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Citesc cu o regretabilã în-
târziere un interviu cu Mir-
cea Ivãnescu, excepþionalul
poet (auto) marginalizat,
voluntar retras – din Bucu-
reºtii în care strãlucise în
cercul boemei nichitistãnes-
ciene ca într-o rezervaþie de
lux – la Sibiu unde aveam
sã-l întâlnesc întâia oarã
prin 1983. Interviul a apã-
rut într-un volum aniversar
devenit, imediat, prin dece-
sul poetului, omagial, ºi,
iatã, inspirat repus în circu-
laþie de poetul ºi criticul
Radu Vancu...

Ne-am obiºnuit cu etichetarea nefastã a
romilor ºi ceea ce e mai grav, din cauza com-
portamentului lor asocial prin Europa, suntem

iremediabil stigmatizaþi. Romii români ºi bulgari, pentru fap-
tele lor, lipsesc rar prin presa europeanã, cu precãdere cea
francezã. Se cautã soluþii de inserþie socialã, fiind cetãþeni
europeni, prin programe cu finanþare de la UE, toate aces-
tea se ºtiu, mai ales cã rezultatele rãmân plãpânde, dacã nu
insignifiante. Cât de bine e gestionatã aceastã preocupare,
inclusiv în Dolj, n-are sens sã mai amintim.

Strategia investiþionalã a Consiliului Judeþean Dolj :
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- Pentru orice, Popescule, tre-
buie sã scoþi bani din buzunar,
numai sãrãcia este pe gratis.
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Strategia investiþionalã a Consiliului Judeþean Dolj pentru
perioada 2004-2006 se concentreazã în jurul unor domenii ºi
obiective de interes major. Prin proiecte în valoare totalã de
aproape 118 milioane de euro, finanþate atât din fondurile ne-
rambursable atrase, cât ºi din bugetul propriu al instituþiei, Con-
siliul Judeþean Dolj investeº-
te în mai multe domenii.
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Amnistierea fiscalã
a pensionarilor ºi mamelor
a fost adoptatã, mãsura
va fi extinsã ºi pentru bugetari

Camera Deputaþilor a
adoptat, ieri, proiectele privind
amnistierea fiscalã a pensiona-
rilor ºi mamelor, precum ºi
extinderea amnistierii la
bugetarii cu venituri nelegale
în rapoartele Curþii de Conturi.
Proiectul privind amnistierea
fiscalã a pensionarilor a fost
adoptat cu 311 voturi “pentru”,
3 “împotrivã” ºi 6 abþineri, cel
privind amnistierea mamelor cu
315 voturi “pentru”, 2 “împo-
trivã” ºi 4 abþineri, iar cel
privind bugetarii cu voturile
“pentru” a 315 aleºi, 6 abþineri
ºi un vot “împotrivã”. Deputa-
tul PNL Cristina Pocora a
declarat, dupã vot, îmbrãcatã
într-un tricou roºu, cã aceste
proiecte sunt gesturi electorale
ale lui Victor Ponta. “Astãzi am
avut 3 legi ºi 3 amnistieri. Nici
un pensionar ºi nici o mamã,
nici bugetarii nu au nici o vinã
cã au ajuns în acestã situaþie,
dar trebuie sã fim conºtienþi cã
aceste gesturi sunt electorale,
gen Ponta amnistiatorul,
urmeazã ºi amnistierea ºi
graþierea prietenilor penali”, a
spus Pocora, care a fost
huiduitã de reprezentanþii PSD.
În schimb, premierul Victor
Ponta a mulþumit parlamentari-
lor pentru adoptarea acestor
legi. “În numele grupului PSD
ºi al Guvernului, mulþumesc
Camerei Deputaþilor ºi sunt
convins cã pentru români
rãmâne votul dumneavoastã
unanim”, a spus Ponta. Proiec-
tele au fost adoptate anterior ºi
de Senat, Camera Deputaþilor
fiind însã Camerã decizionalã.
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România are nevoie de investiþii în sectorul ener-
getic de 4 - 5 miliarde de euro pe an în urmãtorii
zece ani, pentru ca, în jurul anului 2020, sã devinã,
alãturi de Danemarca, singura þarã independentã
energetic din Uniunea Europeanã, a declarat, ieri,
ministrul delegat pentru Energiei, Rãzvan Nicoles-
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cu, într-o conferinþã de pro-
fil. „Am demarat revizuirea
strategiei energetice naþiona-
le ºi o primã concluzie care se
desprinde este cã România
are un necesar de investiþii în
sectorul energetic de 4 — 5
miliarde de euro pe an, în ur-
mãtorii zece ani, astfel încât
în jurul anului 2020 România
sã devinã, alãturi de Dane-
marca, singura þarã din Uniu-
nea Europeanã independen-
tã din punct de vedere ener-
getic”, a precizat Nicolescu.
El a numit ºi sursele din care
ar putea proveni aceºti bani.
În primul rând banii ar putea

proveni de la stat, dar, în opinia ministrului, este
greu de crezut cã statul poate deveni investitor în
sectorul energetic, în condiþiile în care trebuie sã
investeascã în alte domenii prioritate cum ar fi sã-
nãtatea, educaþia sau armata. A doua sursã de fi-
nanþare ar putea fi capitalul privat autohton, care,

însã, este insuficient dezvoltat, crede Nicolescu.
În ceea ce priveºte atragerea capitalului privat
strãin, ministrul a spus cã se constantã un trend
pozitiv, având în vedere investiþiile realizate de
marile companii din energie care au venit în Româ-
nia, dar competiþia în lume este puternicã ºi Româ-
nia trebuie sã devinã mai atractivã pentru investi-
tori. “Mai rãmâne posibilitatea ca aceste 4 — 5
miliarde de euro sã reprezinte finanþare din partea
companiilor de stat. Aici avem un potenþial imens.
Mã bucur cã inclusiv aceste procese de listare a
Nuclearelecrica, Romgaz, Electrica, au fãcut ca,
pentru prima datã, anul acesta, România, la nivelul
companiilor de stat, sã depãºeascã un buget total
de investiþii de un miliard de euro. Bugetul pe anul
2014 al companiilor de stat din domeniul energetic
este de 1,3 miliarde de euro”, a explicat Nicolescu.
El a mai spus cã acest buget trebuie sã creascã,
potenþialul real fiind de 2 miliarde de euro pe an. În
privinþa programului de listare a companiilor de
stat, ministrul de resort a arãtat cã sperã ca, în
prima parte a anului 2015, sã se listeze Complexul
Energetic Oltenia, iar în a doua parte a anului, Hi-
droelectrica, dupã ce iese din insolvenþã.

Camera Deputaþilor a votat, ieri, în
forma iniþialã, legea privind reducerea
CAS cu cinci puncte procentuale la
angajator, respingând, cu 307 voturi
„pentru”, 7 „împotrivã” ºi 5 abþineri,
cererea preºedintelui Traian Bãsescu
de reexaminare a acestui act normativ.
La vot au fost prezenþi ºi prim-minis-
trul Victor Ponta ºi ministrul de Finan-
þe, Ioana Petrescu, care a cerut depu-
taþilor sã adopte aceastã mãsurã. Ca-
mera Deputaþilor este for decizional.
Proiectul pentru modificarea Legii 571/
2003 privind Codul fiscal vizeazã dimi-
nuarea cotelor plãtite de angajatori, în

Corupþia reprezintã una dintre ca-
uzele principale ale instabilitãþii din
Ucraina, a declarat ieri directorul Ser-
viciului Român de Informaþii (SRI),
George Maior, la conferinþa „Regula
de aur a bunei guvernanþe ºi a luptei
împotriva corupþiei: împletirea armo-
nioasã a politicilor ºi a acþiunilor de
implementare”, organizatã de Insti-
tutul Aspen România. „Aceasta (co-
rupþia — n.r.) este o problemã de se-
curitate naþionalã. Din pãcate, din-
colo de motivaþii geopolitice, politi-
ce, militare, în ceea ce priveºte dez-
voltãrile din Ucraina, una dintre cau-
zele principale ale acestei instabili-
tãþi care a generat ºi, pânã la urmã, a
dus la cãderea unui guvern a fost
legatã de acumularea intensivã de
corupþie în sistemul politic ºi siste-
mul economic ucrainean, pânã la

Premierul Victor Ponta a declarat,
ieri, cã asumã, în calitate de prim-mi-
nistru ºi candidat la preºedinþie, res-
ponsabilitatea evaluãrii tuturor efec-
telor ºi implicaþiilor acþiunii de sus-
pendare din funcþie a ºefului statu-
lui, Traian Bãsescu, urmând ca PSD
sã analizeze ºi sã ia o decizie. „Sus-
pendarea preºedintelui - ºi în acest
moment ºi în orice moment - presu-
pune o procedurã constituþional-ju-
ridicã ºi politicã ºi presupune niºte
implicaþii interne ºi internaþionale. Din
acest punct de vedere, pot sã trec
peste ceea ce simt în acest moment, ºi
anume faptul cã orice zi fãrã Traian
Bsãescu preºedinte e un act de drep-
tate la adresa românilor ºi pot sã asum
responsabilitatea, ca prim-ministru ºi
candidat la preºedinþie, a evaluãrii
tuturor rezultatelor, efectelor, impli-
caþiilor unei asemenea acþiuni”, a pre-
cizat Ponta. El a arãtat cã PSD nu a
luat încã o decizie politicã în privinþa
suspendãrii preºedintelui, dar ”o sã
discutãm”, „o sã facem o analizã res-
ponsabilã ºi vom lua o decizie”.
”Cred cã intenþia principalã a dom-
nului Tãriceanu (n.r. – Cãlin Popes-
cu Tãriceanu, cel care a propus sus-
pendarea) a fost de a trage un sem-
nal asupra faptului cã Traian Bãses-

Maior: Corupþia - una din cauzele
principale ale instabilitãþii din Ucraina

punctul în care frustrãrile din socie-
tate s-au repercutat asupra puterii de
la acel moment”, a spus Maior. Potri-
vit acestuia, drumul României este
unul bun în abordarea corupþiei, în
special în ceea ce priveºte dezvolta-
rea instituþiilor capabile sã se con-
frunte cu acest fenomen. “Mã refer
în special la DNA, mã refer la legisla-
þia care a fost elaboratã în timp, cu
toate dificultãþile politice legate de
elaborarea acestei legislaþii, mã refer,
în sfârºit, la profesionalismul oame-
nilor care lucreazã la aceste instituþii
ºi care au reuºit prin munca lor sã
creeze, pe de o parte, autonomia lor
în raport de influenþe externe, iar, pe
de altã parte, o abordare profesiona-
lã într-un domeniu extrem de com-
plex ºi de complicat din diverse raþi-
uni”, a subliniat Maior.

Camera a aprobat legea de reducere
a CAS la angajator
funcþie de condiþiile de muncã, pentru
contribuþia de asigurãri sociale dato-
ratã bugetului asigurãrilor sociale de
stat, dupã cum urmeazã: 15,8% (de la
20,8%) pentru condiþii normale de mun-
cã, 20,8% (de la 25,8%) pentru condiþii
deosebite de muncã ºi 25,8% (de la
30,8%) pentru condiþii speciale de
muncã ºi pentru alte condiþii de mun-
cã. În cererea de reexaminare, ºeful sta-
tului arãta cã în anul 2014 deficitul bu-
getului asigurãrilor sociale de stat este
de 12,519 miliarde de lei, iar prin dimi-
nuarea cotelor plãtite de angajatori, în
funcþie de condiþiile de muncã, pentru
contribuþia de asigurãri sociale dato-
ratã sistemului public de pensii, defici-
tul curent va creºte cu impactul finan-
ciar negativ estimat în expunerea de
motive a actului normativ, care variazã
între 4,860 miliarde lei în 2015 ºi 5,564
miliarde lei în 2018, ajungându-se la un
deficit de peste 18 miliarde lei la fondul
de pensii  pentru anul 2015.

Ponta: Asum, ca premier ºi candidat,
responsabilitatea evaluãrii implicaþiilor

suspendãrii lui Bãsescu

cu, dacã încalcã Constituþia, nu poa-
te sã fie scuzat doar pentru cã mai are
puþin din mandat”, a explicat premie-
rul. „Ne place sau nu o persoanã po-
liticã de înalt nivel, suntem într-un ci-
clu democratic care are o finalizare
foarte apropiatã ºi vom termina acest
mult prea lung ciclu de putere, care
încã conduce statul român, într-o ma-
nierã democraticã, prin alegeri libere,
care sã permitã o altã perspectivã
României”, a declarat, la rândul sãu,
ministrul de Externe, Titus Corlãþean,
adãugând cã „trebuie sã fim înþelepþi
ºi sã ºtim sã facem anumite gesturi
atunci când trebuie fãcute”. Vicepre-
mierul Liviu Dragnea, care este ºi
ºeful campaniei electorale a lui Pon-
ta la prezidenþiale, menþionase ºi el
anterior cã, din punctul sãu de vede-
re, Bãsescu ar trebui „suspendat
mâine”, subliniind însã cã un demers
de suspendare la final de mandat nu
ar avea rost ºi l-ar aduce pe ºeful sta-
tului din nou în actualitatea politicã.
Dragnea afirma ºi luni searã, pe ace-
laºi subiect, cã varianta ca social-de-
mocraþii sã se trezeascã împãrþind
mãrþiºoare, în timp ce Bãsescu ar fi
încã preºedinte, iar Victor Ponta - ales
între timp ºef al statului - ar sta pe
tuºã, nu este imposibilã.
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Paginã realizatã de MIRCEA CANÞÃR
ºi TIBI BOLOGH (Foto)

Un potop
fãrã asemãnare

S-a întâmplat dupã potopul
de acum câteva zile ceea ce

Ne-am obiºnuit cu etichetarea ne-
fastã a romilor ºi ceea ce e mai grav,
din cauza comportamentului lor aso-
cial prin Europa, suntem iremedia-
bil stigmatizaþi. Romii români ºi bul-
gari, pentru faptele lor, lipsesc rar
prin presa europeanã, cu precãdere
cea francezã. Se cautã soluþii de in-
serþie socialã, fiind cetãþeni euro-
peni, prin programe cu finanþare de
la UE, toate acestea se ºtiu, mai ales
cã rezultatele rãmân plãpânde, dacã
nu insignifiante. Cât de bine e ges-
tionatã aceastã preocupare, inclusiv

