
astfel încât, prin fraudarea sis-
temului informatic ECRIS, do-
sarul în care fusese trimis în
judecatã Staicu Marian (îm-
preunã cu douã judecãtoare de
la Tribunalul Bucureºti) sã fie
„dirijat” la un complet favora-
bil, precum ºi în scopul facili-
tãrii pronunþãrii unei hotãrâri
favorabile lui Staicu Marian.
Pedeapsã mai micã la
Curtea de Apel Constanþa

Dosarul a fost înaintat la
Curtea de Apel Bucureºti, de
unde a fost strãmutat la Cur-
tea de Apel Constanþa, in-
stanþã care a decis, pe 9 apri-
lie 2014, disjungerea cauzei
faþã de Dinel Staicu, Carmen
Ioana Popescu, Marian Stai-
cu, Adriana Dascãlu, Giorgel
Zgãbei, care au ºi fost con-
damnaþi, o lunã mai târziu, pe
8 mai 2014. Judecãtorii din
Constanþa l-au condamnat pe
Dinel Staicu la 3 ani ºi 4 luni
de închisoare cu executare,

Carmen Ioana Popescu a pri-
mit 1 ani ºi 4 luni de închi-
soare cu executare, Marian
Staicu ºi Adriana Dascãlu au
primit câte 3 ani cu suspen-
dare pe un termen de încer-
care de 5 ani ,  iar  Giorgel
Zgãbei a primit 2 ani cu sus-
pendare. De la inculpaþi s-au
confiscat peste 500.000 euro,
fiind menþinu sechestrul pe
bunurile lor. În plus, Dinel
Staicu ºi Adriana Dascãlu au
fost obligaþi la plata sumei de
câte 65.000 lei fiecare, Car-
men Ioana Popescu la plata
sumei de 25.000 lei, iar Ma-
rian Staicu ºi Giorgel Zgãbei
la plata sumei de câte 10.000
lei fiecare, cu titlu de chel-
tuieli judiciare cãtre stat.

Atât inculpaþii, cât ºi procu-
rorii DNA au fãcut apel, solu-
þionat ieri de Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie. Curtea Su-
premã i-a majorat lui Dinel
Staicu pedeapsa la 5 ani de în-
chisoare cu executare pentru
cumpãrare de influenþã ºi dare
de mitã. ªi pentru Carmen Ioa-
na Popescu s-a mãrit pedeap-
sa la 2 ani ºi 6 luni de închi-
soare cu executare, iar ceilalþi
inculpaþi au rãmas cu pedep-
sele primite pe fond. Hotãrâ-
rea Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie este definitivã.
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GEORGE POPESCU Efectul de oglindă…Nu există perfecţiune decât ca ipoteză de
parcurs, un nisus, ca resort spre împlinire
prin valorificarea resurselor pe care le bă-
nuieşti sub aparenţele clipei; nici fericirea nu-
i un dat, ci doar provocare spre căutare,
printr-un test al alegerilor ce definesc ceea
ce îndeobşte numim, fără acea grilă diso-
ciativă atât de necesară, destin; numai „suc-
cesul”, spumos şi precar ca bulele de aer,
răspunde elanului narcisiac, căci adevărata
împlinire e invitaţie la efort şi la sacrificiu.

M-au intrigat totdeauna persoanele ce-şi
exhibă opiniile ca pe nişte certitudini: intran-
sigente cu ceilalţi, nu mai nici curiozitatea
şi nici răbdarea să privească în ele însele cu
un minimul de detaşare ce le-ar impune acele
momente de reflecţie, în dubla şi antica sem-
nificaţie a cuvântului, de auto-prezentare şi
de meditaţie.

Surprins de vioiciunea cu care aruncăto-
rii de pietre s-au încins într-un fel de sport
naţional sfârşind într-o năuceală totală, mi-
am exprimat, sub presiunea aceloraşi îndo-
ieli, rezerva faţă de jocul acesta de taxinomii
„procuriste”, crezând cu tărie că, indiferent
de context (politic, social, moral), asuma-
rea rolului de jandarm responsabil cu „să-
nătatea publică” desfide deopotrivă orice
normă de civism etic. Orice judecată indivi-
duală rămâne parţială în structura ei dată,
altminteri cade în sfera dictaturii, abolind
minima pretenţie de democraţie pe care, alt-

minteri, o invocă cu o savuroasă ipocrizie.
Un prieten mă trăgea, ieri, de mânecă toc-

mai pentru îndrăzneala unor astfel de amen-
damente; argumentul nu-i deloc greu de
ghicit, fiindcă e subînscris în aceeaşi sferă
a democraţiei ce permite fiecăruia dreptul la
opinie. Întrebarea mea – dubitativă, să ne
înţelegem – este dacă dreptul acesta e fără
limite, fără adică o minimă rezervă de auto-
constrângere etică şi, de ce nu, civică. Fi-
indcă nu mai e vorba, în cele mai multe din-
tre aceste cazuri, de respect pentru o pozi-
ţie adversă, ci de acel soi de intransigenţă
iacobistă de care istoria, şi cea mare şi cea a
fiecăruia dintre noi, nu duce lipsă.

Riscăm să confundăm astfel juisarea cir-
cumstanţială din toiul bârfei de la colţul stră-
zii cu plăcerea estetică în faţa marilor împli-
niri ale spiritului uman: înjurătura golănească
în budoarul miticismului nu poate substitui
evaluarea critică faţă de o operă artistică şi
de autorul ei, cu argumente adânc profilate.

Cât despre aspectul etic, trista şi cara-
ghioasa, în bună parte, campanie anticomu-
nistă din anii cincizeci activată în SUA mai
ales în zona filmului ar trebui să ne facă să
tresărim dinaintea riscurilor repetării unor
greşeli pe care prea lesne le lăsăm astăzi în
seama unor jocuri copilăreşti.

Atunci – ca şi acum, când batjocorirea

unor valori cu scopul scoaterii lor din cir-
cuit – democraţia nu doar că a fost chemată
în cauză, dar a sfârşit terfelită în chiar fun-
damentul ei mai profund.

Găsesc, de pildă, un mod exemplar şi care
ar putea funcţiona ca model şi acum pentru
situaţii similare, într-o pagină romanescă a
marelui scriitor mexican Carlos Fuentes, în
care, în vecinătatea unui actor american ce-
şi salvase cariera, adică dreptul de a urca pe
scenă să-şi continue profesiunea, prin ceea
ce s-a dovedit mai târziu a fi fost o delaţiune
la celebra comisie de jandarmerie strict ideo-
logică din America. Iată, în toată dubitaţia
cazuistică, auto-reflecţia eului narator:

Actorul vorbise, se spunea că „declaraţii-
le sale date în faţa Comitetului pentru Acti-
vităţi Antiamericane erau inofensive”. Fur-
nizase numele celor care deja fuseseră nu-
miţi sau care, deschis, se declaraseră ei înşişi
comunişti. Nu a adăugat niciodată, ca să zi-
cem aşa, un nume inedit la lista inchizitoru-
lui, însă, deşi nu a comis delaţiuni, în sensul
strict al cuvântului despre nimeni, fapta mo-
rală rămâne aceea că a dat totuşi nume sau
cel puţin le-a repetat. Cum să judeci acest
act? Cooper a continuat să lucreze. Alţii, care
au refuzat să vorbească, nu au mai pus pi-
ciorul pe platouri. Eu, care nu făceam parte

din lumea politică americană, însă aparţi-
neam unei lumi morale care o îngloba, mă
zbăteam între convingerile mele de stânga şi
etica mea personală contrară oricărui mani-
heism, facil şi, mai ales, celei mai mici bă-
nuieli de fariseism. Se punea, oare, proble-
ma distingerii anevoioase, dar riguroase în-
tre cazurile de delaţiune activă, setoasă de
sânge răzbunătoare, invidioasă, oportunistă
şi cele legate de slăbiciunile sau alunecările
la care toţi, probabil, suntem expuşi? Ambi-
guitatea morală a atitudinii lui Cooper îl
făcea mai degrabă interesant decât vinovat.
Unul, între atâţia, trebuia să fie semenul meu.
Cine mă putea asigura că, în anumite cir-
cumstanţe, eu însumi nu aş proceda la fel ca
el? Toată fiinţa mea intelectuală şi morală
se răscula împotriva acestui lucru. Dar fiin-
ţa mea sentimentală, umană, cordială, cum
vreţi să-i spuneţi, mă îndemna să îl iert pe
Cooper, aşa cum vreodată, poate, altcineva
ar arma să îmi ierte mie ceva. Există fiinţe
care se înfrăţesc astfel cu slăbiciunea noas-
tră, pentru că noi înşine ne recunoaştem, cu
o tresărire de inimă, în ei. Cooper nu merita
o respingere din partea mea, ci mai degrabă
o compătimire.

Cum spuneam, un modelator reflex în
oglindă ca efect al autoanalizei de care ni-
meni n-ar trebui să fie scutit.

   În intervalul 2010-2013, nu-
mărul deceselor provocate de afec-
ţiuni ale aparatului circulator a de-
păşit 26.000, fiind de peste patru
ori mai mare decât al celor provo-
cate de tumorile maligne, care re-
prezintă a doua cauză de deces la
nivelul judeţului Dolj. Dec esele
provocate de boli ale aparatului cir-
culator sunt mai numeroase decât
cele provocate de toate celelalte
cauze principale de deces, însuma-
te: tumori maligne, diabet zaharat,
boli ale aparatului respirator, diges-

De ce este nevoie de cardiologie
intervenţională la Craiova?

Răspunsul nu este deloc greu de dat. Fie şi
numai aruncând o privire peste statisticile me-
dicale din ultimii patru ani, care arată un ade-
văr de necontestat: bolile de inimă reprezin-
tă, în Dolj, principala cauză de deces. Era aşa-

dar nevoie de o clinică de cardiologie inter-
venţională şi chirurgie cardiovasculară pen-
tru pacienţii din întreaga Oltenie, mai ales că
între Bucureşti şi Timişoara nu există încă un
astfel de centru.

tiv şi genito-urinar, tulburări min-
tale, traumatisme şi otrăviri.
Clinica din curtea
Spitalului de Urgenţă va deservi
toate judeţele din Oltenia

În aceste condiţii, un astfel de
proiect, ce presupune ridicarea de
la zero a unei clinici de cardiologie
intervenţională şi chirurgie cardi-
ovasculară, era absolut necesar şi
a devenit o prioritate pentru Con-
siliul Judeţean Dolj, care finanţea-
ză c onstrucţia centrului medical

din curtea SCJU. Investiţia, ce va
fi legată printr-o pasarelă de Uni-
tatea de Primiri Urgenţe a Spitalu-
lui Judeţean din Craiova va reme-
dia o deficienţă majoră: lipsa unei
secţii de cardiologie c apabile să
realizeze intervenţii chirurgic ale.
Aceasta va acoperi o necesitate
stringentă, pentru că Spitalul Ju-
deţean deserveşte nu mai puţin de
două milioane de persoane din toată
Oltenia, iar între Timişoara şi Bu-
cureşti nu există un alt spital care
să ofere aceste servicii.