în Dolj, n-are sens sã mai amintim.
Chiar estompându-se orice formã de
discriminare, existã dificultãþi eco-
nomice greu surmontabile inclusiv
pentru români în privinþa locurilor
de muncã. Toate acestea se cunosc
ºi noutatea de luat în seamã am gã-
sit-o la Podari, „parohia” primaru-
lui Constantin Gheorghiþã. Podariul,
de fapt o prelungire a Craiovei, ara-
tã plãcut ochiului de la o margine la
alta. Localitatea e vie, gospodãritã
chibzuit, cu destule împliniri, despre
care se poate vorbi convenabil.

s-a mai întâmplat ºi altã datã.
În satele Livezi ºi Gura Vãii,
ºuvoaiele venite de pe
versanþi au antrenat tone de
nisip, pãmânt ºi pietriº,

înfundând rigolele ºi intrând
în câteva gospodãrii. Ce a
fãcut Constantin Gheorghiþã?
A alertat repede ISU Dolj, sã
vinã grabnic pompierii, cum
se întâmplã mai peste tot,
practicã anacronicã ºi fãrã
leac? Nicidecum. În primul
rând, buldo-excavatorul
primãriei a fost pus la lucru,
nu zi luminã, ci 24 de ore din
24. Câteva basculante de
mare tonaj au fost trimise la
faþa locului, aºteptate fiind
de peste 40-50 de localnici,
mulþi dintre ei romi, benefi-
ciari ai ajutorului social, care
s-au apucat de treabã. ªi era
mult de lucru. Zeci de tone
de aluviuni. Nu vom descrie
ritmul susþinut în care se
lucra ieri, de cãtre niºte
oameni determinaþi, în
coordonarea nemijlocitã a
primarului Gheorghiþã. Dar
prezenþa romilor – buni de
muncã – pe aceste ºantiere ºi
filosofia proprie a primarului,
într-o astfel de împrejurare,

meritã citatã avantajos. Când
un primar destoinic ºtie
administraþie publicã localã ºi
are minte ordonatã, cam aºa
procedeazã. A crede cumva
cã Podariul, poarta sudicã de
intrare în Craiova, s-a
„dichisit” în plan edilitar de
la sine, fãrã o etapizare a
problemelor, nu þine.

Dincolo
de o viziune
originalã

Constantin Gheorghiþã
gândeºte cam aºa: „Domnu-
le, trebuie neapãrat sã
procurãm pentru primãrie o
remorcã ºi un tractor. Nici nu
ºtii când ai trebuinþã mai
mare de un asemenea mijloc
de transport. Trebuie sã ne
gândim serios la zãgãzuirea
apelor de pe versanþi, prin
niºte lucrãri hidroameliorati-
ve. Asta e o problemã a
colectivitãþii noastre ºi nu a

altora. Se spune, de regulã,
cã precipitaþii abundente ca
în aceastã varã nu s-au mai
pomenit. Aºa este. Dar cine
ne garanteazã nouã cã nu ne
vom întâlni chiar anul viitor
cu aºa ceva?” Localitate cu
7.000 de locuitori, Podariul
are ºi alte ºantiere pe care se
lucreazã: drumul intercomu-
nal Podari-Bucovãþ, în
lungime de 5,5 km, ºi un pod
peste pârâul Cosac. Faptul
cã Podariul încearcã „prin
forþe proprii”, sau cum
spuneau odinioarã liberalii
„prin noi înºine”, este
interesant. Fireºte cã nu
orice lucrare se poate realiza
în acest fel. Dar o absenþã
desãvârºitã a membrilor
colectivitãþii, dornici de o
scutire de propriul aport, iar
nu se poate. Nu ºtim dacã
Podariul este un exemplu de
urmat, dar ºtim cã are un
primar „cu mintea la purtã-
tor” cum se spune.
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Constantin Gheorghiþã
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O radiografie a investiþiilor pe
care Consiliul Judeþean le are în
derulare ori încã în faza de licitaþie,
dar ºi strategia de absorþie a fondu-
rilor europene pentru urmãtorii ani
au fost prezentate, ieri, de preºe-
dintele Ion Prioteasa, în cadrul unei
conferinþe de presã. „Este un mo-
ment special pentru noi. Analizãm
stadiul prezent al lucrãrilor, dar ºi
modul în care dorim sã abordãm
urmãtorii doi ani. Urmãtorii doi ani
reprezintã o perioadã foarte impor-
tantã în care vom realiza aceastã
strategie de absorþie a fondurilor
europene. Vrem sã avem o aborda-

Strategia investiþionalã a

Strategia investiþionalã a Consiliului Judeþean
Dolj pentru perioada 2004-2006 se concentrea-
zã în jurul unor domenii ºi obiective de interes
major, esenþiale pentru dezvoltarea durabilã din
punct de vedere economic ºi social. Prin proiec-
te în valoare totalã de aproape 118 milioane de
euro, finanþate atât din fondurile nerambursa-
ble atrase, cât ºi din bugetul propriu al institu-
þiei, Consiliul Judeþean Dolj investeºte, în pre-
zent, în urmãtoarele domenii : Sãnãtate – cu in-
vestiþii în derulare în valoare totalã de aproape

Cristinel Iovan, vicepreºedinte al CJ Dolj
„Este un efort deosebit pe care Consiliul Judeþean Dolj l-a

fãcut. Aparatul administrativ este întins la maximum pentru ges-
tionarea acestor proiecte care, împreunã, ating 118 milioane de
euro. Avem proiecte aflate în faza de licitaþie, altele în derulare.
Multe din ele sunt în domeniul Sãnãtãþii. Se deschide astfel un
orizont nou pentru lumea medicalã din Craiova.

Alina Tãnãsescu, vicepreºedinte al CJ Dolj
„Consiliul Judeþean este ºi va rãmâne o instituþie foar-

te preocupatã de dezvoltarea acestei zone. În ultimii ani
ne-am aplecat asupra atragerii de fonduri europene. Rã-
mânem ºi pe mai departe fideli acestei politici”.

re foarte clarã. În acest moment,
Consiliul Judeþean investeºte 118
milioane de euro pentru comunita-
te în câteva direcþii strategice”, a
precizat Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj.
Craiova ar putea avea
un Institut la Inimii

Prioritatea numãrul unu a Con-
siliului Judeþean rãmâne Sãnãtatea,
cu investiþii în derulare sau pe punc-
tul de a fi demarate, majoritatea în
jurul Spitalului Judeþean din Craio-
va. Unul dintre cele mai þproiecte
este construcþia clãdirii ce va gaz-

dui Cardiologia Intervenþionalã ºi
Chirurgia Cardiovascularã, chiar în
curtea SCJU. Investiþia va remedia
o deficienþã majorã: lipsa unei sec-
þii de cardiologie capabilã sã reali-
zeze intervenþii chirurgicale. Aceas-
ta va acoperi o necesitate stringen-
tã pentru cã Spitalul Judeþean de-
serveºte nu mai puþin de douã mili-
oane de persoane din toatã Oltenia,
iar între Timiºoara ºi Bucureºti nu
existã un alt spital care sã ofere
aceste servicii. Proiectul prevede
realizarea unei construcþii noi, la
standardele celor mai moderne clã-
diri cu acest specific din þarã, asi-
gurându-se astfel condiþiile necesare
pentru desfãºurarea intervenþiilor
chirurgicale cardiovasculare în ca-
drul SCJU Craiova. Valoarea inves-
tiþiei este de 3,3 milioane de euro.

Clãdirea va cuprinde la parter
zece saloane cu grup sanitar, cabi-
nete, salã de tratament, salã de mese
cu oficiu alimentar, spaþiu tehnic,
spaþiu pentru depozitare ºi grupuri
sanitare. La etaj sunt prevãzute
douã sãli de operaþii, zona de tera-
pie intensivã, cabinete, angiograf,
spaþii pre ºi postoperatorii, spaþiu
de sterilizare, spaþiu izolator ºi zonã
de supraveghere. „Dorim construi-
rea unor spaþii adecvate ºi moder-
ne ºi asigurarea unor dotãri materi-
ale superioare. Vrem ca în urmãto-
rii ani aici sã funcþioneze un Insti-
tut la Inimii, iar specialiºtii noºtri sã
rãmânã aici, la Craiova. Vom atra-
ge mulþi tineri medici de valoare”, a
spus Ion Prioteasa.
ªapte milioane de euro pentru
modernizarea ºi extinderea UPU

Un alt proiect important vizeazã
modernizarea ºi extinderea Unitãþii
de Primiri Urgenþe a Spitalului Cli-
nic Judeþean de Urgenþã din Craio-
va, care anual trebuie sã facã faþã
unui flux de aproximativ 135.000
de cazuri provenind din întreaga
regiune Oltenia. Modernizarea spa-
þiilor existente ale UPU, reorgani-
zarea lor din punct de vedere func-

þional, precum ºi extinderea UPU
prin construirea unor noi clãdiri sunt
necesare pentru îndeplinirea con-
diþiilor impuse în vederea menþine-
rii Centrului Regional de Urgenþã la
nivelul de competenþã IA. Se do-
reºte modernizarea spaþiilor actua-
le în parterul corpului P+1(823,78
mp), extinderea în curtea interioa-
rã cu un corp S+P+E1+E2 parþial
(2.495,12 mp), dar ºi extinderea în
zona erxterioarã aferentã UPU cu
un corp de clãdire – parter (260,53
mp). De asemenea, lucrãrile pre-
supun ºi construcþia unei pasarele
de legãturã cu salonul ATI spital ºi
a unei pasarele de legãturã cu Sec-
þia cardiovascularã.

La subsol vor funcþiona spaþiile
administrative, vor fi vestiarele ºi
oficiile, dar ºi spaþiile tehnice. La
parter va exista o zonã de acces a
pacienþilor ºi aparþinãtorilor, un bi-
rou de poliþie ºi unitatea de primiri
urgenþe propriu-zisã. La etajul 1 va
funcþiona un bloc operator cu douã
sãli de operaþii, anexe funcþionale,
vestiare, birou, bancã de sânge,
punct de transfuzii ºi spaþii admi-
nistrative. La etajul 2 va fi o baterie
de douã lifturi pentru transfer pa-
cienþi ºi pasarele de legãturã secþia
ATI a SCJU Craiova ºi secþia car-
diovascularã. Investiþia se ridicã la
peste ºapte milioane de euro.
Va fi modernizatã staþia electri-
cã a Spitalului Judeþean

Extinderea Unitãþii de Primiri
Urgenþe a SCJU ºi apariþia noii Cli-
nici de Cardiologie Intervenþionalã
ºi Chirurgie Cardiovascularã vor
determina ºi o creºtere a necesaru-
lui de energie electricã. Actuala staþie
electricã a SCJU Craiova funcþio-
neazã în permanenþã de la punerea
în funcþiune a unitãþii medicale, în

anii 70, ºi nu a fost reabilitatã pânã
în prezent. Echipamentele primare
ºi secundare sunt uzate moral ºi fi-
zic, iar timpii de lichidare a urmãri-
lor avariilor sunt mari. În aceste
condiþii este necesarã moderniza-
rea staþiei electrice. Printre interven-
þiile propuse se numãrã înlocuirea
tablourilor electrice existente, reali-
zarea unui sistem mini-SCADA ºi
de automatizare, reparaþii ºi recom-
partimentare a încãperilor, înlocui-
rea uºilor, reabilitarea sistemului de
iluminare a incintei ºi reabilitarea
grupului sanitar. Valoarea totalã es-
timatã este 463.668 euro.
Se doreºte atragerea de fonduri
pentru reparaþii la Clinica de
Oncologie ºi Dermatologie

Pentru exerciþiul financiar 2014-
2020, Consiliul Judeþean Dolj ºi-a
propus sã atragã finanþare neram-
bursabilã pentru realizarea altor douã
obiective importante din domeniul
sãnãtãþii. Consiliul Judeþean va finan-
þa din fonduri proprii întocmirea stu-
diului de fezabilitate în vederea atra-
gerii de fonduri europene pentru
consolidarea ºi reabilitarea corpului
principal de clãdire al Spitalului Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova –
proiectare ºi execuþie. De asemenea,
va finanþa din fonduri proprii întoc-
mirea studiului de fezabilitate ºi a pro-
iectului tehnic în vederea atragerii de
fonduri europene pentru lucrãri de
reparaþie capitale ºi extindere la Cli-
nica de Oncologie ºi Dermatologie a
Spitalului Clinic Judeþean de Urgen-
þã din Craiova.
„Reabilitarea ºi modernizarea
infrastructurii de miºcare
a Aeroportului Craiova”

Aeroportul Craiova este unul din-
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Consiliului Judeþean Dolj:

11 miloane de euro, finanþate integral din bu-
getul propriu, Infrastructurã – investiþii totale
de aproape 40 milioane de euro, din care 28 pen-
tru dezvoltarea infrastructurii de transport, Me-
diu – proiecte de peste 55 milioane de euro, Cul-
turã – o investiþie emblematicî de 7,3 milioane
de euro, cu statut de premierã naþionalã, într-o
construcþie spectaculoasã ºi nu în ultimul rând,
Administraþie unde se investesc 4,5 milioane de
euro pentru un sistem administrativ mai eficient,
mai prompt ºi aproape de cetãþeni.

tre cele mai importante proiecte de
succes ale Consiliului Judeþean Dolj,
o reuºitã care genereazã pentru în-
treaga regiune Oltenia însemnate
posibilitãþi de dezvoltare într-o se-
rie de domenii, de la cel turistic la
cel economic. Numãrul cãlãtorilor
care au trecut prin acest aeroport a
cunoscut o pronunþatã ascensiune,
de la 5113 în anul 2007 la 40.291,
anul trecut, iar în primele opt lui ale
lui 2014 s-au înregistrat peste 60.000
de pasageri. „În iulie 2014, Aero-
portul Craiova a fost inauguratã
baza de operare a unei importante
companii aeriene low-cost, bazã
care are alocatã o aeronavã nouã,
tip Airbus 320, cu o capacitate de
180 de locuri”, a subliniat Ion Prio-
teasa, preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj. Proiectul „Reabilitarea
ºi modernizarea infrastructurii de

miºcare a Aeroportului Craiova”,
are o valoare de 24,41 milioane de
euro, din care finanþare nerambur-
sabilã, 17,3 milioane euro. O dura-
tã de execuþie de 8 luni ºi un target
de 110 noi locuri de muncã.