Institut al Inimii la Craiova
În acest moment lucrările avan-

sează cu repeziciune, iar autorită-
ţile judeţene speră ca totul să fie
gata în 12 luni. Proiectul prevede
realizarea unei construcţii noi, la
standardele celor mai moderne clă-
diri cu acest specific din ţară, asi-
gurându-se astfel condiţiile nece-
sare pentru desfăşurarea interven-
ţiilor chirurgicale cardiovasculare
în cadrul SCJU Craiova. Valoarea
investiţiei este de 3,3 milioane de
euro. Comparativ cu valoarea es-
timată, de 5,5 milioane de euro,
inc lusiv TVA, a fost realizată o
economie de 2,2 milioane de euro.

Clădirea va cuprinde la parter
zece saloane cu grup sanitar, ca-
binete pentru medic de serviciu,
asistente  şi consultaţii, sală de tra-
tament, sală de mese cu oficiu ali-
mentar, spaţiu tehnic, spaţiu pen-
tru depozitare şi grupuri sanitare.
La etaj sunt prevăzute două săli de
operaţii, zona de terapie intensivă,
cabinete,  angiograf, spaţii pre şi
postoperatorii, spaţiu de steriliza-
re, spaţiu izolator şi zonă de su-
praveghere. Scopul final este ace-
la de a crea la Craiova un Institut
al Inimii în care să fie asigurate
dotări materiale superioare, dar şi
formarea resursei umane, a unor

specialişti reputaţi, cu ajutorul Uni-
versităţii de Medicină şi Farmacie
din Craiova.
150.000 de români mor anual din
cauza bolilor cardiovasculare

Conform c elor  mai rec ente
date, aproximativ 150.000 de ro-
mâni mor anual din cauza bolilor
cardiovasculare, reprezentând cir-
ca 60% din totalul deceselor înre-
gistrate, iar estimările indică date
la fel de alarmante pe viitor, în spe-
cial prin contribuţia factorilor de
risc cardiovascular - hipertensiu-
ne arterială, displipidemie, obezi-
tatea, diabet, fumat, sedentarism.
La fiecare nouă minute un român
este diagnosticat cu sindrom co-
ronarian acut – principala cauză de
mortalitate c ardiovasc ulară din
România –,  iar la fiec are 30 de
minute o persoană fac e infarct
miocardic. Unul din trei români are
ori hipertensiune, ori obezitate, ori
amândouă. În plus, şapte milioane
de români suferă de una dintre
manifestările generalizate ale ate-
rosclerozei. Medicii apreciază că
aproximativ 80% din decesele ca-
uzate de bolile cardiace pot fi pre-
venite prin controlul eficient al fac-
torilor de risc.

RADU ILICEANU
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Cele mai bine vândute mo-
dele Ford în primele nouã luni
ale anului au fost Fiesta (1.787
unitãþi), Focus (1.084 unitãþi)
ºi Mondeo (329 unitãþi). „Ne

În primele opt luni ale acestui an,
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Conform celor mai recente date fur-
nizate de Direcþia Regim Permise de
Conducere ºi Înmatriculare a Vehicu-
lelor, în primele opt luni ale acestui an,
au fost înmatriculate 4.601 vehicule
Ford, faþã de 3.048 unitãþi înmatricu-
late în aceeaºi perioadã a anului tre-

cut. Ford a înregistrat, aºadar, o creº-
tere de 51% raportat la perioada si-
milarã a lui 2013, în contextual în care
la nivelul pieþei auto s-a înregistrat o
creºtere de 23.40%, cu un total de
55.343 unitãþi înmatriculate  în perioa-
da ianuarie – august 2014.

Ultimul trimestru al acestui an este deosebit de important pentru
Ford, în contextul lansãrii noului Focus, dar ºi prin prisma lansãrii
noii game de comerciale, inclusiv noul Transit Courier.

Într-un prim pro-
iect vor fi reabilitate
termic 12 blocuri de
locuinþe din cartierele
Craioviþa Nouã ºi Sã-
rarilor, cu un numãr
total de 264 aparta-
mente. În cadrul celui
de-al doilea proiect
vor fi reabilitate alte 19
blocuri de locuinþe în cartierul 1
Mai ºi Craioviþã Nouã, fiind vor-
ba de un numãr total de 311 apar-
tamente. „Reabilitarea termicã a
blocurilor de locuinþe: Blocul 88,
Blocul S7/2, Blocul O4, Blocul
20” este cel de-al treilea, în ca-
drul cãruia vor fi reabilitate ter-
mic patru blocuri de locuinþe din
municipiul Rm. Vâlcea, cu un nu-
mãr total de 139 apartamente. Cel
de-al patrulea proiect vizeazã
„Reabilitarea termicã a blocuri-
lor de locuinþe: Bloc S3 -  stra-

Alte 11 proiecte, în valoare totalã
de peste 21,29 milioane de euro
Ieri, la sediul Agenþiei pentru Dezvoltarea

Regionalã Sud-Vest Oltenia  au fost semnate
11 contracte finanþate prin POR 2017-2013. La
acest eveniment au luat parte Marilena Bo-
gheanu, directorul  al ADR SV Oltenia, ºi re-
prezentanþii legali ai instituþiilor beneficiare.

Dintre acestea, patru contracte, în valoare to-
talã 6,74 milioane euro, vizeazã reabilitarea
termicã a blocurilor de locuinþã din municipiul
Craiova ºi Râmnicu Vâlcea fiind finanþate în
cadrul DMI 1.2 – Sprijinirea investiþiilor în efi-
cienþã energeticã a blocurilor de locuinþe.

da General Magheru nr. 14; Bloc
H2 –  strada Republicii  nr. 18;
Bloc  R4 - strada Henri Coandã
nr. 7; Bloc  51A – strada Radu
de la Afumaþi nr. 1; Bloc  113 –
strada Matei Basarab nr 28;
Bloc 129 – strada Matei Basa-
rab nr. 17; Bloc  131 – strada
Matei Basarab nr. 21; Bloc  132
– strada Matei Basarab nr. 23;
Bloc  A1 – strada Doctor Hac-
man nr. 2. În cadrul acestuia vor
fi reabilitate termic nouã  blocuri
de locuinþe din municipiul Râm-

nicu Vâlcea, cu un numãr total
de 581 apartamente.

Pânã în prezent au fost
contractate 522 de proiecte
Celelalte ºapte contracte, în

valoare totalã de 14,55 milioane
euro, sunt finanþate în cadrul
DMI 3.4 – Reabilitarea / moder-
nizarea / dezvoltarea ºi echipa-
rea infrastructurii preuniversita-
re, universitare ºi a infrastructu-
rii pentru formare profesionalã
continuã. „Reabilitarea ºi moder-
nizarea ªcolii Generale cu cla-
sele I-XII Achim Popescu – din
comuna Pãuºeºti – Maglaºi –
judeþul Vâlcea”; „Reabilitare ºi
Extindere ªcoalã Gimnazialã cu
clasele I-VIII, sat Dobrun, co-
muna Dobrun, judeþul Olt”;
„Campus ºcolar oraº Bechet”;
„Reabilitare ºi extindere clãdire,
ºcoala Ulmet, sat Ulmet, comu-

na Dobrun, judeþul Olt”;
„Reparaþii capitale ºi spori-
rea gradului de confort ter-
mic la ªcoala Generalã cu
clasele I-VIII Curtiºoara,
judeþul Olt”; „Reabilitare
campus ºcolar ªcoala de
Arte ºi Meserii - Grup ªco-
lar Industrial “Constantin
Brâncoveanu  Baia de Ara-
mã’’ ºi „Reabilitare ºi con-
strucþie Campus ªcolar Li-
ceul “Preda Buzescu” Ber-
beºti, judeþul Vâlcea.

„Pânã la aceastã datã, la
nivelul regiunii SV Oltenia au
fost contracte un numãr de
522 de proiecte, în valoare
totalã nerambursabilã de
718,620 milioane euro,  care
acoperã toate domeniile de
intervenþie ale Programului
Operaþional Regional”, a pre-
cizat Marilena Bogheanu, di-
rectorul ADR SV Oltenia.

bucurã aceastã creºtere sunt
încrezãtor cã ne vom menþine
ritmul pânã la finalul anului,
astfel încât sã putem închide
2014 cu o cotã de piaþã de

peste 8%. Cred în continuare
cã trebuie încurajat consumul
de maºini noi, eficiente din
punctul de vedere al consu-
mului de combustibil ºi cât mai
puþin poluante pentru mediul
înconjurãtor”, a declarat Zol-

tan Brassai, director general
Ford România, Compania Na-
þionalã de Vânzãri.

„Existenþa programului
Rabla a susþinut
vânzãrile retail”

Vânzãrile de flote continuã
sã domine, astfel cã peste 60%

din unitãþile Ford înmatri-
culate de la începutul anu-
lui ºi pânã în prezent s-au
încadrat în aceastã catego-
rie. Cu toate acestea, exis-
tenþa programului Rabla a
susþinut vânzãrile retail ºi a
impulsionat totodatã clien-
þ i i  sã  se  îndrep te  cã t re
showroom-urile Ford din
întreaga þarã. „Deºi în acest
moment, flotele reprezintã
cea mai mare parte a vân-
zãrilor Ford din Romania,
am observat o uºoarã revi-
gorare ºi în rândul clienþi-
lor persoane fizice. În acest
sens, ne-au ajutat campanii-
le noastre de marketing, dar
ºi  programul Rabla care
anul acesta a început în apri-
lie, comparativ cu 2013, când

acesta a demarat în iunie. Fap-
tul cã suntem din ce în ce mai
prezenþi în parcul de flote din
Romania denotã aprecierea ºi
încrederea clienþilor noºtri în
gama de produse Ford”, a adã-
ugat Brassai.
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021

Alături de cercetători, ingineri,
exploratori şi inventatori, craiove-
nii vor lua parte la experimente ine-
dite, conferinţe captivante şi con-
cursuri cu premii atrăgătoare. Că-
lătoria în lumea ştiinţei va începe
la ora 18.00, în două puncte ale
Universităţii din Craiova. Drone,
roboţi, spectacole cu lasere, iluzii
optice, levitaţie, metale lichide, ob-
servaţii astronomice şi prin micro-
scop, călătorii virtuale prin Siste-
mul Solar şi alte experimente ine-
dite îi aşteaptă pe vizitatori.

În unele spaţii din celelalte ora-
şe participante va exista o zonă
destinată celor mici, plină de jo-
curi care să le stimuleze creativi-
tatea şi gândirea critică, dar şi să-
i binedispună. Pentru cei mai mari

Călătorie în lumea ştiinţei de
Noaptea cercetătorilor

Noaptea Cercetătorilor, aflată la a VIII-a
ediţie în România şi a IX-a ediţie la nivel eu-
ropean, îi invită astăzi pe toţi cei curioşi la o
călătorie în lumea fascinantă a ştiinţei. Noap-
tea Cercetătorilor este un eveniment ce se

desfăşoară anual în peste 300 de oraşe din
Europa. În România, va avea loc în Arad, Bra-
şov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Ga-
laţi, Iaşi, Oradea, Piatra Neamţ, Piteşti, Si-
biu, Suceava, Târgu Jiu, Timişoara şi Tulcea.

Universitatea din Craio-
va marchează astăzi, de la
ora 11.00, Ziua Europea-
nă a Limbilor Străine prin
organizarea unui stand de
carte, la Lectoratul Fran-
cez. În cadrul evenimen-
tului vor fi expuse cărţi în
limba franceză, engleză,
română, italiană şi germa-
nă, ai căror autori sunt ca-
dre didactice ale Universi-
tăţii din Craiova. La iniţia-
tiva Consiliului Europei, Ziua Europeană a Limbilor Străine este celebrată
în fiecare an în data de 26 septembrie, începând cu anul 2001. Rolul
acesteia este să sensibilizeze publicul din statele membre ale Consiliului
Europei cu privire la importanţa învăţării limbilor străine, să promoveze
înţelegerea interculturală şi să încurajeze învăţarea pe tot parcursul vieţii.