Pe agenda administraþiei judeþe-
ne se aflã ºi reabilitatea infrastruc-
turii rutiere, douã proiecte fiind în
curs de execuþie : DJ 643A : limita
judeþului Olt-Picãturile-Murgaºi-
Gaia-Buºteni-Balota de Jos-Balo-
ta de Sus-Veleºti, valoarea investi-
þiei fiind de 1,255 milioane de euro,
surse proprii ºi DJ 643D : Bulzeºti-
Prejoi-Înfrãþirea-Frãþila-limita
judeþului Vâlcea, investiþie care se
ridicã la peste 2,55 milioane de
euro, fiind vorba de fonduri guver-
namentale – OUG 28/2013, iar alte
11 proiecte vor fi propuse spre
execuþie în perioada 2014 – 2020.
Centru de coordonare ºi conduce-
re a intervenþiei în caz de dezastre
în regiunea transfrontalierã

Este un proiect implementat de

Consiliul Judeþean Dolj, în calitate
de Partener Lider alãturi de Admi-
nistraþia Districtului Vratsa ºi In-
spectoratul pentru Situaþii de Urgen-
þã „Oltenia”. Valoarea totalã eligibilã
fiind de 5.621.828,55 euro, din care
4.334.491 euro pentru activitãþi
implementate de CJ Dolj ºi
1.287.337,55 euro pentru activitãþi
implementate de Admnistraþia Dis-
trictului Vratza. Sursa de finanþare
este Programul de Cooperare
Transfrontalierã România-Bulgaria
2007-2013. Tot Consiliul Judeþean
Dolj, printr-o finanþare proprie, va
reabilita clãdirea din strada Jieþului,
nr 19-21, corpul F , fiind vorba de
o investiþie de peste 655.000 de
euro. Aici a funcþionat Centrul Zo-
nal de Pregãtire în Domeniul Pro-
tecþiei Civile. „Se va urmãri ca prin
aceastã investiþie sã se reabiliteze o

suprafaþã construitã desfãºuratã
existentã de 650 mp ºi sã se ame-
najeze o parcare acoperitã cu su-
prafaþa construitã desfãºuratã de
186 mp”, a mai spus Ion Prioteasa.
Tot prin Programul Transfrontalier
CBC, Consiliul Judeþean Dolj a im-
plementat proiectul „Centru trans-
frontalier pentru informaþii ºi co-
municaþii Dolj-Vratsa”, alãturi de
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman”, Biblioteca Regiona-
lã „Hristo Botev” Vratsa ºi Admi-
nistraþia Districtualã. Valoarea tota-
lã eligibilã este de 3.280.442 euro,
din care 1.825.346 euro, activitãþi-
le CJ Dolj; 1.103.330,95 euro - ac-
tivitãþile Bibliotecii Judeþene „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”; 206.698
euro -  activitãþile Bibliotecii Regio-
nale „Hristo Botev” ºi 145.066,55
euro – activitãþile Administraþiei Dis-
trictuale Vratsa, perioada de imple-
mentare fiind de 30 de luni.
Centru turistic pentru agrement ºi
un High-Tech Industry Park modern

Este un program finanþat în ca-

drul POR 2007-2013 ºi el îºi pro-
pune crearea unei structuri de
agrement turistic în vecinãttaea
municipiului Craiova-zona Aero-
port. Suma investiþiei este de
3.664.816 euro, din care 1.903.800
euro, durata de implementare, 18
luni. Se vor astfel crea 16 noi lo-

curi de muncã.
Ion Prioteasa a mai spus cã Par-

cul Industrial Craiova este ocupat
în proporþie de 100% , motiv pen-
tru care s-au demarat procedurile
de înfiinþare a unei noi platforme
de afaceri în apropierea Aeropor-
tului : High Tech Industry Park
Craiova, unde CJ Dolj va pune la
dispoziþia investitorilor interesaþi sã
se stabilieascã în zonã o suprafaþã
de teren chiar ºi mai generoasã de
24 hectare. Pânã în acest moment
opt firme ºi-au manifestat deja in-
teresul pentru preluarea unor am-
plasamente din noul parc, a cãror
suprafaþã totalizeazã 19 hectare. „ªi
în acest caz companiile vor bene-
ficia, pe lângã înlesnirile fiscale
acordate de stat, de acces facil la
reþelele de utilitãþi, asigurat de CJ
Dolj. În prezent, în Parcul Indus-
trial s-au instalat 35 de companii,
au creat 1.120 locuri de muncã,
iar investiþiile atrase depãºesc 43
milioane de euro”, a spus ºeful
administraþiei doljene.

Investeºte în Culturã!
Investiþie fãrã precedent în Ro-

mânia, Centrul Internaþional Con-
stantin Brâncuºi – Centru Turistic
Interactiv va constitui, deopotrivã,
un omagiu adus celui mai cunos-
cut artist român din lume. Cele ºase
opere brâncuºiene aflate în prezent
la Muzeul de Artã din Craiova –
„Cap de copil”; „Domniºoara po-
gany”; „Sãrutul”; „Coapsa”; „Or-
goliu” ºi „Vitellius” – vor putea fi
puse mai bine în valoare ºi se vor
crea premisele unei mai bune cu-
noaºteri a vieþii ºi creaþiei „Titanu-
lui din Hobiþa”, care spune cã „la
Craiova s-a nãscut pentru a doua
oarã. „Proiectul vizeazã construi-
rea, pe latura sudicã a terenului de
la Muzeul de Artã, a unui pavilion
expoziþional de sine stãtãtor, for-
mat din douã elemente juxtapuse”-
,a  spus Ion Prioteasa, în discur-
sul sãu. Valoarea totalã a acestui
proiect fiind de 7.313.176 euro, din
care contribuþia CJ Dolj va fi de
3.939.102 euro. Durata de imple-
mentare a proiectului este de 12
luni ºi se vor crea 24 de noi locuri
de muncã.
Sistemul de management
integrat al deºeurilor

Proiectul este finanþat din fon-
duri europene prin Programul Ope-
raþional Sectorial Mediu 2007-
2013, scopul acestui proiect fiind
acela de a se implementa un sis-
tem integrat de gestionare a deºeu-
rilor la nivelul întregului judeþ. In-
vestiþiile vizeazã toate cele 111 uni-
tãþi administrativ-teritorile din ju-
deþul Dolj. Valoarea totalã este de
53,6 milioane de euro, din care
contribuþia administraþiei judeþene
ajunge la 3.200.830 euro, iar con-
tribuþia municipalitãþii la 1,657 mi-
lioane de euro. Durata de imple-
mentare a proiectului este de 26
de luni, se vor crea 210 noi locuri
de mnuncã, proiectul fiind în curs
de implementare.

Pe de altã parte, CJ Dolj are
în administrare ariile naturale
protejate – Coridorul Jiului; Con-
fluenþa Jiu-Dunãre ºi Bistreþ, toa-
te trei parte integrantã a reþelei
ecologice europene Natura 2000,
precum ºi rezervaþiile naturale –
Pãdurea Zãval ºi Locul Fosilifer-
Drãnic. În acest sens CJ Dolj im-
plementeazã un proiect, „Plan de
managemnt integrat, informare ºi
conºtientizare pentru arii natura-
le protejate”, a cãrui valoare este
de 1,8 milioane de euro, fiind în
procedurã de atribuire în derula-
re. „Acest proiect asigurã con-
servarea diversitãþii bilogice, a
speciilor de florã ºi faunã sãlba-
ticã pentrum ºi fundamentul ne-
cesar pentru implementarea ulte-
rioarã de noi proiecte finanþate
din fonduri europene pentru do-
meniul protecþia mediului în pe-
rioada 2014-2020”, a subliniat Ion
Prioteasa.
Sistem Informatic Geografic
de management agricol

 Consiliul Judeþean Dolj, în ca-
litate de lider de proiect, imple-
menteazã, în parteneriat cu un
numãr total de 45 unitãþi admi-
nistrativ-teritoriale, trei proiecte
cu finanþare europeanã prin Pro-
gramul Operaþional Sectorial
Creºterea Competitivitãþii Econo-
mice, în valoare totalã de peste
4,5 milioane de euro, menite sã
contribuie la modernizarea ºi efi-
cientizarea activitãþii în adminis-
traþie. Preºedintele CJ Dolj spu-
ne cã cele trei proiecte vizeazã
implementarea Registrului Agricol
în format eºectronic ºi integra-
rea lui cu Sistemul Informaþional
Georgrafic, dar ºi promovarea
unor soluþii informatice integrate
care permit urmãrirea activitãþi-
lor financiar contabile, bugetare,
de resurse umane, privind impo-
zitele ºi taxele locale la nivelul ad-
ministraþiilor beneficiare.
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Judecãtorii Curþii de Apel Cra-
iova au menþinut, ieri, hotãrârea
Tribunalului Dolj prin care s-a pre-
lungit arestarea preventivã a celor
12 craioveni ajunºi dupã gratii în
luna iulie, pentru trafic de droguri
de risc ºi efectuare de operaþiuni
cu produse susceptibile de a avea
efecte psihoactive: „Respinge con-
testaþiile formulate de contesta-
tori împotriva încheierii Tribuna-
lului Dolj nr. 146/2014 ca nefon-
date. în temeiul art. 275 alin 2
Cpp obligã fiecare contestator la
plata sumei de 100 lei cheltuieli
judiciare catre stat. Definitivã.
Pronunþatã în Camera de Consi-
liu din data de 09.09.2014”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a
Curþii de Apel Craiova. Este vorba
despre Alexandru Niþã, Cristian
Iasilcovschi, Marius Cãtãlin Nelep-
cu, Marin Ilie, Dorel Cãtãlin Do-
bre, Vipale Dumitru zis „Sevasti-
cã”, Gruia Dumitru zis „Marinicã”
(ambii ridicaþi de la locuinþa de pe

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au respins,
ieri dupã-amiazã, contestaþiile formulate de cei 12

craioveni arestaþi în luna iulie, sub acuzaþia de
trafic de droguri, cãrora Tribunalul Dolj le-a pre-

lungit arestarea. Este vorba despre membrii grupã-
rii lui „Sevasticã” ridicaþi în urma celor 21 de

descinderi ale poliþiºtilor ºi procurorilor de crimã
organizatã craioveni de pe 9 iulie a.c..

strada „Câmpia Izlaz”, nr. 11), Paul
Daniel Ionete, Alexandru Daniel
Nicolae, Daniel Floarea, Marius
Daniel Ianev ºi Coleta Vãduva.

Reamintim cã, pe 9 iulie a.c.,
ofiþerii antidrog din cadrul Brigãzii
de Combatere a Criminalitãþii Or-
ganizate (BCCO) Craiova, împre-
unã cu procurorii DIICOT –  Ser-
viciul Teritorial  Craiova, sprijiniþi
de „mascaþi” de la IPJ Dolj, IJJ
Dolj ºi Gruparea de Jandarmi Mo-
bilã Craiova, au descins la 21 de
locuinþe din Craiova ºi judeþ, în
cadrul unei acþiuni vizând destruc-
turarea unei reþele de traficanþi ºi
distribuitori de droguri de risc ºi
etnobotanice. Au fost ridicate ºi
duse la sediul DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova 20 de persoane,
la finalul audierilor procurorii dis-
punând reþinerea pentru 24 de ore
a celor 12 persoane aflate ºi acum
în arestul IPJ Dolj. Odatã cu sus-
pecþii, oamenii legii au gãsit ºi ridi-
cat în urma descinderilor zeci de

telefoane mobile, autoturismul
BMW S7 al lui Vipale Dumitru, sute
de pliculeþe de etnobotanice ºi ca-
nabis, dar ºi diverse sume de bani
(lei ºi valutã). Potrivit comunica-
tului DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova dat publicitãþii la mo-
mentul respectiv, „începând cu

anul 2014, suspecþii constituiþi
într-un grup infracþional organizat
în scopul comiterii unor infracþiuni
de efectuare de operaþiuni cu pro-
duse susceptibile de a avea efecte
psihoactive, în baza aceleiaºi rezo-
luþii infracþionale, au procurat atât
de pe raza municipiului Slatina, cât

ºi din strãinãtate, diferite cantitãþi
de droguri de risc precum ºi sub-
stanþe susceptibile de a avea efec-
te psihoactive pe care le-au comer-
cializat pe raza municipiului Craio-
va. În cauzã au fost identificate circa
150 de persoane care consumau
astfel de substanþe”.