ALINA DRĂGHICI

Ziua Europeană a Limbilor Străine,
marcată de Universitatea din Craiova

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” organizează astăzi, în
Salonul Medieval, cea de-a şasea întâlnire din seria „De la Ceta-
tea Băniei la Cetatea Poeziei”, ocazie cu care şi-a propus să
familiarizeze publicul cu poezia craioveană contemporană.

De această dată, citesc poeme şi vorbesc despre poezia craio-
veană contemporană Gabriela Gheorghişor şi Constantin M.
Popa, acesta din urmă lansându-şi, în acelaşi cadru, volumul de
versuri „Încruntările mele amoroase” (Editura „Aius”, Colecţia
„Poesii”, 2014). Întâlnirea are loc cu începere de la ora 18.00 şi
va fi moderată de Petrişor Militaru.

Lunar au loc astfel de întâlniri, la care sunt prezenţi doi poeţi
craioveni –  un tânăr şi un senior, care, pe lângă faptul că vor citi
din creaţia proprie, au prilejul să împărtăşească celor de faţă im-
presia pe care poezia tânără o face unui poet consacrat şi modul
în care un poet tânăr receptează poezia contemporană. La finalul
întâlnirii poeţii invitaţi vor răspunde întrebărilor din public.

La manifestările anterioare din cadrul acestui proiect au fost
invitaţi Ionel Ciupureanu şi Gabriel Nedelea (în aprilie), Liliana
Hinoveanu şi Daniela Micu (în mai), Nicolae Coande şi Luiza Mitu
(în iunie), George Popescu şi Maria Dinu (în iulie), Aurelian Zisu
şi Mădălina Nica (în august).

MAGDA BRATU

Expoziţie de fotografie dedicată
Zilei Mondiale a Munţilor Curaţi

A devenit o tradiţie ca în
fiecare an în ziua de 26 sep-
tembrie să fie sărbătorită Ziua
Mondială a Munţilor Curaţi.
Evenimentul este cuprins în
calendarul protecţiei mediului
elaborat de ţările Uniunii Eu-
ropene, unul prin care se do-
reşte sensibilizarea populaţiei
pentru a fi mai receptivă la tot
ceea ce ne înconjoară, deoa-
rece starea mediului înconju-
rător influenţează în mod di-
rect viaţa şi sănătatea noastră. Şi Casa de Cultură „Traian Demetrescu” din
Craiova în colaborare cu Asociaţia „Veteranmont” marchează Ziua Mon-
dială a Munţilor Curaţi. O fac prin organizarea unei expoziţii de fotogra-
fie, care se deschide astăzi în Salonul Medieval al instituţiei din strada
„Traian Demetrescu” nr. 31. Expoziţia poate fi vizitată de doritori în inter-
valul orar 8.00-20.00, accesul publicului fiind gratuit.

MAGDA BRATU

Premiul „Marin Sorescu” pe anul 2014 a
fost decernat eseistului şi traducătorului

suedez John Swedenmark

Institutul Cultural Român de la
Stockholm a decernat, ieri, în ca-
drul Târgului de Carte de la Gote-
borg, Premiul „Marin Sorescu” pe
anul 2014. Laureatul este John
Swedenmark, eseist, critic literar şi
traducător, pentru „modul în care
acesta îmbină, în tot ceea ce între-
prinde, curiozitatea intelectuală cu
erudiţia şi eleganţa jucăuşă. Prin tra-
ducerile nepreţuite cu care îmbo-
găţeşte literatura de decenii încoa-
ce, prin implicarea şi cunoştinţele
sale ca eseist şi critic literar, Swe-
denmark a deschis noi ferestre spre
lume. Swedenmark ne oferă noi
perspective asupra limbii, sufletu-

lui şi lumii, precum şi asu-
pra conexiunilor intricate
dintre acestea”, se menţio-
nează în motivaţia juriului.

John Sw edenmark (n.
1960) es te autorul unui
imp res io nant  c orp  de
eseuri de c ritic ă literară,
teoria traducerii ş i psiho-
analiză. Din 2007 es te
redactor cultural al zia-
rului Arbetet, în 2014 f i-
ind desemnat „Redacto-
rul anului”. Es te,  de ase-
menea, un foarte apreciat

traducător.
Premiul „Marin Sorescu” a fost

înfiinţat de ICR Stockholm în 2007
şi se acordă anual unui scriitor su-
edez c are desfiinţează graniţe şi
creează locuri de întâlnire, care
prin opera sa face posibilă comu-
nicarea între diferite forme de ex-
presie culturală. Juriul din acest an
a fost format din Yukiko Duke,
scriitor, jurnalist şi traducător, Jo-
nas Ellerstrom, editor şi traducă-
tor, Anna Hallberg, scriitor, tradu-
cător şi critic literar, Annina Rabe,
critic literar, şi Dan Shafran, din
partea Institutului Cultural Român
de la Stockholm.

Constantin M. Popa şi Gabriela Gheorghişor
vă invită în „Cetatea Poeziei”

Noaptea Cercetătorilor se înscrie în seria evenimentelor „Marie
Curie”, la nivelul Uniunii Europene, şi îşi propune să arate publi-
cului larg ce înseamnă să fii cercetător şi cât de interesantă poa-
te fi munca de cercetare. Primul eveniment european Noaptea
Cercetătorilor a fost organizat în 2005 şi a atras până în prezent 1,5
milioane de vizitatori. Evenimentul oferă oamenilor de ştiinţă şansa
de a intra în legătură cu publicul, iar publicului şansa de a desco-
peri universul ştiinţei şi oamenii din spatele experimentelor. Edi-
ţia din 2013 a atras peste 40.000 de vizitatori în România.

au fost pregătite dezbateri şi con-
ferinţe pe temele cele mai de inte-
res la ora actuală în cercetare.

“Craiovenii se vor buc ura în
acest an de o sumedenie de expe-
rimente ale facultăţilor şi departa-
mentelor Universităţii din Craiova
– Facultatea de Matematică ş i
Ştiinţe ale Naturii – Departamen-
tul de Fizică, Departamentul de
Chimie, Departamentul de Geogra-
fie, Facultatea de Automatică, Cal-
culatoare şi Electronică, Faculta-
tea de Inginerie Electrică, Facul-
tatea de Mecanică, Facultatea de
Agricultură şi Horticultură – De-
partamentul de Biologie şi Ingine-
ria Mediului, AstroED centrul de
cercetare şi educaţie în astronomi.
Profesori şi studenţi de la Univer-
sitatea din Craiova, cercetători şi
voluntari vor fi prezenţi în Holul
Central al Universităţii, îndemnând
publicul să înţeleagă ştiinţa dinco-
lo de ecuaţii şi formule. Fiecare ex-
periment va fi însoţit de explicaţii
prietenoase despre fenomenele fi-
zice sau chimice ce stau la baza
efectelor spectaculoase”, au anun-
ţat organizatorii.

ALINA DRĂGHICI



8 / cuvântul libertãþii vineri, 26 septembrie 2014d iaspora

Timp de trei zile, începând de
astãzi, la Vidin are loc cea de-a XV-
a ediþie a Forumului  cultural „Iden-
titatea ºi tradiþiile la români –
Festival Internaþional Folcloric al
Cântecului ºi Dansului Român-
Vlah”, organizat de Asociaþia Vlahi-
lor din Bulgaria, având sprijinul
financiar al Departamentului Politici
pentru Relaþia cu Românii de Pretu-
tindeni. Evenimentul este unul de
amploare ºi se adreseazã comunitãþii
româneºti din Bulgaria, din Serbia ºi
Balcani.

Prima zi a festivalului va debuta cu
un concert folcloric ºi o expoziþie

Festivalul Internaþional Folcloric al Cântecului

ºi Dansului Român-Vlah, la cea de-a XV-a ediþie
etnograficã la una din filialele Asocia-
þiei Vlahilor din Bulgaria, unde
tradiþiile vor fi prezentate pe scena
amplasatã în satul Pokraina. Mâine,
începând cu ora 10.00, va avea loc o
conferinþã de presã, urmatã de un
simpozion intitulat „Cultura minori-
tãþii româneºti-vlahe, trãsãturi ºi
dezvoltare”, iar spectacolul va
începe la ora 17.00 ºi se va þine pe
pavimentul din faþa galeriei de artã
din Vidin. Ca în fiecare an, cei peste
300 de artiºti vor lua parte ºi la o
paradã a costumelor populare pe
zonele din care provin  în centrul
oraºului. Vor fi înmânate distincþii ºi

diplome celor care au depus eforturi
în susþinerea tradiþiilor româneºti la
sud de Dunãre.

Plamka Radoslavova, preºedinta
AVB, ne-a declarat cã este o bucurie
ºi un mare câºtig cã acest festival a
ajuns la cea de-a XV-a ediþie, fiind
un eveniment cultural de referinþã
pentru românii din Balcani. Din
Calafat va fi prezentã o delegaþie din
partea Primãriei, iar în cadrul
festivalului va susþine o suitã de
dansuri ºi jocuri populare binecu-
noscutul ansamblu „Rozele Calafatu-
lui”, coordonat de Marinela Carau-
leanu.

În Serbia sunt recunoscute 22 de
minoritãþi naþionale, iar alegerile vor
fi organizate pentru 19 minoritãþi
naþionale ºi comunitatea evreiascã.
Minoritatea naþionalã turcã ºi rusã nu
au înaintat cereri de elaborare a lis-
telor electorale speciale ºi din aceastã
cauzã nu vor ieºi la alegeri. „Luna
viitoare, pe 26 octombrie, vor avea
loc alegerile pentru Consiliul Naþio-
nal al Minoritãþii Naþionale a Româ-
nilor din Serbia. Acum, acest Con-
siliu îºi are sediu la Novi Sad. Eu
candidez pe Lista Unitã – Daniel Pe-
trovic, lista fiind deschisã de dom-
nul Petrovic, inginer de profesie, fost
ministru al Agriculturii, în Guvernul
Voievodinei, care este actualul pre-
ºedinte al CNMNRS-ului. Pe locul
al II-lea se gãseºte Marcel Drãgan,
actualul secretar general al Consi-
liului, iar pe locul al IV-lea, Nicu Cio-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Nataºa Tosic, despre alegerile pentru CNMR din Serbia:

Alegerile pentru Consiliul Naþional al Minori-
tãþii Naþionale a Românilor din Serbia va avea loc
în data de 26 octombrie a.c. Pânã în acest mo-
ment patru liste de candidaþi pentru CNMRS au
fost depuse ºi fãcute publice: Lista Unitã – Da-
niel Petrovic; Lista Unitã IRS – Boian Bãrbucic;
lista Comunitãþii Românilor din Serbia, care este
deschisã de preºedintele CRS – Stefan Mihailov,
iar cea de-a patru listã „Românii Independenþi
din Serbia – Dr. Dorinel Stan”, care a fost valida-
tã pe data de 24 septembrie 2014 de Comisia Elec-
toralã Republicanã. Cea din urmã listã a fost pro-
pusã de Asociaþia obºteascã „Românii Indepen-
denþi din Serbia”. Când toatã lumea se aºtepta
sã fie publicatã ºi lista Partidului Neamului Ru-

mânesc, reprezentanþii acestei formaþiuni au
anunþat cã în semn de protest faþã de nerespec-
tarea promisiunilor fãcute de premierul sârb,
Alexandar Vucic, privind respectarea drepturilor
minoritãþii româneºti  din Serbia, Partidul Nea-
mului Rumânesc nu va mai participa la alegerile
pentru Consiliile Minoritãþilor Naþionale. Nataºa
Tosic, locul III pe Lista Unitã – Daniel Petrovic, a
declarat ieri, la Craiova, cã pânã la final, adicã
pânã pe 11 octombrie, data-limitã de depunere a
candidaturilor, vor fi ºase-ºapte liste, dar cea mai
mare reprezentare o va avea prima listã. Se mi-
zeazã pe cel puþin 13 candidaþi. De asemenea, se
anunþã ºi o listã surprizã care va da peste cap
calculele participanþilor la aceste alegeri...

banu, directorul trustului de presã Li-
bertatea. ªi pe locul al V-lea avem
tot un om de presã, publicistul Vasi-
le Barbu. Lista noastrã este cea mai
importantã, pentru cã toþi membrii
sunt oameni cu ºcoalã...”, a preci-
zat Nataºa Tosic.