Potrivit unui comunicat al In-
spectoratului General al Poliþiei Ro-
mâne, luni dimineaþã, în jurul orei
2.00, poliþiºtii Serviciului Rutier din
cadrul I.P.J. Mehedinþi au efectuat
semnal regulamentar de oprire la
douã autoturisme, în localitatea
ªimian, judeþul Mehedinþi. Întrucât
conducãtorii auto nu au oprit la
semnalele poliþiºtilor, aceºtia au por-
nit în urmãrirea autoturismelor pe
o distanþã de 35 de km, pânã la in-
trarea în municipiul Orºova, unde
maºinile au fost gãsite abandonate
într-o parcare. În urma verificãri-
lor efectuate, în apropiere au fost
depistaþi 15 cetãþeni strãini (12 siri-
eni ºi 3 irakieni), patru fiind minori.
Ulterior, au fost identificaþi ºi con-
ducãtorii celor douã autoturisme,
respectiv doi tineri de 25 ºi 27 de
ani, ambii din municipiul Filiaºi, ju-
deþul Dolj. Din verificãri s-a stabilit
cã aceºtia urmau sã-i ducã pe mi-
granþi în zona frontierei din judeþul
Arad. Grupul de migranþi a fost pre-

Doi filiºeni reþinuþi pentru trafic de migranþi
Doi tineri de 25, res-
pectiv 27 de ani, din

Filiaºi au fost reþinuþi
pentru trafic de migranþi,
dupã ce au fost prinºi de

poliþiºtii din Mehedinþi
transportând cu douã

furgonete, 15 cetãþeni
strãini,  sirieni ºi ira-

kieni, patru fiind minori.

luat de poliþiºtii din cadrul Serviciu-
lui de Combatere a Crimei Organi-
zate Mehedinþi ºi de la Biroul pen-
tru Imigrãri Mehedinþi, pentru con-
tinuarea cercetãrilor. „Din cercetãri
a reieºit cã, membrii grupãrii, cetã-
þeni turci, bulgari ºi români, ar fi
racolat mai mulþi cetãþeni sirieni ºi
irakieni, pe care i-ar fi introdus ile-
gal în România, cu scopul de a-i
transporta pe teritoriul Germaniei.
Trei dintre membrii grupãrii, res-
pectiv cei doi conducãtori auto de-
pistaþi, împreunã cu un al treilea,
sunt bãnuiþi cã ar fi organizat tre-
cerea ilegalã a frontierei de stat, din
Bulgaria în România, a celor 15 mi-
granþi, transportându-i de pe malul
bulgãresc al Dunãrii cu ajutorul

unor bãrci. Pe teritoriul României,
aceºtia au fost transferaþi în cele
douã autoturisme, urmând a fi
transportaþi spre frontiera vesticã.
Cei 15 migranþi ar fi fost transpor-
taþi ilegal pe ruta Turcia – Bulgaria
de cãtre alþi membri ai grupãrii, care
ar fi primit de la aceºtia 150.000 de
euro. În cauzã a fost întocmit do-
sar penal pentru sãvârºirea infrac-
þiunilor de constituire a unui grup
infracþional organizat, trecere ilegalã
a frontierei de stat, complicitate la
trecerea ilegalã a frontierei de stat
ºi trafic de migranþi”, se aratã în
comunicatul IGPR. Asearã, cei doi
filiºeni au fost prezentaþi Tribuna-
lului Mehedinþi, cu propunere de
arestare preventivã.

Potrivit reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie al Judeþu-
lui Dolj, luni dupã-amiazã, în ju-
rul orei 17.00, pe Aleea 1 Henry
Ford, din Craiova, s-a produs un
accident rutier în urma cãruia o
persoanã a ajuns la spital pentru
acordarea de îngrijiri medicale.
Din primele cercetãri ale poliþiºti-
lor Biroului Rutier Craiova s-a sta-
bilit faptul cã Adrian Tomiþã, de
18 ani, din municipiu, în timp ce
conducea un moped, fãrã a pose-
da permis de conducere pentru
nici o categorie de vehicule, din
cauza neîndemânãrii în conduce-
re, a pierdut controlul asupra di-

Un craiovean de 18 ani a ajuns la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, luni dupã-amiazã, dupã ce a intrat cu mopedul

pe care îl conducea într-un gard din beton. Accidentul s-a
petrecut pe Aleea 1 Henry Ford, din Craiova, iar poliþiºtii au

stabilit cã tânãrul nu avea permis de conducere.

recþiei de mers ºi a intrat într-un
gard din beton. Tânãrul a scãpat,
din fericire, cu rãni care nu-i pun
viaþa în primejdie, însã acum are
dosar penal.

„În urma accidentului a rezul-
tat rãnirea uºoarã a conducãtoru-
lui mopedului, care a fost trans-
portat la spital, iar poliþiºtii conti-
nuã cercetãrile pentru stabilirea
tuturor cauzelor ºi împrejurãrilor
în care a avut loc accidentul, fi-
ind întocmit dosar penal pentru
conducere fãrã permis pe numele
tânãrului”, ne-a declarat inspec-
tor principal Alin Apostol, purtã-
torul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Citesc cu o regretabilã întârziere un
interviu cu Mircea Ivãnescu, excepþi-
onalul poet (auto) marginalizat, volun-
tar retras – din Bucureºtii în care strã-
lucise în cercul boemei nichitistãnes-
ciene ca într-o rezervaþie de lux – la
Sibiu unde aveam sã-l întâlnesc întâia
oarã prin 1983. Interviul a apãrut într-
un volum aniversar devenit, imediat,
prin decesul poetului, omagial, ºi, iatã,
inspirat repus în circulaþie de poetul
ºi criticul Radu Vancu, care l-a ºi rea-
lizat cu doar câteva luni înaintea dis-
pariþiei fizice a celui intrat în conºtiin-
þa criticii, dar ºi a cititorilor sãi, sub
apelativul M:I..

La o lecturã fie ºi „liniarã”, confesi-
unile poetului invitã, prin sagacitatea de
o naturaleþe rarisimã, la reflecþii care,
paradoxal, nu eliminã sfera politicului,
ba chiar ar trebui sã mai taie din elanul
acelor spirite prea înfierbântate care, în
controversatul proces de reevaluare a
culturii autohtone de-a lungul decenii-
lor totalitariste, ating tastele unui nega-
tivism de o malignã agresivitate.

Dincolo de bine ºi de rãu…Dincolo de bine ºi de rãu…Dincolo de bine ºi de rãu…Dincolo de bine ºi de rãu…Dincolo de bine ºi de rãu…
Din ce relateazã intervievatul, pe fi-

rul întortocheat al propriei sale biogra-
fii, relieful, ca sã spun aºa, al literaturii
româneºti de pe la mijlocul anilor cinci-
zeci, nu pare atât de accidentat cât ni-l
propun detractorii sãi. Studenþia filolo-
gicã în acei primi ani ai dejismului bol-
ºevizat nu e lipsitã nici oportunitãþi de
studiu, altminteri temeinic, netãgãduit
cu mult peste cel din prezent, nici de
tentativele de afirmare a unor certe va-
lori, în rândul unor tineri (Matei Cãli-
nescu, Petre Stoica, Modest Morariu ºi,
desigur, Nichita Stãnescu) ce-ºi dispu-
tã, cu succes, în fluxul unei volumetri-
ce boeme, ºansele înnoirii.

Acte disparate, ba chiar de disiden-
þã, se va spune. ªi, în mare parte, chiar
aºa ºi este. Dar oare nu toatã cultura
universalã, de la Ovidiu pânã astãzi, eta-
leazã ºi atestã acelaºi insesizabil, la su-
prafaþã, proces de emancipare de un ca-
non, mai ales când contextele sociale
ºi politice o impun? Ceea ce regãsesc
în istorisirile lui Mircea Ivãnescu – po-
tenþându-mi, la distanþã de timp, impre-

siile incitate de el în lungi mãrturisiri
cu care m-a onorat, pe la sfârºitul ani-
lor optzeci, la o ediþie a „Colocviilor
Ramuri”, la Craiova, – e detaºarea, cu
totul „neprogramaticã”, cu care îºi re-
transcrie biografia ºi, prin ea, un po-
tenþat ºi cumva pitoresc subsistem al
culturii în dictaturã cu benefice ºi glo-
rioase eºapãri de la linia oficialã.

E straniu, de pildã, sã afli cã, în timp
ce Matei Cãlinescu îºi publicã regulat
poeziile (pe care destinul ulterior de na-
rator ºi, îndeosebi, de teoretician le va
da uitãrii), lui Nichita Stãnescu, cel ce
nu scapã virulenþei negativiºtilor de azi
ce-l asociazã „sistemului”, i se resping
de cãtre cenzurã texte indiscutabil mai
valoroase. Nu gãsesc, în confesiunile
traducãtorului lui Joyce, Kafka, Faul-
kner ºi al atâtor impresionante pagini
din marea literaturã a lumii, nici urmã
de încrâncenare, nici cel mai vag indi-
ciu de rãfuialã cu epoca ºi cu intempe-
riile ei de altminteri cât se poate de co-
ercitive ºi de maligne. „Subt vremi”,
Omul Ivãnescu îºi descrie traseul bio-

grafic fãrã vreo tentaþie resentimenta-
rã, ca un botanist ce-ºi prezintã colec-
þia din insectar, opac la eventuale pre-
ferinþe pentru vreuna dintre exponate.

Iatã pentru ce interviul acesta mi se
impune – cu totul circumstanþial, fãrã
adicã vreo intenþie a celor doi „coloc-
viali” – ca o necesarã lecþie, cu adevã-
rat medianã, în ceea ce s-a acreditat
ca un controversat scandal al reevaluãrii
unei întregi epoci culturale autohtone.
Poate cã lecþia ar fi trebuit/ ar trebui
sã-i punã pe gânduri ºi sã le mai reducã
din elanul gratuit tocmai pe unii dintre
cei care, seduºi de valoarea – culturalã
ºi umanã – a lui Mircea Ivãnescu, ºi-ar
mai tempera avântul unei destrucþii ale
cãror victime – importanþi scriitori de
ieri ºi de azi – s-au aflat în aceeaºi si-
tuaþie de destin cu preferatul lor.

Cãci, spre a prelua binecunoscuta
sintagmã a lui Nietzsche din care M. I.
a ºi tradus, dincolo de bine ºi de rãu
nu se poate încadra decât luciditatea ce
responsabilizeazã ºi acþioneazã mode-
lator ºi median.

Un bãrbat de 39 de ani, din comuna doljeanã ªimnicu
de Sus, a murit, ieri dupã-amiazã, dupã ce a fost surprins
de un mal de pãmânt, într-un ºanþ adânc de aproximativ
4 metri. Din primele verificãri ale poliþiºtilor ºi inspecto-
rilor Inspectoratului Teritorial de Muncã Dolj, se pare cã
bãrbatul, Cristian Muscu, angajat al firmei Petincon SRL
Craiova, lucra la un racord la canalizare, când s-a surpat

Ucis de malul de pãmânt

Judecãtoarea Camelia Bogdan,
de la Curtea de Apel Bucureºti,
cea care a condus completul în
dosarul ICA-Dan Voiculescu a
descris într-un articol de specia-
litate de ce se impune confisca-
rea exstinsã în astfel de cazuri.
Articolul “Reflecþii asupra unor
situaþii de incompatibilitate a ju-

Judecãtoarea de la Curtea de
Apel, Viorica Costiniu, a respins pe
30 iulie o contestaþie formulatã de
procurorii DNA la o decizie a Tri-
bunalului Bucureºti, din 25 iulie,
care îl viza pe preºedintele suspen-
dat al Consiliului Judeþean Constan-
þa, Nicuºor Cons-tantinescu. Pro-
blema majorã în acest caz o repre-
zintã încãlcarea normelor în vigoa-
re, întrucât ºedinþa s-a desfãºurat
fãrã participarea procurorului ºi a
pãrþilor. Judecarea unei cãi de atac
împotriva încheierilor prin care se
dispune asupra mãsurilor preven-
tive în procedura camerei prelimi-
nare în absenþa procurorului de
ºedinþã ºi a avocatului apãrãrii in-
culpatului este sancþionatã de Co-
dul de Procedurã Penalã, articolul
205, aliniatele 8 ºi 9. S-ar putea ca

malul de pãmânt peste el. Mai bine de o orã pompierii din
cadrul Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã au sã-
pat, încercând sã recupereze trupul bãrbatului. Repre-
zentanþii ITM Dolj au deschis o anchetã pentru a stabili
circumstanþele în care s-a petrecut evenimentul ºi dacã
este sau nu vorba despre accident de muncã.

CARMEN ZUICAN

Sechestrul asigurãtoriuSechestrul asigurãtoriuSechestrul asigurãtoriuSechestrul asigurãtoriuSechestrul asigurãtoriu
în vederea confiscãrii specialeîn vederea confiscãrii specialeîn vederea confiscãrii specialeîn vederea confiscãrii specialeîn vederea confiscãrii speciale

decãtorului în legea procesual-pe-
nalã” a fost publicat pe site-ul
www.juridice.ro ºi analizeazã pe
larg ipoteza în care judecãtorul
dipunând sechestrul asigurãtoriu
în vederea confiscãrii speciale ar
deveni sau nu incompatibil sã so-
luþioneze fondul cauzei. Autoarea
demonstreazã în mod documen-

tat cã nu opereazã un caz de in-
compatibilitate a judecãtorului de
a soluþiona fondul cauzei. În arti-
col, judecãtoarea face trimitere la
douã dosare: privatizarea ICA ºi
Loteria II.” În sistemul nostru de
drept, confiscarea este, însã, o
sancþiune de drept penal, care poa-
te fi dispusã împotriva persoane-

lor care au sãvârºit
fapte prevãzute de le-
gea penalã, dar nu ca
o consecinþã a rãs-
punderii penale, nede-
pinzând de gravitatea
faptei sãvârºite. De
altfel, ºi Curtea Euro-
peanã, în cauza Sili-
ckiene împotriva Li-
tuaniei, conchide cã
sistemul nostru de
drept permite confis-
carea fãrã condamna-
re.Luarea acestei mã-
suri de siguranþã este
determinatã de nece-
sitatea prevenirii repe-
tãrii de fapte pericu-
loase în viitor....”, pre-
cizeazã judecãtoarea
Bogdan, în materilaul
postat pe site-ul mai
sus menþionat. (M.B)

CSM  s-ar putea sesiza
în cazul judecãtoarei     Costiniu

în acest caz  CSM ºi Inspecþia Ju-
diciarã sã se autosesizeze.

Preºedintele suspendat al Con-
siliului Judeþean Constanþa, Nicu-
ºor Constantinescu, a primit o de-
cizie de arestare preventivã la în-
ceputul lunii august, la solicitarea
DNA, care a constatat cã acesta
nu s-a întors din SUA, unde susþi-
nea cã ar face un tratament pentru
cancer de prostatã. Mai mult, pre-
ºedintele suspendat al CJ a fost fil-
mat cum se plimbã prin New York
ºi fumeazã la o terasã, deºi în ace-
laºi timp trimisese în þarã mai mul-
te scrisori în care arãta cã este grav
bolnav ºi nu poate cãlãtori. Adu-
cerea în þarã a fost impusã de ju-
decãtori, deoarece Nicuºor Con-
stantinescu este cercetat în patru
dosare penale. (M.B)
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Persoanele care vor constitui
grupul þintã în cadrul proiectului
vor beneficia de servicii de spri-
jin pentru facilitarea accesului pe
piaþa muncii precum: informare
ºi consiliere profesionalã, orien-
tare ºi mediere pe piaþa muncii,
formare profesionalã în meserii-
le - îngrijitor bãtrâni la domici-
liu, lucrãtor în structuri pentru
construcþii, frizer ºi brutar. Pro-
iectul vizeazã îmbunãtatirea pro-
filului profesional al persoanelor
care trãiesc în mediul rural din
judeþele Dolj ºi Gorj ºi va fi im-

Parteneriatul are ca funda-
ment promovarea activitãþilor
de voluntariat în rândul comu-
nitãþii locale în vederea realizã-
rii reparaþiilor necesare pentru
asigurarea unui mediu sigur ºi
sãnãtos în cadrul Grãdiniþei
„Floare de Colþ”, prin partici-
parea directã a membrilor fun-
daþiei în perioada 8-12 septem-
brie la amenajarea cu pavele a
curþii interioare ºi a cãilor de
acces, realizarea de hidroizola-
þii la pereþii exterior, recondiþi-
onarea parþialã a bordurii din
jurul imobilului, amenajarea piv-

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

S-a dat startul admiterii de toamnãS-a dat startul admiterii de toamnãS-a dat startul admiterii de toamnãS-a dat startul admiterii de toamnãS-a dat startul admiterii de toamnã
la Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiova

Universitatea din Craiova desfãºoarã, începând de
astãzi, 8 SEPTEMBRIE 2014, sesiunea de toamnã de
admitere pentru anul universitar 2014-2015  pentru
studiile universitare de licenþã la cele 10 facultãþi
din structura sa.