Limba românã, subiect
de dezbatere electoralã

Pe Lista Unitã – Daniel Petrovici
apare un singur român din Serbia de
Rãsãrit, ºi anume avocata Nataºa
Tosici, care este ºi preºedintele
MDSR. Aceasta este convinsã cã
prezenþa lui Petrovici pe aceastã listã
este un avantaj net faþã de celelalte
candidaturi, preºedintele actual al
CNMNRS având posibilitatea sã tra-
gã lista. „Eu reprezint trei regiuni din
Serbia de Rãsãrit. Valea Timocului fi-
ind una dintre acestea ºi cea mai im-

portantã. În acest moment eu nu fac
parte din CNMNRS, candidând anul
acesta pentru prima oarã. Dar sunt
preºedinta Comisiei pentru Relaþii In-
ternaþionale. Prin aceastã funcþie eu
reprezint românii ºi Consiliul în strãi-
nãtate, inclusiv ºi în România, în þara
mumã. Eu am o legãturã permanentã
cu Bucureºtiul, dar ºi cu Craiova, fi-
ind avocat am creat o punte de legã-
turã între Baroul de Avocaþi din Ser-
bia ºi cel din Dolj, dar ºi cu Uniunea
Barourilor din România. În contextul
alegerilor de luna viitoare, noi credem
cã vor fi vreo ºase liste. Patru deja s-
au fãcut publice, iar noi vom obþine
majoritate ºi vom continua ceea ce
am început. Adicã vrem sã deschi-
dem alte douã-trei birouri ale Consi-
liului în Serbia de Rãsãrit. În acest
moment avem patru, vrem sã conti-
nuãm ºi sã susþinem campania de în-
vãþare a limbii române în ºcoli. În lo-
calitatea Zaicear s-au în scris vreo
500 de elevi la aceste cursuri. Avem
în vedere ºi manualele care trebuiesc
pregãtite, dupã care sã se înveþe. Se
respectã legea care spune cã Abece-
darele introduse în ºcoli vor fi redac-
tate în douã limbi, românã ºi sârbã,
iar pe lista noastrã apare doamna Ani-
ºoara Caran care se ocupã cu tradu-
cerea textelor ºi care dã o mânã de
ajutor în redactarea manualelor. Vom
continua, aºadar, cu tot ceea ce a avut
succes pânã acum ºi vom elabora
bineînþeles ºi alte noi proiecte...”, a
conchis Nataºa Tosic.

„Lista Unitã – Danile Petrovici”
1.Daniel Petrovicc, inginer tehnologie; 2. Marcel Dragan, doctor în drept; 3.

Natasa Tosicc, avocat; 4. Niku Coban, jurnalist; 5. Vasile Barbu, publicist; 6.
Lenuþa Caran, sorã medicalã; 7. Marinel Bugar, profesor; 8. Gracijan Petrovic,
profesor; 9. Anisoara Caran, profesor; 10. Marin Meic, agricultor; 11. Vasa
Todoran, tehnician agricol; 12. Nikoleta Oprea; manager internaþional; 13. Alek-
sandar Sajin, profesor; 14. Ilija Penþa, dipl. avocat, Vladimirovac; 15. Aleksan-
dra Rankovicc, student; 16. Marinel Petrika, tehnician economist; 17. Dinu
Lotrean, agricultor; 18. Lidija Cina, profesor violine; 19. Tiberiu Gojka, agricul-
tor; 20. Marijana Golomeic, profesor; 21. Margareta Vojin, producãror – realiza-
tor; 22. Marius •ivojin, agricultor; 23. Mugurel Bunda, antreprenor.

Lista Comunitatea Românilor – Stevan Mihailov (sursa: www.comu-
nitatea-romanilor.org.rs)

1.Stevan Mihailov, inginer; 2.Ion Omoran, cardiolog; 3. Evelina Ranisav
Tapavicki, economist diplomat; 4. Nelu Ardelean, medic veterinar; 5.Daniel
Magdu, master economist; 6. Valentina Veselinov, tehnician economist; 7.
Dorel Cebzan, tehnician economist; 8.Lavinel Popescu, jurist; 9. Elena Lelea,
profesor; 10.Sebastian Ciortan, master economist; 11.Victor Malaimare, me-
dic stomatolog; 12.Cornelia Berlovan, urbanist; 13.Ion Pãunescu, muncitor;
14. Ion Graure, oftalmolog; 15.Ileana Puia, tehnician silvic; 16.Ionel Uzoni,
meteorolog; 17. Iacob Bãiece Todor, bucãtar; 18. Minodora Zãria, casnicã;
19. Ionel Boronca, agricultor; 20.Mircea Bârzovan, învãþãtor; 21. Maria Be-
gheneºici, funcþionar public; 22.Emanuel Cebzan Zeman, agricultor; 23. Ni-
colae Magda, agricultor.

Lista Unitã IRS – Boian Bãrbucic (sursa: www.jurnalromanesc.ro)
1. Boian Bãrbuþã; 2. Tihan Matasarevici; 3. Zvetlana Nikolin; 4. Lucijan

Danilov; 5. Biljana Bugarinovic; 6. Jugoslav Djordjevic; 7. Stetomir Miluti-
novic; 8. Natasa Kracunovic,; 9. Jovica Katalina; 10. Ilija Popovic; 11.
Radoslav Filipovic; 12. Gordana Stankovic; 13. Emanuel Kotarica;

14. Marinika Jankuc; 15. Milun Ivaskovic; 16. Dorel Cika;
17. Zoran Djukic; 18. Danijel Petkovski; 19. Aleksandar Dordevic;
20. Gordan Zivkovic.

Lista „Românii Independenþi din Serbia – Dr. Dorinel Stan” (sursa:
www.timpromanesc.ro)

1. Dorinel Stan (doctor în ºtiinþe); 2. Daniel Ungur (tehnolog); 3. Rodica
Almãjan (profesor); 4. Mãria Pâslaru (învãþãtoare); 5. Pera Mohan (doctor
veterinar); 6. Xenia Oalge (inginer); 7. Mita Omorean (pensionar); 8. Octa-
vian Otonoga (medic specialist); 9.Virginia Muncean (farmacistã); 10. Mari-
nel Negru (profesor univ. dr.); 11. Ionel Ivaºcu (comercialist); 12. Ana Micºa
(agent de asigurare); 13. Ionel Barbu (tehnician economist); 14. Mircea Co-
târlã (învãþãtor); 15. Speranþa Giuchici (profesor); 16. Lorian Liuba (agricul-
tor); 17. Eugen Baba (inginer în agricultor); 18. Laura Petrovici (economist);
19. Milan Micºa (inginer tehnolog); 20. Aurora Jujici (învãþãtoare); 21. Marin
Roman (doctorand în economie); 22. Marcela Lagea (asistent – servicii de
igienã); 23. Ilie Augustin (agricultor).
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Preºedintele ucrainean, Petro Po-
roºenko, a ordonat guvernului sãu
sã pregãteascã eventuala închidere
temporarã a graniþei Ucrainei cu
Rusia, care se întinde pe o lungime
pe 2.300 de km, potrivit unui decret
publicat ieri. Decretul, adoptat dupã
cinci luni de lupte în estul þãrii, între
armata regulatã ºi rebelii proruºi, au-
torizeazã guvernul sã închidã toate
punctele de control la frontiera de
stat între Ucraina ºi Federaþia Rusã,
indiferent cã este vorba de vehicu-
le, mijloace de transport maritim sau
pietonal. În plus, potrivit documen-
tului, Consiliul pentru Securitatea
Naþionalã ºi Apãrare recomandã gu-
vernului sã adopte mãsuri pentru delimitarea
unilateralã a frontierei de stat între Ucraina ºi
Federaþia Rusã ºi sã asigure amenajarea cores-
punzãtoare a graniþei între cele douã þãri. Aceas-
tã decizie a fost luatã “în legãturã cu ingerinþa
continuã a Federaþiei Ruse în afacerile interne
ale Ucrainei”, precizeazã textul documentului.
Ucraina, la fel ºi Occidentul, acuzã Rusia de
trimiterea de trupe în estul þãrii, în sprijinul re-
belilor care au declanºat o insurecþie secesio-
nistã în regiunile rusofone dupã înlãturarea de
la putere a preºedintelui prorus Viktor Ianuko-
vici, în luna februarie. Decretul preºedintelui
Poroºenko intervine în contextul armistiþiului
semnat sâmbãtã la Minsk, între Ucraina, rebeli,
Rusia ºi Organizaþia pentru Securitate ºi Coo-
perare în Europa (OSCE), noteazã AFP. Docu-
mentul are la bazã o decizie a Consiliului pentru

Nou bilanþ OMS:

Ebola a dus la

moartea a 2.917

de persoane în

Africa de Vest
Febra hemoragicã Ebola

s-a soldat cu 2.917 morþi în
Africa de Vest din cele
6.263 de cazuri depistate,
conform ultimului bilanþ
fãcut public ieri de Organi-
zaþia Mondialã a Sãnãtãþii
(OMS) ºi valabil pentru
data de 21 septembrie,
relateazã AFP. Cei mai
mulþi morþi s-au înregistrat
în Liberia, 1.677 din 3.280
de cazuri depistate, în timp
ce în Guineea existã 635 de
morþi (din 1.022 de cazuri),
iar în Sierra Leone — 597
de morþi (din 1.940 de
cazuri). În fiecare dintre
cele trei þãri au existat între
75 ºi 100 noi cazuri confir-
mate pe sãptãmânã, în
cursul ultimelor cinci
sãptãmâni. Epidemia
continuã sã se extindã în
Sierra Leone ºi în Liberia,
în timp ce în Guineea
situaþia pare sã se stabilize-
ze, potrivit OMS. Salariaþii
din domeniul sanitar sunt
afectaþi în mod special, cu
208 morþi din 373 de
persoane infectate. De
altfel, autoritãþile din
Sierra Leone au dispus,
ieri, plasarea în carantinã
a trei regiuni în care trãiesc
1,2 milioane de persoane,
pentru a împiedica rãspân-
direa epidemiei. „Districte-
le Port Loko, Bombali ºi
Moyamba sunt plasate în
carantinã cu efect ime-
diat”, a anunþat preºedinte-
le Ernest Bai Koroma, într-
o declaraþie televizatã
miercuri searã. Mãsura, a
cãrei duratã nu a fost
precizatã, intervine la mai
puþin de o sãptãmânã dupã
izolarea totalã, timp de trei
zile, a întregii populaþii a
þãrii. Dupã noua decizie, în
total 14 regiuni ale þãrii ºi
peste o treime din populaþie
sunt vizate de restricþii de
circulaþie. Un focar distinct
al epidemiei de Ebola
existã într-o regiune izolatã
din Republica Democratã
Congo (RDC), unde 41
dintre cele 68 de persoane
care au contactat boala au
murit de la 11 august, data
apariþiei virusului. Nigeria
a înregistrat ºi ea 8 morþi
din 20 de cazuri depistate,
în timp ce în Senegal
singura persoanã infectatã,
un student din Guineea, s-a
vindecat între timp, con-
form unui anunþ fãcut la
10 septembrie de autoritãþi-
le din aceastã þarã.

Cetãþeanul francez rãpit în Alge-
ria a fost decapitat de Jung al-Khi-
laka, o grupare afiliatã grupului te-
rorist Stat Islamic. Hervé Pierre
Gourdel, 55 de ani, fusese rãpit
duminicã searã în localitatea algeri-
anã Tizi Ouzou, situatã la 110 kilo-
metri est de Alger. Jung al-Khilaka
a postat o înregistrare video intitu-
latã “Mesaj de sânge pentru Guver-
nul francez”, în care prezintã exe-
cutarea ostaticului prin decapitare.
Ostaticul este arãtat în genunchi ºi
legat la mâini, fiind înconjurat de
patru bãrbaþi cu cagule pe feþe.
Ostaticul transmite familiei cã o iu-
beºte. Unul dintre teroriºti citeºte
un mesaj în care denunþã interven-
þia “cruciaþilor criminali francezi
împotriva musulmanilor, în Algeria,
Mali ºi Irak”. “Dat fiind cã a expi-
rat termenul de 24 de ore acordat
Franþei pentru oprirea campaniei
militare contra grupului Stat Isla-
mic ºi pentru salvarea cetãþeanului
francez, am decis uciderea acestu-
ia pentru a rãzbuna victimele din

Armata sirianã a recucerit ieri oraºul
Adra, situat la nord de Damasc ºi care
s-a aflat în mâinile rebelilor din decem-
brie 2013, a anunþat, pentru AFP, un înalt
responsabil sirian în domeniul securitã-
þii. “În aceastã dimineaþã, armata a re-
luat controlul asupra oraºului muncito-
resc Adra ºi a restabilit aici securitatea”,
a declarat sursa de informaþii citatã. Ar-
mata deþinea deja controlul asupra zonei
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Securitatea Naþionalã ºi Apãrare (din 28 august
2014) “cu privire la mãsuri urgente vizând se-
curitatea þãrii ºi creºterea capacitãþii ei de apã-
rare”. Actul are un caracter semiconfidenþial,
astfel încât doar unele prevederi ale sale au fost
postate pe site-ul preºedinþiei de la Kiev, dupã
cum a relatat Unian. Poroºenko a anunþat cã
urma sã prezinte, în cursul zilei de ieri, ºi un
vast plan social ºi de reforme economice, care
sã permitã fostei republici sovietice sã-ºi depu-
nã peste ºase ani candidatura la Uniunii Euro-
pene, relateazã Reuters. Rada Supremã (par-
lamentul unicameral ucrainean) a ratificat la
16 septembrie Acordul istoric de asociere la
UE, deºi punerea în aplicare a pãrþii comercia-
le a actului a fost amânatã pânã în ianuarie
2016, pentru a calma Rusia, care susþine cã
pactul va afecta pieþele sale. “Acest program

(n.r. – denumit «Strategia 2020»)
prevede aproximativ 60 de reforme
ºi programe speciale, a cãror pune-
re în aplicare va permite Ucrainei
sã se pregãteascã pentru ca peste
ºase ani sã putem depune cerere
pentru a obþine statutul de candidat
la aderarea la Uniunea Europeanã”,
a declarat preºedintele Ucrainei. În
acelaºi timp, acesta a subliniat cã,
pentru prima oarã în cele peste cinci
luni de conflict în estul þãrii, nu s-a
semnalat nici un deces ºi nici rãniþi
în ultimele 24 de ore, estimând cã
acordul de încetare a focului a în-
ceput în cele din urmã sã funcþio-
neze. Totodatã, preºedintele Poro-

ºenko a dat ordin cabinetului sãu de miniºtri
sã elaboreze un proiect de lege privind renun-
þarea la statutul actual de þarã nealiniatã. Pe de
altã parte, primul ministru ucrainean, Arseni
Iaþeniuk, a cerut, miercuri, occidentalilor, în
faþa Adunãrii Generale a ONU, sã nu ridice
sancþiunile contra Rusiei pânã când Ucraina
nu redobândeºte “întegralitatea teritoriului ei”,
informeazã AFP. Cu câteva ore înainte, preºe-
dintele american Barack Obama promisese, de
la tribuna ONU, cã occidentalii ar ridica sanc-
þiunile dacã Rusia alege “calea diplomaþiei ºi
pãcii”. “Nu avem încredere în cuvinte, noi cre-
dem doar în fapte ºi acþiuni”, a spus Iaþeniuk,
cerând Rusiei “sã îºi respecte obligaþiile inter-
naþionale ºi sã respecte cele douãsprezece
puncte ale acordului de încetare a focului” de
la Minsk, încheiat la 20 septembrie.

Armata sirianã a recucerit de la rebeli un oraº la nord de Damasc
industriale din Adra, cea mai mare din
Siria, ºi asupra pãrþii oraºului situatã de-
a lungul autostrãzii ce leagã Damascul
de Homs. Cartierele supranumite “Adra
muncitoreºti”, unde locuiau de la înce-
putul violenþelor din 2011 circa 20.000
de persoane angajate în uzine, au fost
cucerite de rebeli în urmã cu nouã luni
ºi recucerite ieri de armatã, potrivit sur-
sei de securitate citate.

Doliu ºi reuniune de crizã în Franþa dupã decapitarea ostaticului francez
Algeria ºi pentru a susþine califatul
islamic”, a afirmat teroristul. Osta-
ticul francez a fost apoi decapitat.
Scenariul decapitãrii este asemãnã-
tor cu executarea jurnaliºtilor ame-
ricani James Foley, Steven Sotloff
ºi a britanicului David Haines. Or-
ganizaþia teroristã ameninþase cã va
executa ostaticul dacã Franþa nu va
opri raidurile aeriene în Irak. Gru-
pul terorist sunnit Stat Islamic (Stat
Islamic în Irak ºi Levant, Stat Isla-

mic în Irak ºi Siria - SI/SIIL/SIIS)
ocupã vaste regiuni din nord-ves-
tul Irakului ºi din sud-estul Siriei,
unde a proclamat un “califat isla-
mic”. Drept rãspuns, Franþa a lan-
sat, ieri, pentru a doua oarã în de-
curs de o sãptãmânã, lovituri aerie-
ne în Irak, relateazã AFP. În acelaºi
timp, preºedintele François Hollan-
de a decis coborârea în bernã a dra-
pelelor, „vineri, sâmbãtã ºi dumi-
nicã”, în memoria ostaticului exe-

cutat. Ieri, Hollande a con-
vocat o reuniune de crizã
a Consiliului de Miniºtri,
urmatã de una a Consiliu-
lui Apãrãrii, care au avut
ca temã angajamentului
militar al Franþei în Orien-
tul Mijlociu ºi repercusiu-
nile acestuia în þarã, rela-
teazã AFP. Franþa „trece
printr-un moment de grea
încercare”, dar „nu va
ceda niciodatã ºantajului”,
a þinut sã sublinieze, mier-
curi, Francois Hollande, în

faþa Adunãrii Generale a ONU, la
câteva ore dupã anunþarea decapi-
tãrii ostaticului francez. „Lupta îm-
potriva terorismului trebuie conti-
nuatã ºi amplificatã”, a spus el. ªi
a continuat, miercuri noaptea coa-
liþia internaþionalã efectuând noi lo-
vituri aeriene contra grupãrii Sta-
tul Islamic (SI) în Siria, lovind de
data aceasta câmpuri petroliere
controlate de jihadiºti, a anunþat
Pentagonul. Arabia Sauditã, Emi-
ratele Arabe Unite ºi IOrdania au
participat la aceste lovituri, au pre-
cizat responsabili americani.

O altã gruparea islamistã, Abu
Sayyaf, ameninþã cã va ucide doi
ostatici germani deþinuþi în Filipine,
capturaþi în aprilie, dacã Berlinul nu
va plãti o rãscumpãrare ºi nu va
înceta sã susþinã coaliþia internaþio-
nalã coordonatã de SUA împotriva
SI, potrivit BBC News Online. Ger-
mania a anunþat cã „a auzit de aces-
te relatãri de presã”, precizând cã
nu va retrage susþinerea acordatã
coaliþiei împotriva grupului terorist.
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Anunþul tãu!
S.C. OSSTONROX S.R.L

titular al proiectului
„Schimbare destinaþie – lo-
caþie strada Ana Ipãtescu ,
nr. 72 – Recuperare materi-
ale reciclabile” anunþã pu-
blicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre APM Dolj –
Fãrã evaluarea impactului
asupra mediului ºi fãrã eva-
luare adecvatã pentru pro-
iectul menþionat, propus a
fi amplasat  în municipiul
Bãileºti, stada Ana Ipãtes-
cu, nr. 72 , judeþul Dolj. Pro-
iectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate
la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr. 1, în zilele
de luni –vineri, între orele
09,00-14,00, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de inter-
net: www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate îna-
inta comentarii /observaþii la
proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile.

‘’Creºterea competitivitãþii în domeniul agricol în
 G.A.L. COLINELE OLTENIEI’’

COMUNICAT DE PRESÃ

Craiova, 26.09.2014

Azi va avea loc în comuna Coþofenii din Dos, sat Mihãiþa, Judeþul Dolj, lansarea proiectului „Creºterea
competitivitãþii în domeniul agricol în G.A.L. Colinele Olteniei ”.

Proiectul, finanþat  prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (F.E.A.D.R.), implementat prin Progra-
mul Naþional de Dezvoltare Ruralã (P.N.D.R.), Axa prioritarã 4, Mãsura 111 „ Formare profesionalã (training), infor-
mare ºi difuzare de cunoºtinþe”, are o valoare totalã de 15.030 euro, din care ajutorul public (F.E.A.D.R. + contribuþie
naþionalã): 100%.

Proiectul va fi implementat de S.C. NEIRIAMA TRAINING SOLUTIONS S.R.L. ºi îºi propune sã stimuleze
aplicarea de proiecte de cãtre membrii grupurilor þintã eligibile din teritoriul G.A.L. Colinele Olteniei, în vederea
creºterii gradului de absorbþie a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã.

La conferinþa de lansare a proiectului au fost invitaþi membri ai Grupului de Acþiune Localã Colinele Olteniei, reprezen-
tanþi ai Facultaþii de Agriculturã si Horticulturã, O.J.F.I.R. Dolj, Consiliului Judeþean Dolj, D.G.A.S.P.C. Dolj, A.P.I.A.
Dolj, Camera Agricola Dolj, AM P.N.D.R. Dolj,  precum si primari ai localitãþilor membre G.A.L. Colinele Olteniei.