Sunt disponibile locuri la bu-
get ºi locuri cu taxã distribuite
între 55 de domenii ºi 99 de spe-
cializãri. Tot în aceastã perioadã
se desfãºoarã ºi admiterea pen-
tru anul universitar 2014-2015
pentru studiile universitare de
master. Sunt disponibile 1.620
locuri la buget ºi 1.746 locuri cu
taxã. Oferta educaþionalã poate fi
vizualizatã pe panourile din Holul
Central al Universitãþii, strada A.
I. Cuza, nr. 13, unde vor fi pre-
zentate informaþii despre progra-
mele de studiu. În plus, candida-
þii pot obþine informaþii de la se-
diul fiecãrei facultãþi precum ºi
de pe site-ul www.ucv.ro. Do-
cumentele necesare la înscriere
pentru ciclul licenþã sunt fiºã-tip
de înscriere, diploma de bacalau-
reat sau diploma echivalentã cu
aceasta, în original sau copie le-
galizatã sau adeverinþã (în cazul
liceelor la care nu s-au eliberat
diplomele pentru promoþia
2013);certificatul de naºtere;

adeverinþa medicalã-tip, din care
sã rezulte cã este apt pentru fa-
cultatea la care candideazã; trei fo-
tografii tip buletin de identitate;
chitanþã de platã a taxei de înscrie-
re la concursul de admitere în con-
formitate cu taxele aprobate de
Senatul Universitãþii din Craiova.

Perioada de înscriere la licenþã
este între 8 septembrie ºi 17 sep-
tembrie în funcþie de facultatea
pentru care opteazã, iar la master
între 8 septembrie ºi 19 septem-
brie. Taxele de ºcolarizare sunt în-
tre 2500 lei ºi pot ajunge pânã la
6000 lei la doctorat.

Grãdiniþa “Floare de Colþ”,Grãdiniþa “Floare de Colþ”,Grãdiniþa “Floare de Colþ”,Grãdiniþa “Floare de Colþ”,Grãdiniþa “Floare de Colþ”,
reabilitatã în cadrul uneireabilitatã în cadrul uneireabilitatã în cadrul uneireabilitatã în cadrul uneireabilitatã în cadrul unei

acþiuni de voluntariatacþiuni de voluntariatacþiuni de voluntariatacþiuni de voluntariatacþiuni de voluntariat
ªcoala Gimnazialã „Nicolae Romanescu” – structura

Grãdiniþa „Floare de Colþ”, desfãºoarã un parteneriat cu
Benefit & Joy Foundation cu sediul în Germania.

niþei ºi igienizarea holurilor ºi a
grupurilor sanitare. Fundaþia,
reprezentatã prin Daniella Gro-
othuis, în calitate de preºedinte
va dona grãdiniþei echipament
de biroticã – laptop, computer,
imprimantã, cu materiale didac-
tice, jucãrii. Cadrele didactice,
pãrinþii preºcolarilor, elevii, stu-
denþii contribuie la dezvoltarea
spiritului comunitar ºi de întra-
jutorare între membrii comuni-
tãþii noastre ºi partenerii ger-
mani”, a declarat prof. Nicu
Marcu, director al ªcolii Gim-
nazialeã „Nicolae Romanescu”.

“Trans-FORMARE pentru o viaþã
mai bunã în mediul rural”

Asociaþia Vasiliada, a Mitropoliei Olteniei, a
început recrutarea ºi selecþia grupului þintã
în cadrul proiectului social “Trans-FORMARE
pentru o viaþã mai bunã în mediul rural”.

plementat exclusiv în urmatoarele
localitãþi din cele doua judeþe: Ra-
dovan, Lipovu, Cerãt, Giurgiþa,
Urzicuta, Afumaþi, Siliºtea Cru-
cii, Cioroiaºi, Periºor, Vârvoru de
Jos ºi Calopãr (Dolj) ºi Bâlteni,
Plopºoru, Urdari, Negomir, Fãr-
cãºeºti (Gorj).
Cursurile sunt recunoscute
la nivelul Uniunii Europene

Persoanele interesate sã partici-
pe la activitãþile desfaºurate în ca-
drul proiectului trebuie sã fie per-
soane inactive, aflate în cãutarea

unui loc de muncã ºi sã aibã domi-
ciliul în localitãþile menþionate mai
sus. Cursurile de pregãtire profe-
sionalã sunt acreditate de Ministe-
rul Muncii ºi sunt recunoscute la
nivelul Uniunii Europene, oferind
astfel posibilitatea beneficiarilor de
a-ºi gãsi mai uºor un loc de mun-
cã. Proiectul „Trans-FORMARE
pentru o viaþã mai bunã în mediul
rural“ este implementat de Asocia-
þia „Vasiliada“ în parteneriat cu
Asociatia „Mereu pentru Europa“
ºi este finanþat în cadrul progra-
mului POSDRU 2017-2013, Axa
prioritarã 5, Domeniul Major de
Intervenþie 5.2 - Promovarea sus-
tenabilitãþii pe termen lung a zone-
lor rurale, în ceea ce priveºte dez-
voltarea resurselor umane ºi dez-
voltarea forþei de muncã.
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Parlamentul irakian a aprobat, luni, Guvernul
lui Haidar al-Abadi, acordându-i premierului un
termen pentru a desemna doi dintre miniºtrii care
se vor afla în fruntea luptei împotriva grupãrii
Statul Islamic (SI), contra cãreia se vor mobili-
za peste 40 de þãri. Noul premier a cerut o sãp-
tãmânã pentru acordarea portofoliilor-cheie ale
Apãrãrii ºi Afacerilor Interne, posturi pe care le
va ocupa personal, cu titlu interimar. În pofida
acestei amânãri, el a obþinut aprobarea Parlamen-
tului pentru guvenul de uniune însãrcinat cu în-
depãrtarea disensiunilor create în mandatul lui
Nuri al-Maliki. Acesta din urmã este acuzat cã a
contribuit la ascensiunea SI în aceastã þarã cu
populaþie majoritar ºiitã prin faptul cã a dus a
politicã autoritaristã ºi a exclus minoritatea sun-
nitã. Acest Cabinet este însãrcinat sã facã front
comun împotriva grupãrii SI, o organizaþie care
se va afla în centrul negocierilor pe care secre-
tarul de stat american, John Kerry, le va purta în
Orientul Mijlociu, unde a pleacat în turneu ieri,
cu o zi înainte de prezentarea de cãtre preºedin-
tele american Barack Obama a “planului de acþi-
une” împotriva grupãrii. În faþa pericolului re-

Leancã: Republica Moldova
nu intenþioneazã sã adere
la NATO

Republica Moldova nu intenþio-
neazã sã adere la Alianþa Nord-
Atlanticã ºi îºi va pãstra statutul
de neutralitate stipulat de Consti-
tuþie, a declarat premierul moldo-
vean Iurie Leancã, într-un interviu
acordat în exclusivitate agenþiei
ruse de presã ITAR-TASS. “Republi-
ca Moldova este o þarã neutrã. Neu-
tralitatea noastrã este un pilon fia-
bil pentru rezolvarea conflictului
transnistrean ºi eliminarea tuturor
temerilor posibile din partea Rusiei
pe probleme de securitate. Aceasta
este una dintre dovezile practice ale
faptului cã apropierea Moldovei de
Uniunea Europeanã nu reprezintã
o ameninþare la adresa intereselor
de securitate ale Federaþiei Ruse”,
a spus Leancã. Potrivit ºefului gu-
vernului moldovean, nu existã nici
o necesitate ca Republica Moldo-
va sã adere la NATO din perspecti-
va planurilor þãrii de a adera la UE.
În interviu, Leancã a pledat, de ase-
menea, pentru “dialog cu Rusia ºi
partenerii sãi occidentali în aceas-
tã problemã, în scopul eliminãrii
tuturor preocupãrilor”. Referitor la
declaraþiile recente ale unor poli-
ticieni din Republica Moldova de-
spre nevoia de a adera la NATO,
premierul Iurie Leancã a menþionat
cã guvernul de la Chiºinãu acþio-
neazã în conformitate cu prevede-
rile Constituþiei þãrii. “Avem un
guvern de coaliþie, iar în guvernele
de coaliþie pot exista puncte de ve-
dere diferite. Acesta este un proces
normal. Acest lucru se întâmplã în
toate þãrile cu un sistem pluralist
de guvernare. Este important ca
toate verigile puterii sã se ghideze
dupã ºi sã respecte prevederile con-
stituþionale ºi legile în vigoare”, a
mai spus acesta.

Bilanþul inundaþiilor din India
ºi Pakistan a ajuns
la 400 de morþi

Inundaþiile care au afectat la
sfârºitul sãptãmânii trecute India ºi
Pakistan s-au soldat cu circa 400
de morþi, iar zeci de mii de persoa-
ne sunt în continuare blocate de
ape, au anunþat ieri autoritãþile
locale, citate de France Presse.
Echipele de intervenþie se chinuiau
sã îi ducã la adãpost pe sinistraþii
blocaþi în Kashmir, regiune muntoa-
sã la graniþa dintre India ºi Pakis-
tan, unde sute de sate au fost înghi-
þite de ape. Circa 200 de persoane
ºi-au pierdut viaþa, a precizat Ra-
jesh Kumar, un înalt responsabil din
cadrul poliþiei regionale. Autoritã-
þile pakistaneze au înregistrat 206
morþi. “Situaþia din Valea Kashmi-
rului este ºi mai sumbrã ºi la fel de
criticã”, a declarat Kumar pentru
agenþia francezã de presã. “Drumul
principal este în continuare im-
practicabil. Dar, din fericire, nume-
roase alte cãi de circulaþie au fost
în mare parte restabilite”, a adãu-
gat acesta. În jur de 400.000 de per-
soane continuã sã fie blocate în
zonele inundate de ape pe partea
indianã, conform agenþiei Press
Trust of India (PTI). “Nu avem bãr-
cile necesare pentru a-i salva pe
oamenii captivi în zonele inunda-
te”, a spus comisarul de divizie din
Kashmir, Rohit Kansal, pentru PTI.
Numeroase persoane sunt “bloca-
te cu apa pânã la gât ºi au nevoie
sã fie salvate cât mai repede posi-
bil”, a subliniat responsabilul, fãrã
a da o cifrã exactã.

Primul raport privind prãbuºirea
cursei MH17 în estul Ucrainei, la
17 iulie, aratã cã avionul malaezian
a fost lovit de “numeroase obiec-
te”, care “au strãpuns avionul cu
mare vitezã”, relateazã BBC News
Online. Potrivit raportului interme-
diar întocmit de experþii Biroului-
 olandez de Anchetã pentru Secu-
ritate (OVV) ºi dat publicitãþii ieri,-
 Boeingul companiei Malaysia Air-
lines, care asigura cursa MH17 pe
ruta Amsterdam-Kuala Lumpur, s-
a dezmembrat în aer, dupã ce a fost
lovit de “numeroase obiecte” care
“au strãpuns avionul cu mare vite-
zã”. Documentul adaugã cã nu
existã “dovezi privind o eroare teh-
nicã sau umanã”. Anchetatorii olan-
dezi s-au bazat pe informaþiile înregistrate de
cutiile negre, cele primite de la controlorii de
trafic aerian, pe imagini din satelit ºi fotogra-
fii de la locul prãbuºirii, pentru a redacta acest
raport preliminar. Experþii au precizat cã avio-

nul “s-a dezmembrat în aer, probabil ca ur-
mare a daunelor structurale cauzate de un nu-
mãr mare de obiecte cu mare vitezã care au
strãpuns aeronava din exterior”. Înregistrã-
rile cutiilor negre nu au prezentat nici un in-

diciu privind existenþa unei erori
tehnice sau a unei situaþii de urgen-
þã, potrivit experþilor. Raportul in-
termediar nu atribuie vreo vinã sau
responsabilitate pentru catastrofã,
însã o anchetã penalã separatã este
efectuatã de procurorii din Haga.
Biroul de anchetã a precizat cã se
aºteaptã ca raportul final sã fie pu-
blicat în termen de un an. Boeingul
777 s-a prãbuºit între Krasni Luci,
în regiunea Lugansk, ºi ªahtarsk,
în regiunea Doneþk, la 17 iulie.
Toate cele 298 de persoane aflate
la bord, între care 193 de cetãþeni
olandezi, au murit în urma prãbu-
ºirii avionului. Ucraina ºi Occiden-
tul i-au acuzat pe separatiºtii pro-
ruºi cã au doborât avionul cu un
sistem antiaerian de tip Buk, iar

Moscova ºi insurgenþii au acuzat Kievul. Ex-
perþi din Marea Britanie, Germania, Austra-
lia, Malaezia, Statele Unite, Ucraina ºi Rusia
colaboreazã la acest caz.