În cadrul conferinþei vor fi prezentate obiectivele ºi principalele activitãþi ale proiectului, dintre care amintim:
Organizarea întâlnirilor de informare în comunele din teritoriul G.A.L. Colinele Olteniei în vederea conºtientizarii

a 280 de persoane din grupul þintã cu privire la utilitatea informaþiilor obþinute în urma participãrii la cursurile organizate
în cadrul proiectului.

Organizarea cursurilor de formare profesionalã pentru 24 de fermieri in vederea formarii competenþelor antre-
prenoriale ºi manageriale in domeniul agricol.

Tematica abordatã în cadrul cursurilor va cuprinde: Managementului Fermei, Standarde UE în agriculturã,
Agricultura ecologicã ºi protecþia mediului, Diversificarea activitãþilor în exploataþiile agricole, Contabilitatea
fermei.

Detalii privind condiþiile de înscriere la cursuri ºi programul de desfãºurare al acestora pot fi obþinute la tel 0740.835.205,
office@neriamatraining.ro  sau de pe www.neiriamatraining.ro.

   *
*     *

S.C. NEIRIAMA TRAINING SOLUTIONS S.R.L.  este o societate româneasca  cu rãspundere limitatã, infiinþatã
in anul 2011, ce are ca principal domeniu de activitate Cod CAEN 8559 Alte forme de invaþãmânt n.c.a.

În prezent firma desfãºoarã o gamã de activitãþi ce au drept scop formarea profesionalã atât in domeniul public cât
ºi privat, oferind servicii de formare profesionalã pentru un numar de peste 1.000 persoane de la înfiinþare si pâna în
prezent.

De asemenea, firma are deja experienþã in implementarea proiectelor finanþate din fonduri europene, Axa 4 LEA-
DER., aflându-se in prezent la cel de al doilea proiect.

Primul proiect, ‘’Creºterea competitivitãþii în domeniul agricol în  G.A.L. Sudolt’’, finanþat  prin Fondul Euro-
pean Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (F.E.A.D.R.), implementat prin Programul Naþional de Dezvoltare Rurala
(P.N.D.R.), Axa prioritarã 4, Mãsura 111 „ Formare profesionalã (training), informare ºi difuzare de cunoºtinþe”, cu o
valoare totalã de 19.470 euro a fost finalizat în luna iulie 2014 si a avut drept scop informarea si conºtientizarea a 100
de persoane din teritoriul G.A.L. Sudolt cu privire la utilitatea cursurilor desfãºurate in cadrul proiectului, precum si
instruirea a 24 de fermieri din teritoriul G.A.L. Sudolt in domeniile: Management agricol si dezvoltare durabilã, Agricul-
turã egologicã si protecþia mediului, Amenajarea teritoriului agricol, Irigarea culturilor, Mãsuri de intreþinere a culturilor
in condiþii de secetã, Importanþa accesãrii fondurilor europene .

Teritoriul ASOCIAÞIEI GRUPUL DE ACÞIUNE LOCALÃ COLINELE OLTENIEI este unul omogen, situat în
spaþiul rural, în vecinãtatea oraºelor Filiaºi ºi Craiova, fiind format din teritoriul a 14 unitãþi administrative, dintre care 13
fac parte din judeþul Dolj ( Almãj, Argetoaia, Brabova, Carpen, Cernãteºti, Coþofenii din Dos, Gogoºu, Greceºti, Iºalniþa,
Predeºti, Scaeºti, Seaca de Pãdure, Sopot) ºi una din judeþul Mehedinþi (Bîcleº).

Din Acordul de Parteneriat reiese faptul cã Asociaþia are în componenþã 64 de membrii: Consiliul Judeþean Dolj, 14
comune, 49 de membrii din domeniul privat ºi societatea civilã. În cadrul parteneriatului s-a urmãrit ca tinerii ºi femeile,
precum ºi reprezentanþii minoritãþilor sã aibã o reprezentare echilibratã în GAL. Astfel, au fost incluºi 2 reprezentanþi ai
minoritãþilor etnice, iar ponderea reprezentanþilor legali tineri în cadrul organizaþiilor ce formeazã parteneriatul este de
34,38% ºi cea a femeilor este de 28,13%.

Populaþia totalã a teritoriului este de 35.658 locuitori iar suprafaþa totalã a GAL –ului este de 792,3 km.
Asociatia a primit decizia de autorizare in data de 01.03.2014 Fondurile alocate, conform planului de finantare, sunt

in suma de 2.839.000 de euro.
Contractul de finanþare a fost încheiat cu A.P.D.R.P. în data de 19.03.2013.

Manager proiect,
Cristina NEICU
0740.835.205

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.
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia

publicã localã,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 30.09.2014, ora 14,oo la sediul consiliului
judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind constatarea încetãrii mandatului de consilier judeþean al dlui. Pãloiu Marian-Daniel ºi

declararea vacant a locului de consilier.
2. Proiect de hotãrâre privind constatarea încetãrii mandatelor de consilieri judeþeni ale domnilor Durle Dumitru Cos-

min, Marin Marian Viorel ºi declararea vacante a locurilor de consilieri.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Orãºenesc „Aºezãmin-

tele Brâncoveneºti” Dãbuleni pe anul 2014.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie

Leamna pe anul 2014.
5.    Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judeþean Dolj ºi Universitatea din

Craiova – Facultatea de Teologie Ortodoxã în vederea organizãrii Simpozionului Internaþional ”Demnitatea ºi libertatea
umanã, realitate ºi ideal”.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova,
unitate parþial finanþatã, pe anul 2014.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asistenþã medico-
socialã Cetate ºi Amãrãºtii de Jos pe anul 2014.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale ªcolii Gimnaziale Speciale
”Sfântul Mina”, ªcolii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Vasile”, Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” ºi  Centrului Judeþean
de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã Dolj pe anul 2014, unitãþi finanþate de Consiliul Judeþean Dolj.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova pe anul
2014.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2014.
11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii la Unitatea Medico-Socialã Sadova.
12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii la Unitatea Medico-Socialã Bechet.
13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul de Pneumoftiziologice Leamna.
14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pe anul ºcolar 2014 – 2015 pentru ªcoala

Popularã de Arte ºi Meserii ”Cornetti”.
15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei, statului de funcþii ºi a regulamentului de organizare

ºi funcþionare pentru Muzeul Olteniei Craiova.
16. Proiect de hotãrâre privind organizarea concursului de management pentru Biblioteca Judeþeanã ”Alexandru ºi Aris-

tia Aman”.
17. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului nr. 99/2005 de delegare a gestiunii serviciului public de

administrare, construire, modernizare, întreþinere, exploatare ºi reparare a drumurilor, podurilor ºi podeþelor aparþinând
domeniului public al judeþului Dolj.

18. Proiect de hotãrâre privind prelungirea unui contract de închiriere.
19. Proiect de hotãrâre privind punerea la dispoziþia proiectului ”Extindere sisteme alimentare cu apã ºi canalizare,

inclusiv branºamente ºi racorduri în judeþul Dolj” a terenului pentru construcþia noilor investiþii aferente acestuia.
20. Proiect de hotãrâre privind preluarea în administrare a unui teren în suprafaþã de 420 mp, proprietate publicã a

municipiului Craiova, în vederea deschiderii unui al doilea punct de acces cãtre Muzeul de Artã.
21. Proiect de hotãrâre privind revocarea dreptului de administrare ºi trecerea unui teren în suprafaþã de 693 mp situat

în Craiova, str. Corneliu Coposu nr. 107, jud. Dolj din domeniul public al judeþului Dolj în domeniul privat al judeþului Dolj.
22.  Proiect de hotãrâre privind trecerea unui imobil situat în com. Podari, str. Dezrobirii nr. 30, jud. Dolj din domeniul

public în domeniul privat al judeþului Dolj în vederea desfiinþãrii ºi darea acestuia în administrarea Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.

23. Proiect de hotãrâre privind revocarea dreptului de administrare acordat Consiliului Local Segarcea pentru douã
clãdiri situate în incinta fostei ªcoli Speciale I.P. Teiuºan Segarcea ºi darea acestora în administrarea Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.

24. Proiect de hotãrâre privind modificarea componenþei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj.
25. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Dolj nr. 49/25.02.2014 de aprobare a valorii

proiectului ”Optimizarea capacitãþii de intervenþie în situaþii de urgenþã în Regiunea Sud-Vest Oltenia” ºi a participãrii jude-
þului Dolj cu o cotã parte la constituirea contribuþiei proprii a solicitantului necesarã implementãrii acestuia.

26. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului judeþului Dolj la S.C. COMPANIA DE APÃ „OLTENIA„
S.A. pentru a vota în adunarea generalã ordinarã a acþionarilor din data de 03.10.2014 propunerile cu privire la funcþionarea
consiliului de administraþie.

27. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului judeþului Dolj la S.C. COMPANIA DE APÃ „OLTENIA„
S.A. sã voteze în adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor din data de 03.10.2014 pentru înfiinþarea unui punct de
lucru ºi stabilirea sediilor unor puncte de lucru deja înfiinþate în spaþiile atribuite conform hotãrârilor consiliilor locale.

28. Proiect de hotãrâre privind atribuirea licenþelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate pe traseele Gali-
cea Mare – Bãileºti, Filiaºi – Fratoºtiþa, Filiaºi – Brãdeºti, Filiaºi – Piria.

29. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

NR. 338                                                      Emisã astãzi, 25.09.2014

           Contrasemneazã,
P R E ª E D I N T E,                 SECRETAR,

   ION PRIOTEASA                                        GHEORGHE BARBÃRASÃ

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
CERERI SERVICIU

Caut loc de muncã
– femeie de serviciu,
îngrijire bãtrâni. Rog
seriozitate. Telefon:
0760/827.379.
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse patise-
rie, vânzãtoare orice
magazin, îngrijire
copii ºi bãtrâni. Tele-
fon: 0251/552.089;
0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
S.C. angajeazã
ºofer profesionist,
local Craiova. Rela-
þii la telefon: 0770/
607.975.
Angajez vânzãtoa-
re. Telefon: 0765/
040.172.

PRESTÃRI SERVICII
Profesoarã meditez
matematicã. Tele-
fon: 0761/ 329.958.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

Executãm con-
strucþii, finisaje,
amenajãri interioare
de calitate, 26 ani ex-
perienþã în þarã ºi
strãinãtate. Telefon:
0767/174.979.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2 ca-
mere ultracentral,
ultralux, A.C. inter-
net, toate dotãrile.
Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
92 mp în Bucureºti,
în faþa Facultãþii de
Drept. Telefon:
0721/995.405.
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
Cu sediul in Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr.24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã
cu strigare a unei suprafete de 16,36 mp situata
in incinta Pietei Agroalimentara a municipiului
Calafat, jud. Dolj, în urmãtoarele conditii:

preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro-
(echivalent lei)/mp/luna

perioda de închiriere - 5 ani, cu posibilita-
tea de prelungire;

participantii  la licitatie trebuie  sa  faca
dovada achitarii  la zi a taxelor si impozitelor
la bugetul  local

taxa de participare la licitaþie 100 lei
garanþia de participare la licitaþie 4 000 lei
caietul de sarcini se obtine de la sediul

D.S.U.P. Calafat, str. Traian, nr.4, jud. Dolj.
Licitaþia va avea loc in data de 08.10.2014,

ora 1100, iar inscrierea se va face pina la data
de 08.10.2014, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Cala-
fat, tel/fax: 0251/333016.