Norvegia vrea sã închirieze locuri de închisoare în Olanda
Norvegia ºi-a exprimat intenþia

de a închiria locuri de închisoare
în Olanda, pentru a-ºi deconges-
tiona sistemul carceral, supraaglo-

merat. “Cu scopul de a ne creºte
în mod substanþial capacitatea car-
ceralã pe termen scurt, negociem
în prezent cu autoritãþile olandeze

pe tema închirierii unui spaþiu de
detenþie în Olanda”, a declarat mi-
nistrul norvegian al Justiþiei, An-
ders Anundsen, citat într-un co-
municat. În lipsa locurilor, aproxi-
mativ 1.300 de persoane aºteaptã
sã-ºi ispãºeascã pedepsele în
aceastã þarã scandinavã, potrivit
ministerului. Lucrãri importante de
întreþinere în închisorile existente,
amânate mult timp, riscã sã con-
ducã la o supraaglomerare ºi sã
antreneze închiderea temporarã,
parþialã sau totalã, a unor închisori,
a adãugat ministerul. “Stuaþia este
urgentã”, a subliniat Anundsen.
Potrivit postului TV2 Nyhetskana-
len, este vorba despre închirierea
a pânã la 300 de locuri în închisori
din Olanda. Dispunând de locuri
vacante în penitenciare, autoritãþi-
le olandeze au reacþionat în mod po-
zitiv. “Olanda ºi Norvegia au înche-

iat un acord preliminar pe tema în-
chirierii unei capacitãþi carcerale
olandeze de ordinul a câteva sute
de locuri”, a anunþat Ministerul olan-
dez al Securitãþii ºi Justiþiei într-un
comunicat separat. Deþinuþii îºi vor
ispãºi pedepsele în regim peniten-
ciar norvegian - cunoscut ca libe-
ral - sub responsabilitatea unui gu-
vernator de închisoare norvegian,
ºi vor reveni în þarã dupã ispãºirea
pedepsei, a precizat aceeaºi sursã.
Olanda închiriazã deja locuri de în-
chisoare Belgiei, o þarã afectatã de
asemenea de o suprapopulare car-
ceralã. Este vorba despre un întreg
penitenciar, la Tilburg. Norvegia
intenþiona ºi anul trecut sã închi-
rieze locuri de închisoare în Sue-
dia vecinã, dar acest proiect s-a
lovit de reticenþe la Stockholm,
circumspect la ideea de a fi nevoit
sã-ºi adapteze legislaþia.

Irakul are un nou guvern, iar coaliþia internaþionalã
împotriva SI începe sã se contureze

prezentat de cãtre jihadiºti, vinovaþi de comite-
rea unor abuzuri în porþiuni largi ale teritoriilor
pe care le ocupã în Irak ºi Siria, Statele Unite au
trecut la acþiune cu o vitezã superioarã. Washing-
tonul, care a declanºat în urmã cu o lunã o cam-
panie de atacuri aeriene asupra unor poziþii deþi-
nute de cãtre SI în Irak, intenþioneazã sã creeze
o coaliþie internaþionalã solidã, la care vor parti-
cipa, într-un fel sau altul, peste 40 de þãri ºi al
cãrei scop este sã se “coordoneze în faþa ame-
ninþãrii reprezentate de cãtre SI”, potrivit unei
purtãtoare de cuvânt a diplomaþiei americane.
Kerry a preluat vocabularul folosit duminicã de
cãtre Obama, repetând cã obiectivul SUA este
sã “slãbeascã” ºi sã “învingã” gruparea Statul
Islamic. Kerry urmeazã sã efectueze vizite ºi în
Iordania ºi Arabia Sauditã, cu scopul de a discu-
ta “despre situaþia în curs din Irak”, în contextul
în care statele membre ale Ligii Arabe au expri-
mat deja o poziþie fermã contra SI. Decapitarea
jurnaliºtilor americani James Foley ºi Steven
Sotloff, rãpiþi în Siria, este cea care a alarmat
comunitatea internaþionalã ºi a determinat-o, cu
SUA în frunte, sã ia în calcul formarea unei

alianþe împotriva SI. Comunitatea internaþiona-
lã are aºteptãri mari de la noul guvern irakian,
deoarece acest Cabinet va avea sarcina dificilã
de a stopa înaintarea jihadiºtilor ºi de a recuceri
terenul pierdut în iunie, când armata federalã a
fost pusã în derutã de ofensiva-fulger a aces-
tora în nordul þãrii. Secretarul general al ONU,
Ban Ki-moon, a salutat formarea noului Guvern
ºi i-a îndemnat pe toþi liderii politici irakieni sã
“continue sã colaboreze ºi sã ajungã fãrã întâr-
ziere la o decizie” asupra nominalizãrii miniºtri-
lor Apãrãrii ºi Internelor.
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“Menþionãm cã luni, la ora
19.00, armistiþiul era respectat
doar de cãtre armata ucraineanã.
Teroriºtii (insurgenþii proruºi) con-
tinuau atacurile asupra poziþiilor
noastre. Încãlcãri ale regimului de
încetare a focului au fost înregis-
trate în localitãþile: Nijnaia Krîm-
ka, Avdeevka, Popasnaia, Nikiºe-
no, Maiorsk, Kirovskoe ºi Faºev-
ka”, susþine Ministerul Apãrãrii de
la Kiev. Potrivit acestei instituþii,
“forþele ucrainene nu folosesc avi-
aþia ºi artileria”, militarii ucraineni
ripostând “doar cu arme de cali-
bru mic”. Cum era de aºteptat, la
rândul lor, separatiºtii acuzã ºi ei
Kievul cã a încãlcat armistiþiul în
mai multe localitãþi, printre care
Krasnîi Luci, Stahanov (în regiu-
nea Lugansk), Peski ºi Jdanovka
(în nordul regiunii Doneþk).

Aeroportul
din Doneþk, þinta
unor atacuri

Aeroportul din Doneþk a fost þin-
ta unor tiruri trase din lansatoare
de rachetã în noaptea de luni spre
marþi, a anunþat statul major al ope-
raþiunii speciale derulate de arma-
ta ucraineanã în sud-estul þãrii, in-
formeazã France Presse. Aflat sub
controlul forþelor ucrainene, aero-
portul a “fost în patru rânduri ob-
iectul unor tiruri cu mortierã ºi lan-
satoare de rachete multiple Grad”,
a indicat serviciul de presã al ar-
matei într-un comunicat, în care
semnaleazã ºi alte atacuri împotri-
va poziþiilor ucrainene din regiu-
nea Doneþk. “Aceste atacuri nu s-
au soldat cu victime”, potrivit sur-
sei menþionate. ªi purtãtorul de
cuvânt al Consiliului pentru Secu-

Peste zece nave de rãzboi ºi
submarine ale Flotei Rusiei a Nor-
dului au intrat ieri în Marea Barents
pentru a participa la manevre tac-
tice, inclusiv trageri cu rachete ºi
torpile, a indicat, tot ieri, serviciul
de presã al Flotei Nordului, citat
de agenþia de presã RIA Novosti.
În decurs de câteva zile, forþe ete-
rogene ale Flotei Nordului, între
care distrugãtorul “Amiral Uºa-
kov”, marea navã antisubmarin
Severomorsk, navele antisubmarin
de capacitate mai micã Snejno-
gorsk ºi Iunga vor efectua exerci-

Rusia: Manevre navale în Marea Barents,

cu nave de rãzboi ºi submarine
þii îndreptate împotriva “unui ina-
mic imaginar”. La exerciþii vor
participa ºi avioane ºi elicoptere ale
aviaþiei navale a Flotei Nordului.
Manevrele din Marea Barents vor
dura pânã la sfârºitul sãptãmânii,
încheindu-se cu trageri de rachete
ºi torpile de pe nave de rãzboi ºi
submarine. Aceste manevre inter-
vin într-un climat internaþional ten-
sionat, în condiþiile unei crize gra-
ve de încredere între Rusia ºi Oc-
cident, prima de o asemenea gra-
vitate de la încheierea “rãzboiului
rece”. Pe de altã parte, o fregatã

canadianã aflatã în misiune în Ma-
rea Neagrã, sub comandamentul
NATO, a fost survolatã de un
avion de vânãtoare al forþelor ar-
mate ruse, o manevrã denunþatã
luni de guvernul canadian. Rusia a
respins ieri acuzaþiile, dând asigu-
rãri cã este vorba despre un zbor
“planificat” anterior, relateazã AFP.
Echipajele bombardierului de tip
Su-24 ºi al unui avion de transport
militar de tip An-26 “aparþinând
forþelor armate ruse, au efectuat
cu succes, pe 7 septembrie 2014,
zboruri planificate în spaþiul aeri-

an al apelor neutre ale Mãrii Ne-
gre”, a declarat Igor Konaºenkov,
un purtãtor de cuvânt al Ministeru-
lui rus al Apãrãrii, citat de agenþia
publicã RIA Novosti. “Itinerariul

avioanelor ruseºti trecea prin zona
în care se afla fregata canadianã
Toronto”, a precizat el, subliniind
cã avioanele ruseºti “nu s-au apro-
piat de bastimentul militar strãin”.

Ministerul ucrainean al Apãrãrii a
acuzat din nou separatiºtii proruºi de
încãlcarea armistiþiului în mai multe
localitãþi din estul Ucrainei, relateazã
agenþia Ukrinform, în pagina electro-
nicã. Patru militari ucraineni au fost
uciºi în estul Ucrainei de la intrarea în
vigoare, vineri, a armistiþiului semnat

de Kiev ºi separatiºti, a anunþat ieri un
reprezentant al Ministerului ucrainean
al Apãrãrii, relateazã AFP. Militarii
ucraineni respectã în mod unilateral
regimul de încetare a focului, care este
încãlcat de cãtre separatiºti, a denun-
þat ministerul amintit, într-un mesaj
postat pe contul sãu de Facebook.

ritatea Naþionalã ºi Apãrare, Andrii
Lîsenko, a confirmat, ieri, cã în
ultimele 24 de ore  nici un soldat
ucrainean nu a fost ucis pe frontul
de Est.

Avioane americane
au adus la Harkov
arme, unele fabricate
în România

Douã avioane de transport mili-
tar americane de tipul Hercules au
adus ieri, la Harkov, douã sisteme

LAROM (sistem de rachete cu
lansare multiplã), fabricate în Ro-
mânia, ºi un sistem spaniol Teruel-
3, destinate armatei ucrainene, in-
formeazã agenþia de presã ITAR-
TASS, citând surse din rândul re-
belilor. Din cele douã avioane-car-
go a fost descãrcatã o cantitate
mare de muniþie pentru armamen-
tul adus. Harkov este un important
centru industrial din nord-estul
Ucrainei, controlat de autoritãþile de

la Kiev. Dupã aceea, lansatoarele de
rachete multiple au pornit pe o cale
ocolitoare în direcþia Starobelsk,
scrie agenþia rusã de presã, care
specificã faptul cã nu a putut con-
firma aceastã informaþie din alte
surse. Preºedintele Ucrainei, Petro
Poroºenko, a declarat într-un inter-
viu acordat sâmbãtã postului BBC
cã state membre NATO s-au arãtat
dispuse sã furnizeze þãrii sale arme
de înaltã precizie, pentru ca armata
ucraineanã sã poatã lupta împotri-

va separatiºtilor proruºi, dar a re-
fuzat sã precizeze care sunt respec-
tivele state.

Rusia vrea discuþii
urgente pe tema
statutului special
al regiunilor
separatiste

La rândul sãu, Rusia ºi-a expri-
mat speranþa ca negocierile cu pri-

vire la statutul special al regiunilor
separatiste din estul Ucrainei, pre-
vãzut prin protocolul de armistiþiu
semnat la Minsk, sã înceapã ra-
pid, a declarat ieri ministrul rus de
Externe, Serghei Lavrov. Protoco-
lul cu privire la armistiþiu, semnat

vineri la Minsk, “prevede sã fie
luate mãsuri” vizând sã defineas-
cã “statutul sud-estului Ucrainei”,
a spus Lavrov într-o conferinþã de
presã la Moscova. “Noi sperãm ca
aceste negocieri sã înceapã rapid”,
a adãugat el. Protocolul, semnat în
cursul unei reuniuni între reprezen-
tanþi ai rebelilor, Kievului, Mosco-
vei ºi OSCE, stipuleazã un “statut
special” pentru regiunile aflate sub
controlul separatiºtilor ºi alegeri în

regiunile Doneþk ºi Lugansk, din
estul Ucrainei. Acest statut urmea-
zã sã fie discutat la Minsk într-o
sãptãmânã, a anunþa duminicã
“premierul” republicii separatis-
te autoproclamate de la Doneþk
(NDR), Aleksandr Zaharcenko,
care vrea sã adauge documen-
tului deja semnat “recunoaºterea
independenþei”, un lucru cãruia
Kievul i se opune.

UE a aprobat noi
sancþiuni contra
Rusiei, dar le mai
amânã puþin

UE a aprobat luni searã o nouã
serie de sancþiuni contra Rusiei, în
contextul crizei din Ucraina, dar a
amânat pentru “câteva zile” pune-
rea lor în aplicare, pentru a da timp
Moscovei sã îºi continue eforturi-
le de pace. La rândul sãu, cance-
larul german Angela Merkel a de-
clarat cã “Rusia poate în orice
moment sã devinã, din nou, un par-
tener bun”, dupã cum informeazã
ITAR-TASS. “Uºa rãmâne deschi-
sã pentru negocieri”, a spus Mer-
kel, estimând cã UE ºi Rusia ar tre-
bui sã continue dialogul, în pofida
crizei ucrainene. O sursã din ca-
drul Consiliului UE a declarat, sub
rezerva anonimatului, pentru ITAR-
TASS, cã Germania, Italia, Austria,
Cipru ºi Finlanda ºi-au exprimat
rezervele cu privire la adoptarea noii
serii de sancþiuni împotriva Rusiei.
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Anunþul tãu!
ANAF – Direcþia Generalã

Regionala a Finanþelor Publi-
ce Craiova - Administraþia Ju-
deteana a Finanþelor Publice
Dolj, organizeazã, în data de
23.09.2014, ora 10 la sediul sãu
din Craiova, str. Mitropolit Fir-
milian, nr. 2, în conformitate cu
prevederile art. 162 din Ordo-
nanþa Guvernului nr. 92/2003,
privind Codul de procedurã fis-
calã, republicatã, licitatie publi-
ca pentru vanzarea urmatoare-
lor bunuri aparþinând Saman-
dag SRL, CUI 14518917, cu se-
diul in Craiova, strada Calea Se-
verinului, nr. 54D: Cantar elec-
tronic (2 buc.) – 450 lei/buc.;
Camera frigorifica (2buc.) –
8300 lei/buc.; Camera frigorifi-
ca – 8740 lei; Evaporator frigo-
rific (3 buc.) – 400 lei/buc.; Mo-
tostivuitor Doosan – 26780 lei;
Motostivuitor Daewoo – 19170
lei; Electrostivuitor – 13250 lei;
Dacia Logan – 5960 lei; Dacia
1310 – 2510 lei. Preþul nu inclu-
de TVA. Invitãm pe cei care pre-
tind vreun drept asupra aces-
tor bunuri sã înºtiinþeze despre
aceasta organul de executare,
înainte de data stabilitã pentru
vânzare. Pentru participarea la
licitaþie ofertanþii trebuie sã
depunã, cu cel puþin o zi înain-
te de data licitaþiei, urmãtoare-
le documente: oferta de cum-
pãrare, dovada plãþii taxei de
participare; împuternicirea per-
soanei care îl reprezintã pe ofer-
tant (procura special legaliza-
tã); pentru persoanele juridice

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
de naþionalitate românã, copie
dupã  certificatul unic de înre-
gistrare eliberat de Oficiul Re-
gistrului Comerþului; pentru
persoanele fizice române, co-
pie dupã actul de identitate; do-
vada emisã de creditorii buge-
tari cã nu au obligaþii bugetare
restante. Oferta de cumpãrare
se va prezenta în scris organu-
lui de executare, însotitã de do-
vada plãþii sumei reprezentând
10% din preþul de pornire a li-
citaþiei pânã în ziua de
22.09.2014. Taxa de participare
se va achita in contul RO1-
6TREZ2915067XXX005062, CUI
4830007. Pentru relaþii supli-
mentare vã puteþi adresa Ad-
ministraþiei Judetene a  Finan-
þelor Publice Dolj, str. Mitro-
polit Firmilian, nr. 2, Serviciul
Executare Silitã Contribuabili
Mijlocii, camera 406, tel:
0251402277.

RADUCANU ADELAIDA-NI-
COLETA INTREPRINDERE IN-
DIVIDUALA anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii soli-
citãrii de obþinere a autorizaþiei
de mediu privind activitatea
Operatiuni de mecanica gene-
rala ce se desfãºoarã în Pie-
lesti-Dolj, str. Calea Bucuresti
nr. 115/1. Informaþiile privind
potenþialul impact asupra me-
diului pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1,  zilnic între ore-
le 9-14. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM
Dolj pânã la data de 25.10.2014.

R.A.A.D.P.F.L Craiova, prin
Centrul Multifuncþional Craio-
va scoate la licitaþie publicã
deschisã în vederea închirie-
rii spaþiilor disponibile (spaþii
depozitare subsol, expoziþio-
nal permanent Parter ºi Etaj 1;
spaþii birouri – etaj 2; Sãli de
conferinþã; spaþii interior ºi ex-
terior pentru alimentaþie publi-
cã). Documentaþia necesarã se
procurã de la Centrul Multi-
funcþional Craiova, strada Târ-
gului 26, etaj 2, camera 211.
Data limitã pentru depunerea
ofertelor este în fiecare joi a
sãptãmânii pânã la orele 11,00.
Licitaþia va avea loc la Centrul
Multifuncþional Craiova, stra-
da Târgului, nr. 26, sãptãmâ-
nal – joia, orele 12,00. Relaþii
suplimentare la telefon: 0765/
577.711; 0769/268.690.

R.A.A.D.P.F.L Craiova scoa-
te la licitaþie publicã cu strigare
în vederea închirierii urmãtoa-
rele spaþii: Craiova, cartier Cor-
niþoiu, bl. 46, parter, în suprafa-
þã de 28,50 mp –magazin gene-
ral; Craiova, cartier Brazda lui
Novac, bl. G4, parter, în supra-
faþã de 37,88 mp –magazin ge-
neral; Craiova, cartier Rovine, bl.
E1, parter, în suprafaþã de 65,14
mp –magazin general; Craiova,
str. Mihail Strejan, bl. 14, sc. 2,
ap. 8 – locuinþã. Licitaþia va
avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L
Craiova, strada Brestei, nr. 129,
la data de 02.10.2014. Relaþii
suplimentare la telefon: 0251/
411.214 int. 17.
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  ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniver-
sãrii zilei de naºte-
re, pãrinþii, bunicii
ºi veriºorii ureazã
dragului nostru
DARIUS MIHAI
BAZÃVERDE, sã-
nãtate, noroc în via-
þã ºi succes la ºcoa-
lã. La mulþi ani!

OFERTE SERVICIU
S.C. angajeazã ºofer
profesionist, local
Craiova. Relaþii la te-
lefon: 0770/607.975.
Angajez vânzãtoa-
re. Telefon: 0765/
040.172.
Angajez familie se-
rioasã, soþ ºi soþie,
pentru îngrijire ºi ad-
ministrare pensiune
Sinaia, salariu atrac-
tiv. Telefon: 0766/
481.842.
Angajez zidar, zu-
grav, faianþar, rigip-
sar, tencuitor, necali-
ficaþi, termosistem.
Solicit experienþã ºi
seriozitate. Telefon:
0767/174.979.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Executãm construc-
þii, finisaje, amenajãri
interioare de calitate,
26 ani experienþã în
þarã ºi strãinãtate. Te-
lefon: 0767/174.979.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

Proprietar vând
apartament 3 came-
re decomandat, lux,
centralã, Craioviþa
Nouã - Orizont. Tele-
fon: 0752/641.487.

Anunþul tãu!
S.C. CASA NOASTRA

S.R.L. cu sediul  în com. Pie-
lesti, str. Calea Bucuresti,
nr.113, jud Dolj, anunþã pu-
blicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de înca-
drare de catre APM Dolj,
pentru , ,P.U.Z. PENTRU
CONSTRUIRE HALA PRO-
DUCTIE, în com Pielesti,
T81, P1,2,3,4, Jud. Dolj pla-
nul nu se supune evaluãrii
de mediu ºi nu se supune
procedurii de evaluare adec-
vatã, urmând a fi supus pro-
cedurii de adoptare fãrã aviz
de mediu. Documentaþia
precum ºi motivele care au
stat la baza luãrii deciziei
etapei de încadrare pot fi
consultate în zilele de luni-
joi între orele 830 -1600 ºi vi-
neri între orele 800-1400,  la
sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, str. Pe-
tru Rareº nr.1, Craiova. Ob-
servaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM
Dolj  (tel: 0251.530.010, fax:
0251.419.035, e–mail: offi-
ce@apmdj.anpm.ro), în ter-
men de 10 zile calendaris-
tice de la data publicãrii în
mass-media.

Compania de Apã Olte-
nia promoveazã intenþia
unei investiþii pentru Pro-
iectul ,,EXTINDERE SISTE-
ME ALIMENTARE CU APÃ ªI
CANALIZARE, INCLUSIV
BRANªAMENTE ªI RACOR-
DURI ÎN JUDEÞUL DOLJ.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Anunþul tãu!
Directia Generala de Asis-

tenta Sociala si Protectia Copi-
lului Dolj organizeaza concurs
(examen) la sediul  institutiei din
Craiova, str. Nicolae Titulescu
nr. 22, jud. Dolj,  in data de
21.10.2014, ora 1000  proba scri-
sa, si in data de 23.10.2014, ora
1400, interviul, pentru ocuparea
urmatoarelor posturi vacante: 2
posturi sef centru gr.II, 1 post
sef complex gr.II, 2 posturi con-
silier juridic gr.II, 7 posturi asis-
tent social, 1 post instructor
educatie principal.Dosarele de
concurs se primesc in termen
de 10 zile lucrãtoare de la data
afiºãrii anunþului la sediul
D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Re-
surse Umane, Organizare, Sala-
rizare - camera 3. Informatii su-
plimentare se pot obtine la se-
diul institutiei - camera 3 sau la
telefon 0251/407.009.

Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj anunþã scoaterea la
concurs a postului de consilier
– compartiment contabilitate,
studii superioare, grad profesi-
onal II. Concursul se organizea-
zã ºi desfãºoarã dupã cum ur-
meazã: 22 octombrie 2014, ora
10,00 – proba scrisã; 23 octom-
brie 2014, ora 10,00 – interviul;
Înscrierile la concurs se fac la
sediul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, str. Ion Maiores-
cu, nr. 6, Craiova, pânã la data
de 22.09.2014. Informaþiile refe-
ritoare la înscrierea ºi participa-
rea la concurs sunt afiºate la
sediul ISJ Dolj ºi la nr. de tele-
fon 0351407395 sau 0351407397.
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Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.
Vând urgent aparta-
ment 4 camere, car-
tier Lãpuº (vizavi de
Electroputere Mall),
etajul 6/8, multiple îm-
bunãtãþiri, termopa-
ne, uºã metalicã la
intrare. Poate fi vãzut
la orice orã din zi.
Preþ 47.000 euro ne-
gociabil. Telefon:
0766/483.542.

CASE
Vând urgent casã Pre-
deºti! Preþ 400 milioa-
ne negociabil. Telefon:
0756/815.724, 0763/
273.958.
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 Horezu,
Poenari. Telefon:
0766/657.974.

Vând casã 2 came-
re, salã, tindã, curte
600 mp, fântânã.
Preþ 10.000 Euro în
Cleanov - Dolj. Tele-
fon: 0351/809.972;
0764/211.651.
Dioºti, vând casã
Regalã superbã 3
camere ºi dependin-
þe, grajd, magazie
curte 3.800 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã 3 came-
re, anexe, pomi, vie,
fântânã, apã ºi cana-
lizare la poartã, loca-
litatea Ciutura. Tele-
fon: 0763/305.850.
Vând casã în comu-
na Breasta - Dolj, lân-
gã primãrie. Telefon:
0769/369.128; 0722/
943.220.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

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

Vând teren posibilita-
te construcþie, grãdi-
nã Bio. Telefon:
0724/805.298, dupã
ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi te-
ren intravilan 650 mp,
deschidere 8 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/ mp. Tele-
fon: 0724/228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELE-
FON: 0766/368.385.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã
cãmin Valea Roºie
cu o cãsuþã locui-
bilã. Telefon. 0764/
806.680.
Apartamnet 2 came-
re cu casã împreju-
rimi Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere +
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
STRÃINE

Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon:
0762/185.366.
Vând Fiat Punto mo-
tor 1,2, benzinã, 4 uºi,
culoare roºu grena,
taxa auto plãtitã ºi ne-
recuperatã, înmatri-
culat România. Tele-
fon: 0727/714.184.
Vând Fiat Ducato,
fabricaþie 1997, mo-
tor 2.5 Diesel, con-
sum7%, cui pentru
remorcã. Telefon:
0768/ 254.760.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 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.
Vând þuicã de prunã
ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.

Vând 10 kg sãpun de
casã 5 lei/kg, cruce
marmurã 1200 /400 /
100mm – 80 lei, sal-
tea 2/1m DORMEO
nouã 100 lei. Telefon:
0770/303.445.
VÂND disc, semãnã-
toare porumb, plug,
instalaþie erbicidat, an
fabricaþie 2003. Tele-
fon: 0742/ 176.320.
Vând chiuvetã inox cu
o cuvã nefolositã. Te-
lefon: 0748/599.012.
DE VÂNZARE. Avan-
tajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicle-
tã bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând groapã cimitir
Roboaica, regulator
gaze ºi 2 arzãtoare
sobe. Telefon: 0746/
901.203.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, piese
Dacia noi, calculator
instruire copii, com-
binã muzicalã ste-
reo. Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã- 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.

Presedintele Societatii Cooperative Mestesuga-
resti Avintul SCM Filiasi, convoaca Adunarea
Generala Extraordinara pe data de 30.09.2014
orele 11.00 la sediul societatii din Filiasi, str. Ra-
coteanu nr. 145, bl. UMPS, etaj 2, avand urmatoa-
rea ordine de zi:

1. Analiza activitatii consiliului de administratie
pe ultimii 4 ani, a contului de profit si pierderi.

2. Analiza modului de indeplinire de catre admi-
nistrator a obligatiilot ce le-au avut potrivit con-
tractelor de administrare.

3. Aprobarea criteriilor de performanta a admi-
nistratorilor.

4. Alegerea presedintelui societatii si a Consiliu-
lui de Administratie.

5. Alegerea comisiei de cenzori.
6. Alegerea consiliului social

Avintul SCM Filiasi, orga-
nizeaza licitatie pe data de
25.09.2014 orele 11.00 la se-
diul societatii din Filiasi, str.
Racoteanu nr. 145, bl. UMPS
etaj 2, pentru vanzarea spa-
tiu comercial din bloc F3
parter. Relatii: 0742505698,
0251441312.
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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 cãp-
ºuni remontate, par-
þial înfloriþi. Preþ 5 lei
ºi 8 lei. Telefon:
0 7 4 2 / 0 2 3 . 3 9 9 ;
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
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare fini-
satã neocupatã. Te-
lefon: 0722/456.609.

Vând vin roºu 5 lei/litru
ºi þuicã 10 lei/litru. Tele-
fon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri di-
mensiune 112. Tele-
fon: 0745/589.825.
Albine, familii puterni-
ce ºi roi bine dezvol-
taþi cu mãtci selecþio-
nate. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te 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 de-
molãri. Telefon:
0 7 2 2 / 9 4 3 . 2 2 0 ;
0755/139.772.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.

Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc, ca-
nistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V
nou, delcou aprinde-
re Dacia 1310 nou, ar-
zãtoare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut:
SINGER PAFF. Tele-
fon: 0745/751.558.
Vând PC model MSI
– ALL-IN-ONE,
WIND TOP AE 1920
nefolosit, sigilat, ga-
ranþie 300 Euro. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând aparat de su-
durã, autogen poli-
zor, bormaºinã, par-
briz Tico. Telefon:
0761/155.549.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi mare,
ºifonier stejar. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox verita-
bil - stazã perfectã. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.

Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând aragaz, televi-
zor Soni cu diagona-
la 30 cm, 120 Ron
bucata- Craiova. Te-
lefon:0729/977.036.