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

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

Vând casã 3 came-
re, anexe, pomi,
vie, fântânã, apã ºi
canalizare la poar-
tã, localitatea Ciutu-
ra. Telefon: 0763/
305.850.
Vând casã în comu-
na Breasta - Dolj,
lângã primãrie. Tele-
fon: 0769/369.128;
0722/943.220.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.
Vând casã strada
Nãsãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toa-
te utilitãþile, 345 mp
teren + cabanã din
lemn cu etaj. 75.000
euro. Telefon: 0728/
890.807.

TERENURI
Vând pãdure 20 ha -
Gorj. Telefon: 0760/
960.192.
Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Re-
laþii la telefon: 0746/
495.167.
Ocazie! Vând, închi-
riez, teren, Calea Bu-
cureºti, km 9, 1000-
2000 m deschidere
36 m, ideal pentru
Showroom, depozit,
halã, parc auto, ben-
zinãrie. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 1500
mp deschidere 60
m cartier ªimnicu
de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut, par-
celabil. Telefon:
0744/563.823.

Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova
- ªimnicul de Sus la
600 m de Lacul Tan-
chiºtilor, între vile. Te-
lefon: 0351/170.504.
Ocazie! Vând 800
mp, teren ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã la 14 km de
Craiova, comuna
Predeºti, curent ºi
apã pe teren, 4000
Euro. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Te-
lefon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilita-
te construcþie, grãdi-
nã Bio. Telefon:
0724/805.298, dupã
ora 17.00.

Cârcea str. Vulturi
teren intravilan 650
mp, deschidere 28
m, 15 euro/mp. Te-
lefon: 0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând pãdure comu-
na Borãscu - Gorj. Te-
lefon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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

Schimb camerã cã-
min Valea Roºie cu
o cãsuþã locuibilã. Te-
lefon: 0764/806.680.
Apartamet 2 came-
re cu casã împreju-
rimi Craiova. Telefon:
0771/663.179.

Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza 204
Berlinã, consum 4%,
90.000 km, culoare
alb, foarte bunã,
1000 euro. Telefon:
0749/059.070.

STRÃINE
Vând Fiat Punto
motor 1,2, benzinã,
4 uºi, culoare roºu
grena, taxa auto plã-
titã ºi nerecuperatã,
înmatriculat Româ-
nia. Telefon: 0727/
714.184.

Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Pun-
to S.T.D.I. an 1998
3 uºi, 1,7KW. Tele-
fon: 0762/185.366.
Vând Fiat Ducato,
fabricaþie 1997, mo-
tor 2.5 Diesel, con-
sum 7%, cui pentru
remorcã. Telefon:
0768/254.760.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0767/
453.030; 0764/779.702.
Vând calorifere meta-
lice dimensiunile 200
cmx 50 cm, copertinã
pentru magazine 6 m
lungime x 1,40 m. Te-
lefon: 0744/391.195.

Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã nouã
cu broascã pentru
casã sau magazin
Auto –Cielo -2007. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând masã floarea–
soarelui pentru com-
binã C 12M, cutie vi-
teze, reductor tracþi-
une, triodinã 380V ºi
alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avan-
tajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicle-
tã bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând þuicã de prunã
ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.
Vând groapã cimitir
Roboaica, regulator
gaze ºi 2 arzãtoare
sobe. Telefon: 0746/
901.203.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi ghe-
te militare, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, combinã
muzicalã stereo. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã- 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare fini-
satã neocupatã. Te-
lefon: 0722/456.609.

Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/ 303.445.
Vând stoloni cãpºuni
remontate, parþial înflo-
riþi. Preþ 5 lei ºi 8 lei. Te-
lefon: 0742/023.399;
0253/285.145.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergã-
tor copii. Telefon:
0745/602.001.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris de-
fectã. Telefon: 0251/
417.493.
Vând vin roºu 5 lei/litru
ºi þuicã 10 lei/litru. Tele-
fon: 0251/428.415;
0743/510.255.

Vând tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112. Te-
lefon: 0745/589.825.
Albine, familii puterni-
ce ºi roi bine dezvol-
taþi cu mãtci selecþio-
nate. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Lascãr
Catargiu Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi fe-
restre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Vând PC model MSI
– ALL-IN-ONE,
WIND TOP AE 1920
nefolosit, sigilat, ga-
ranþie 300 Euro. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
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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 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.

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 cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã alumi-
niu nouã 20 l, reduc-
tor oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou,
delcou aprindere
Dacia 1310 nou, ar-
zãtoare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut:
SINGER PAFF. Te-
lefon: 0745/751.558.
Vând aparat de su-
durã, autogen poli-
zor, bormaºinã, par-
briz Tico. Telefon:
0761/155.549.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi mare,
ºifonier stejar. Tele-
fon: 0752/142.493.

Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cura-
te, preþ negociabil. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
SCHIMBURI

Vând sau schimb ca-
lorifere de tablã puþin
folosit  cu un calorifer
fontã 120/80 foarte
puþin folosit. Telefon:
0720/231.610.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
GARSONIERE

Cumpãr garsonie-
rã în Craioviþa
Nouã. Telefon:
0740/887.095.

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

Închiriez garsonierã
decomandatã, cartier
1 Mai, zona Medici-
nã. 350 Ron/lunã.
Cer garanþie. Telefon:
0771/217.032.
Primesc douã fete
în gazdã Telefon:
0785/797.317;
0351/464.628.
Particular închiriez
apartament 2 came-
re decomandate, ultra-
îmbunãtãþit, centralã,
stradal zona Cinema-
tograf Craioviþa, 180
euro/lunã. Telefon:
0728/012.055.

Închiriez 3 camere,
ultracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Te-
lefon: 0726/212.774.
Închiriez garsonierã
mobilatã. Telefon:
0761/277.780.
Apartament 2 camere
decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, complet
mobilat. Telefon: 0722/
956.600; 0756/028.300.
Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern
ºi regim hotelier. Te-
lefon: 0762/109.595.
Închiriez garsonierã
mobilatã Lãpuº. Te-
lefon: 0724/065.756.
Închiriez camerã la bloc
(zona Universitate). Te-
lefon: 0770/661.418;
0351/422.633.
Închiriez spaþiu stra-
dal, birou mobilat, de-
pozit, Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închiriez
garsonierã mobilatã.
Ofer 80 Euro. Tele-
fon: 0763/975.992.
MATRIMONIALE
Caut doamnã serioa-
sã 40 ani pentru prie-
tenie, cãsãtorie. Tele-
fon: 0784/915.029.

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

COMEMORÃRI
Familia Costel
B a z ã v e r d e
anunþã împlini-
rea unui an de
la dispariþia
distinsei prof.
MONICA POT-
COAVÃ, das-
cãl de aleasã
probitate inte-
lectualã ºi este
alãturi de bu-
nul prieten An-
drei Potcoavã.
Un gând pios în
memoria sa.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Florin Dumitru, fost compo-
nent al Universitãþii Craiova în
anii ’80, este începând de ieri, în
mod oficial, noul antrenor cu
portarii al formaþiei de Liga a III-
a ACS Podari, formaþie care se
aflã pe ultimul loc în Seria 3, fãrã
vreun punct câºtigat în primele
patru etape. Un start de sezon ce
a dus la îndepãratea tehnicianu-
lui Victor Naicu, înlocuit dupã
runda a treia cu Ionel Luþã.

 „Am venit aici, în primul
rând, pentru prietenul meu Io-
nel Luþã, cu care am mai cola-

borat ºi în urmã cu doi ani la Apã
Craiova (n.r. actuala Viitorul
Municipal). Podariul traveseazã
o perioadã grea, însã sunt de
pãrere cã este doar o problemã
de ordin psihic, pe care o vom
depãºi cât de curând. Jucãtorii
au valoare, vezi pe Sãceanu, pe
Murgan, stau bine din punct de
vedere fizic. Cred cu tãrie cã
vom face treabã bunã aici. Alã-
turi de Luþã am avut condiþii
mult mai dificile în trecut, fãrã
jucãtori, fãrã bani, dar am reu-
ºit ºi aºa. Sper ca ºi celelalte

echipe ce reprezintã Doljul în
divizia C sã aibã un parcurs bun
(n.r. ACSO Filiaºi ºi Municipal
Craiova)”, ne-a declarat Florin
Dumitru, care în sezonul trecut
a fost „secundul” lui Nicu Nãs-
tãsie la ACS Viitorul Municipal
Craiova, ºi antrenor cu portarii
la dispãruta FC Universitatea
Craiova.

Urmãtorul prilej pentru Podari
de a sparge gheaþa va fi sâmbã-
tã (ora 17:00), când primeºte
vizita celor de la Viºina Nouã (4
puncte ºi locul 10 din 14).

Învinse sãptãmâna trecutã la
18 puncte (50-68), baschetbalis-
tele de la SCM CSª Craiova s-au
mai înclinat o datã în faþa Unive-
ristãþii Cluj, în returul optiumilor
de finalã ale Cupei României, scor
56-77, miercuri, în Sala „Ion
Constantinescu”. Ardelencele ºi-
au adjudecat extrem de clar pri-
mele douã sferturi, la 16, respec-
tiv la 9 puncte (9-25, 12-21),
dupã care a contat în joc, proba-
bil ºi pe fondul relaxãrii vizitatoa-
relor, ºi tânãra echipã a Craiovei,
18-17, 17-14.

Primul 5 trimis în teren de teh-

Digi Sport 1
14:10 – MOTO GP – FP 2

– Marele Premiu al Aragonu-
lui, în Spania / 18:00 –
HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: CSM Bucureºti –
ASC Potaissa Turda.

Digi Sport 2
10:00 – TENIS (F) –

Turneul de la Wuhan, în
China / 12:00 – TENIS (M)
– Openul Sibiului / 14:00 –
TENIS (F) – Turneul de la
Wuhan / 16:00 – TENIS (M)
– Openul Sibiului / 18:00,
20:00 – BASCHET (M) –
Cupa României: BC Mureº –
Steaua, CSM Oradea – CSU
Atlassib Sibiu.

Digi Sport 3
10:00 – MOTO GP – FP 3

– Marele Premiu al Aragonu-
lui, în Spania / 19:00 –
HOCHEI – Liga MOL: ASC

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Corona Braºov – Dab Do-
cler.

Dolce Sport
18:30 – FOTBAL – Liga I:

CSMS Iaºi – Concordia
Chiajna.

Eurosport
22:00 – BOX – Galã la

Frankfurt, în Germania.
Eurosport 2
13:30, 17:30 – CRICKET

– Liga Campionilor, în India /
21:30 – FOTBAL – Campio-
natul Germaniei: Mainz –
Hoffenheim.

TVR 2
16:30, 20:00 – GIMNAS-

TICÃ RITMICÃ – Campio-
natele Mondiale, la Izmir, în
Turcia.

LOOK TV
18:30 – FOTBAL – Liga I:

CSMS Iaºi – Concordia
Chiajna.

Dupã ce marþi a încheiat la ega-
litate, 3-3 (Cicâldãu – ambele din
penalty ºi Petre), România a sufe-
rit, ieri, o corecþie severã în a doua
partidã de verificare cu Serbia,

Calvar în repriza secundã

România U18, surclasatã de Serbia
în al doilea meci amical

Craiovenii Popescu ºi Iuga – integraliºti, Manea – trimis în teren la reluare

scor 1-4, la Vârºeþ. Jucãtorul Uni-
versitãþii Cluj, Alexandru Dulca, a
înscris pentru tricolori, în minutul
26. Serbia a reuºit toate cele patru
goluri dupã pauzã, în minutele 47,

62, 64 ºi 74.
Neutilizat în primul meci, goal-

keeper-ul craiovean Laurenþiu Po-
pescu a bifat de aceastã datã toate
minutele. Ca ºi Angelo Iuga, inte-
gralist ºi marþi. În schimb, Alin
Manea n-a mai început titular, fi-
ind aruncat în luptã dupã odihnã,
în timp ce ultimul junior de la CSU
aflat în lot, atacantul Andrei Burla-
cu, a rãmas pe bancã. El fusese
folosit marþi pânã la pauzã.

Selecþionerul Andrei Spier a fo-
losit urmãtorii jucãtori: Popescu –
Rogoza (Manea 46), Chelaru, Vã-
siu, Panait (cpt.) – Târcoveanu,
Iuga – Petre, Cicâldãu, Dulca –
Bãlan (Botã 56). Rezerve: Tordai,
Coþi, Mailat, Manole, Burlacu.

SCM a pierdut ºi returul din „optimile” Cupei
Mâine, alb-albastrele iau startul ºi în campionat

nicienii Paul Nicolae ºi Daniel Va-
sile a arãtat astfel: Moþãþeanu –
11p, Pop – 6p, Matei – 5p, Ol-
teanu, Ninu – 15p. Au mai jucat
Plãviþu – 11p, Niþã – 2p, Lungu
– 6p, Pirnea ºi Funieru.

„Meci cu douã pãrþi total dife-
rite. Mã aºteptam la o replicã
mult mai consistentã din partea
noastrã. Se cunoaºte cã mai avem
mult de lucru la relaþiile de joc,
dar suntem convinºi cã de la meci
la meci lucurile se vor îmbunã-
tãþi. Ca obiectiv în campionat mi-
am propus sã obþinem ºase vic-
torii”, a spus dupã meci, tehni-

cianul Paul Nicolae (foto).
SCM CSª Craiova debuteazã

în noua ediþie a Ligii Naþionale
mâine, când va înfrunta, în de-
plasare, pe CS Municipal Satu
Mare. Gruparea din nord nu
a avut nici o problemã în a
accede în sferturile de finalã
ale Cupei României, repur-
tând o dublã victorie în faþa
celor de la CS Rapid Bucu-
reºti, 84-61 în Capitalã ºi 80-
68 pe teren propriu.

Bãieþii s-au revanºat în faþa
bulgarilor de la Varna

Învinºi marþi, în cadrul
unui stagiu de pregãtire în
Bulgaria, de Cherno More
Varna, scor 93-102, craio-
venii ºi-au luat revanºa o zi
mai târziu, impunându-se cu
94-78. Ca ºi în primul joc,
când a izbutit sã strângã 24

de puncte ºi 5 recuperãri, Zoran
Krstanovic a fost cel mai în ver-
vã alb-albastru, sârbul trecându-
ºi în cont 23 de puncte ºi 9 re-
cuperãri. Un alt remarcat a fost

americanul Travis Bureau (foto,
la minge), cu 20 de puncte ºi 8
recuperãri.

Meciul de miercuri a fost al 4-
lea susþinut în þara vecinã. În pri-

mele douã SCM a în-
registrat acelaºi bilanþ,
o înfângere ºi o victo-
rie: 63-83 cu Balkan
Botevgrad ºi 92-70 cu
Tundja Yambol.

Joi, 2 octombrie, la
Sala Polivalentã, jucã-
torii pregãtiþi de Andjel-
ko Mandici susþin re-
turul din optimile Cu-
pei României, contra
campioanei ºi noii de-
þinãtoare a Supercupei,
Asesoft Ploieºti. În
prima manºã, disputa-
tã în 17 septembrie,
SCM a pierdut la 6
puncte, 64-70.
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 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 8 2 2 4 8-9 8
Rapid 8 2 2 4 6-11 8
Craiova 8 2 2 4 7-14 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
Chiajna 8 1 2 5 6-16 5
CSMS Iaşi 8 0 4 4 4-12 4

6

5

4

13

14

Craiova a fost întâmpinată de un
puhoi de public la prima vizită ofi-
cială în Caransebeş, unde meciul din
16-imile Cupei României a fost eve-
nimentul anului. Amplasat într-un
parc, Teiuş, care îmbia la picnic,
stadionul „Municipal” s-a străduit
să primească public  dublu faţă de
capacitatea oficială de 2.000 de lo-
curi. Alb-albaştrii de back-up au ie-
şit la rampă ţinând cont de adver-
sarul modest, doar Madson, sus-
pendat pentru meciul cu Mureşul
de duminică, înc epând partida.
Dacă la Cluj au inaugurat echipa-
mentul complet albastru, la Caran-
sebeş echipa Băniei a fost imacula-
tă din cap până-n ghete. Ca şi la
Cluj, din ocaziile Craiovei n-au ieşit
decât emoţii pentru publicul local,
fiindcă deschiderea scorului avea să
vină din partea gazdelor, Goşa fiind
letal pentru propriul portar la cen-

Liga I – etapa a 8-a
CSMS Iaşi – Chiajna, astăzi, ora 21
Gaz Metan – Ceahlăul, sâmbătă, ora 16
FC Botoşani – FC Braşov, sâmbătă, ora 18.30
Rapid – Dinao, sâmbătă, ora 21
„U” Craiova – ASA Tg. Mureş, duminică, ora 16
Viitorul – Petrolul, duminică, ora 18.30
Steaua – Astra, duminică, ora 21
Pandurii – Oţelul, luni, ora 18.30
CFR Cluj – „U” Cluj, luni, ora 21

Şoimii Pâncota (II) - Pandurii Tg. Jiu 1-2
Au marcat: Băd 31 / Mevlija 22, Predescu 85.
CF Brăila (II) - Oţelul Galaţi 0-1
A marcat: Jula 56.
Rapid CFR Suceava (II) - Gaz Metan Mediaş 1-0
A marcat: M. Negru 103.
CSM Rm. Vâlcea (II) - CSMS Iaşi 0-1
A marcat: Dedu 2.
ASA Tg. Mureş - Concordia Chiajna 4-1
Au marcat: Axtente 27, 66, Amauri 36, N’Doye 43

/ Dyulgerov 5.
Rapid Bucureşti - FC Botoşani 5-4 (0-0) – după

penalty-uri.
Sport Club Bacău (II) - Ceahlăul Piatra Neamţ 1-5

(1-1) – după prelungiri.
Au marcat: Căinari 68 / Marc 90, Pavel 91, Popa-

diuc 99, 103, 111.

CSJ ŞTIINŢA  U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universita-
tea Craiova face selecţie la toa-
te grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt per-
manente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi gă-
siţi la stadionul Tineretului, în-
tre orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

(2001-2002) – tel. 0760 51 44 75
Antrenor Marian Bîcu

(2003-2004) – tel. 0785 21 66 88
Antrenor Alin Donose

(2005-2006) – tel. 0736 29 20 55
Profesor Nicolae Zamfir –

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

„Şaisprezecimile” Cupei României
Chindia Târgovişte (III) - FC Braşov 1-3
Au marcat: Dobre 62 / L. Ganea 31, Diogo 43, H.

Popa 73.
Viitorul Axintele (III) - CFR Cluj 0-2
A marcat: Dore 26, 35.
Unirea Jucu (III) - Petrolul Ploieşti 0-3
Au marcat: Astafei 24, 57, Nkoyi 31.
Fortuna Poiana Câmpina (II) – Dinamo 2-5 (2-2)

– după prelungiri.
Au marcat: Cioinac 51, Munteanu 72 / Rotariu 61,

63, 111, Bilinski 91, 96.
Săgeata Năvodari (II) - Viitorul 0-3
FC Caransebeş (II) - Universitatea Craiova 1-2
FC Bihor Oradea (II) – „U” Cluj-Napoca 4-5 (pe-

nalti)
Meciurile CS Mioveni (II) - Astra Giurgiu  şi ACS

Berceni (II) - Steaua Bucureşti s-au jucat aseară.

„Ferfe”
le-a făcut

felul
bănăţenilor

FC Caransebeş – Universitatea Craiova 1-2
Au marcat: Lupu 25 / Goşa – autogol. 21, Ferfelea 70.

Caransebeş, spectatori: 4.000.
Caransebeş: Coca 6 – Manea 5, Barbu 6, Goşa – cpt. 4, Buşu 4 – Lupu 6, Făiniş 4 (46 Săulescu),

Artean 5, Ologu 6 (71 Centea) 5 – Suru 5, Negoescu 5 (63 Gafiţa) 5. Antrenor: Sorin Bălu.
Craiova: Straton 6 – Dănănae 5, Frăsinescu 6, Acka 6, Velcovici – cpt. 5 – Varga 5 (65 Bancu),

Madson 6 (73 Pleşan), Ferfelea 8, Băluţă 7 – Ivan 5 (55 Nuno Rocha), Herghelegiu 5. Antrenori:
Sorin Cârţu, Emil Săndoi.

Cartonaş roşu: Lupu 68

Decarul a centrat la autogolul gazdelor şi a marcat în partea
secundă, calificând Craiova în optimile Cupei României

trarea şutată a lui Ferfelea. N-a du-
rat prea mult liniştea pe banca Ştiin-
ţei, fiindcă dintr-o fază creată de
foşti craioveni a venit egalarea. Olo-
gu a finalizat, dar Straton a respins,
însă numai pentru ca Sabin Lupu
să-şi treacă un gol istoric în poarta
Craiovei. O primă repriză modestă
a echipei de Liga I a aprins speran-
ţele bănăţenilor, care se aflau în faţa
celei mai mari performanţe a clu-
bului. Gazdele s-au baricadat straş-
nic în partea secundă, încercând să
dea lovitura pe contraaatac, în timp
ce contrucţia oaspeţilor a fost len-
tă, fără imaginaţie, pe trasee absur-
de, semiocaziile venind doar din faze
fixe şi sporadicele incursiuni în ex-
tremă ale lui Varga şi Băluţă. Acesta
din urmă l-a depăşit constant pe
Buşu, însă la capătul centrăilor sale
n-a existat un coleg inspirat. Auto-
rul egalării, Lupu, a jucat cu ambi-

ţie fantastică, dar care în minutul
68 a depăşit limitele şi ex-craiovea-
nul a fost eliminat pentru al doilea
galben, deşi intrarea la Madson pu-
tea să-i aduc ă direct cartonaşul
roşu. Imediat după ce au rămas în
inferioritate, bănăţenii s-au văzut şi
conduşi, datorită unei execuţii spe-
ciale din afara careului a lui Ferfe-
lea, la care Coca n-a avut răspuns.
Pe final au intrat şi câţiva oameni
de bază ai tandemului Cârţu-Săn-
doi, care n-au fost preocupaţi doar
să menţină avantajul minim. Ace-
laşi Ferfelea putea face 3-1 din afa-
ra careului, iar Băluţă, Banc u şi
Nuno Rocha s-au jucat prin careul
advers cu ocazii rarisime. Acestea
se puteau răzbuna în prelungiri,
când gazdele, care au scos şi porta-
rul în atac, au avut şansa egalării
cu poarta goală, dar Suru s-a com-
plicat şi a obţinut doar un corner.