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

Cumpãr butelie cu
guler. Telefon: 0728/
012.055.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ garsoni-
erã lîngã Spitalul Mi-
litar. Telefon: 0735/
633.258.
Particular închiriez
apartament 2 ca-
mere decomanda-
te, ultraîmbunãtãþit,
centralã, stradal
zona Cinematograf
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.

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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ACS Podari a mai efectuat un
transfer de la defuncta FC Univer-
sitatea Craiova. Dupã Robert Sã-
ceanu, Bogdan Ciocârlã ºi Vasile
Stãnia, echipa pregãtitã de Victor
Naicu l-a legitmat ºi atacantul Nelu
„Jackie” Nicolae, în vârstã de 23

 „Jackie” Nicolae, „Jackie” Nicolae, „Jackie” Nicolae, „Jackie” Nicolae, „Jackie” Nicolae,
înregimentat de Podariînregimentat de Podariînregimentat de Podariînregimentat de Podariînregimentat de Podari

de ani, care a mai evoluat, în afarã
de FCU, la CSM Râmnicu Vâlcea
ºi UTA. Aducerea lui Nicolae la
Podari a dus la despãrþirea de Mã-
dãlin Poenaru, care în sezonul tre-
cut a jucat în Liga a II-a, la Mine-
rul Motru. Poenaru va îmbrãca tri-

coul tricoul unei alte reprezentante
a Doljului în al treilea eºalon fotba-
listic (dar în seria a IV-a; Podariul
e în a III-a), ACS Viitorul Munici-
pal Craiova, echipã pentru care a
mai jucat în stagiunea 2012-2013,
pe când se numea CS Apã Craio-
va. Poenaru ar putea debuta chiar
împotriva celor de la Motru, re-
trogradaþi la finele sezonului. Mi-
nerul – Viitorul Municipal este va
avea loc vineri, de la ora 17:00.

Altfel, Podariul, care a susþi-
nut asearã un amical cu CS Uni-
versitatea Craiova, pe terenul
„Zoltan Criºan”, din incinta Com-
plexului Sportiv „Ion Oblemenco”,
a început slab noul sezon, ieºind
prematur din Cupa României ºi
pierzând în primele douã runde de
campionat, 0-1 cu FCM Târgo-
viºte (a) ºi 1-2 cu Urban Titu (d).
Etapa viitoare, sâmbãtã de la ora
17:00, ACS primeºte vizita celor
de la CS Afumaþi, locul 4 cu tot
atâtea puncte.

Sala Polivalentã din Craiova va
gãzdui în perioada 19-21 septem-
brie turneul amical de volei mas-
culin „Radu Zamfirescu”, ajuns la
a cincea ediþie

Pe lângã gazdele de la SCM, la
turneul din Bãnie vor mai veni, veº-
nicile rivale bucureºtene ale olteni-
lor, indiferent de sportul la care se
întrec, Steaua ºi Dinamo, plus CS
Banatul Caransebeº.

VOLEI (M)

Rivalele tradiþionale ale oltenilor, Steaua
ºi Dinamo, vin la turneul „Radu Zamfirescu”

Pânã la acest turneu, SCM va
disputa douã meciuri amicale cu
cea din urmã, mâine ºi joi, ambele
la Caransebeº.

La turneul “Radu Zamfirescu”,
craiovenii vor juca dupã cum ur-
meazã: în 19 septembrie cu Stea-
ua (18:00), în 20 septembrie cu
Banatul (18:00), iar în 21 septem-
brie cu Dinamo (12:30). Intrarea
va fi liberã.

Dupã cele douã jocuri de
verificare cu Steaua, unul
susþinut luni searã ºi pierdut la 20
de puncte (64-84, pe sferturi 18-
23, 6-16, 25-27, 15-18), iar
celãlalt disputat asearã dupã
închiderea ediþiei – ambele la
Bucureºti, baschetbaliºtii de la
SCM vor reveni la Craiova
pentru alte douã partide amicale.
Acestea sunt programate sâmbã-

Rezultate consemnate luni – pri-
ma etapã a fazei grupelor

Grupa C: Luxemburg – Bela-
rus 1-1 (Gerson 42 / Dragun 78),
Spania – Macedonia 5-1 (Ramos
15 pen., Alcacer 17, Busquets
45+3, Silva 50, Pedro 90+1 /
Ibraimi 28 pen.), Ucraina – Slova-
cia 0-1 (Mak 17).

Grupa E: Estonia – Slovenia
1-0 (Purje 86), San Marino – Li-
tuania 0-2 (Matulevicius 5, No-
vikovas 36), Elveþia – Anglia 0-2

(Welbeck 58, 90+4).
Grupa G: Rusia – Liechtenstein

4-0 (Buchel 4 aut., Burgmeier 50
aut., Kombarov 54 pen., Dzyuba
65), Austria – Suedia 1-1 (Alaba 7
pen. / Zengin 12), Muntenegru –
Moldova 2-0 (Vucinici 45+3, To-
masevici 73).

Iatã ºi rezultatele înregistrate

Mãdãlin Ciucã s-a înþeles
cu Metalul Reºiþa

Fostul cãpitan al FC Univer-
sitatea Craiova, Mãdãlin Ciucã,
a ajuns la formaþia de ligã secun-
dã Metalul Reºiþa. Fotbalistul în
vârstã de 32 de ani a semnat cu
formaþia din Banat un contract
valabil pânã în iarna acestui an.
„Am fost în discuþii în aceastã
varã cum mai multe cluburi din
Liga 1 dar ºi din strãinãtate, însã
am simþit cã cel mai mult am fost
dorit la Reºiþa. Pentru mine im-
portant este sã joc, sã revin în
circuit, pentru cã vin dupã ºase
luni de pauzã. Din iarnã vom ve-
dea ce se va întâmpla”, a decla-
rat fundaºul, citat de Divizia Lo-
calã Craiova.

Dupã primele douã etape, Me-
talul e lider în seria a II-a a ligii
secunde, cu punctaj maxim.

Baschetbaliºtii de la SCM, „dublã”
test în weekend, cu Balkan Botevgrad

Sâmbãtã, în preambulul primului joc, gruparea
alb-albastrã îºi va prezenta ºi lotul pentru noul

sezon, în cadrul evenimentului Craiova SportFest

tã (19:30) ºi duminicã
(17:00), când echipa
pregãtitã de Andjelko

Mandici va da piept cu bulgarii
de la Balkan Botevgrad. Sâmbãtã,
de la ora 17:00, va avea loc ºi
prezentarea lotului, în cadrul
evenimentului Craiova SportFest
(vor fi prezentate ºi loturile
celorlalte echipe craiovene din
sporturile de salã).

Intrarea la cele douã meciuri
cu vecinii de la sud de Dunãre va
fi liberã.

SCM ºi Balkan au fost
adversare în trecuta ediþie a Ligii
Balcanice, bulgarii câºtigând de
fiecare datã, cu 89-62 la Botev-
grad (noiembrie 2013) ºi 96-91
la Craiova (martie 2014).

Alb-albaºtrii debuteazã în noul
sezon în faþa campioanei Asesoft
Ploieºti, la 18 septembrie, în
deplasare, într-un meci contând
pentru manºa tur din runda
inauguralã a Cupei României.
Returul de la Craiova e progra-
mat în 1 octombrie.

Digi Sport 2
10:00, 11:15, 12:30, 13:45,

15:00, 16:15 – FOTBAL PE
PLAJÃ – Calificãri Campionatul
Mondial / 19:00, 23:00 – BAS-
CHET (M) – Campionatul Mon-
dial din Spania, sferturi de
finalã: Serbia – Brazilia,
Franþa – Spania.

Digi Sport 3
18:45 – FOTBAL PE PLA-

JÃ – Calificãri Campionatul
Mondial.

Dolce Sport
3:00 – FOTBAL – Meci

amical: Brazilia – Ecuador.
Dolce Sport 2
21:15 – HANDBAL (M) –

Campionatul Germaniei: Gum-
mersbach – Rhein Neckar.

Eurosport
9:30, 14:30 – SNOOKER

– Mastersul de la Shanghai, în Chi-
na / 17:30 – CICLISM – Turul
Spaniei: etapa a 17-a.

Eurosport 2
17:00 – CICLISM – Turul Spa-

niei: etapa a 17-a.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2016

duminicã
Grupa D: Georgia – Irlanda

1-2 (Okriashvili 38 / McGeady
24, 90), Germania – Scoþia 2-1

(Muller 18, 70 / Anya 66), Gi-
braltar – Polonia 0-7 (Grosicki
11, 48, Lewandowski 50, 53,
86, 90+2, Szukala 58).

Grupa F: Ungaria – Irlanda N.
1-2 (Priskin 73 / McGinn 81, Laf-
ferty 88), Insulele Feroe – Finlan-

da 1-3 (Holst 41 / Riski 53, 78,
Eremenko 82), Grecia – România
0-1 (Marica 10 pen.).

Grupa I: Danemarca – Arme-
nia 2-1 (Hojbjerg 65, Kahlenberg
80 / Mkhitaryan 50), Portugalia –
Albania 0-1 (Balaj 52).

*Aceastã grupã este singura de
5 echipe, iar selecþionata care stã
întâlneºte gazda turneului final,
Franþa, într-un meci test. Serbia a
fost echipa ce a înfruntat naþiona-
la „Cocoºului galic”, 1-1 la Belgrad
(Kolarov 80 / Pogba 13).

Asearã dupã închiderea ediþiei
Grupa A: Kazhstan – Letonia,

Cehia – Olanda, Islanda – Turcia.
Grupa B: Andorra – Þara Ga-

lilor, Bosnia – Cipru. Belgia ºi Is-
rael stau.

Grupa H: Azerbaidjan – Bulgaria,
Croaþia – Malta, Norvegia – Italia.
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Noul staff al echipei din Bãnie a insistat pe pregãtirea fizicã
a jucãtorilor, care au fost deja testaþi ºi în douã amicale

Antrenorul principal al Craiovei,
Emil Sãndoi, a prezentat situaþia
echipei, dupã primele antrenamente
susþinute ºi amicalul cu OFK Bel-
grad. Sãndoi spune cã s-a insistat
în aceastã perioadã pe latura fizicã
ºi considerã cã foarte importante
sunt rezultatele, chiar mai presus
decât jocul, întrucât locul din cla-
sament ºi faptul cã retrogradeazã
6 echipe pun presiune din acest
punct de vedere. „Este o situaþie
dificilã. Când te afli pe ultimul loc,
cu doar douã puncte, ºi ai în faþã
cel mai dur campionat, nu poate fi
prea plãcut. Dar suntem mulþumiþi
de implicarea bãieþilor în meciul cu
OFK Belgrad, de modul în care au
rãspuns indicaþiilor primite. Mai
ales cã am fãcut douã antrenamen-
te pe zi, un program spartan în
care am încercat sã ridicãm puþin
nivelul pregãtirii fizice. Pentru noi
a fost important ºi rezultatul în
acest meci amical. Dacã eram pe
locul 6-7 în campionat poate nu
ne interesa sã câºtigãm, dar datã
fiind situaþia rezultatul este bun
pentru moralul echipei. Trei puncte
sunt vitale în meciul cu Oþelul. Cu
excepþia a cinci-ºase echipe, ce-

Portarul Cristian Bãlgrãdean a debutat la CS
Universitatea Craiova în jocul amical cu OFK
Belgrad. El considerã cã în ciuda locului ocu-
pat de noua sa echipã, existã potenþial pentru
îndeplinirea obiectivului iniþial, o clasare în pri-
ma jumãtate a clasamentului ºi se gândeºte
chiar la cupele europene, prin intermediul Cu-
pei României. „Voi încerca sã apãr cât mai bine,
numai aºa putem câºtiga puncte. Firescã cã
îmi doresc sã nu iau gol, nu cred cã existã
vreun portar care sã doreascã sã primeascã
goluri. Dacã voi avea evoluþii bune sunt con-
vins cã publicul mã va aprecia. Sunt jucãtor
profesionist ºi voi da totul pentru echipã. Dacã
nu reziºti la presiune nu mai ai de ce sã joci
fotbal. ªtiu cã este un public pretenþios, cred
cã oraºul Craiova are foame de fotbal, dar tre-
buie sã aibã puþinã rãbdare. Suntem 14-15 jucã-

tori noi ºi e greu sã formezi o echipã într-o
perioadã aºa scurtã. Avem nevoie de puþin
noroc, pânã acum bãieþii au avut un ghinion
teribil în multe partide. Odatã cu ºocul de la
echipã sper sã aducem puncte. S-a investit
mult la Craiova, mai mult decât la alte echi-
pe, din pãcate nu au venit rezultatele. Sper
ca lumea sã aibã rãbdare cu noi, valoarea
noastrã nu este de ultimul loc, ci de locurile
1-7. Trebuie sã muncim ºi vor veni ºi roa-
dele. Suntem conºtienþi de locul pe care-l
ocupãm ºi toþi avem acelaºi þel, sã ridicãm
echipa. Mai sunt 28 de etape, eu vãd Craio-
va pe unul din locurile 1-7 la finalul cam-
pionatului. Dacã terminãm pe 4 putem juca
în Europa. Mai e ºi drumul scurt spre Eu-
ropa, prin Cupa României“ a spus Bãlgrã-
dean. Fostul goal-keeper al lui Dinamo spu-
ne cã echipa va aborda la victorie fiecare

meci, dar cã este important sã existe rãbdare,
fiindcã precipitarea ar putea aduce echipa într-
o situaþie ºi mai dificilã. „Dupã etapa cu Dina-
mo se va întrerupe iar campionatul, eu sper sã
facem 12 din 12, e foarte greu. Dar vom juca
la victorie fiecare meci, vrem sã obþinem ma-
xim. E important sã pornim cu dreptul. Gãlã-
þenii nu pot sã joace mai agresiv ca noi, doar
vin la Craiova. Trebuie sã avem rãbdare 90 de
minute, sã nu ne hazardãm“. Bãlgrãdean a co-
mentat ºi iminenta mutare pe Extensiv: „Ple-
când de pe Ion Oblemenco, casa noastrã, nu
ne va fi uºor. Dar cu ajutorul suporterilor, care
sunt convins cã vor fi alãturi de noi, pentru
noi conteazã foarte mult, misiunea noastrã va
fi mai uºoarã. ªtim ce pot sã facã fanii olteni la
un meci de fotbal. Cu 8.000 de suporteri îi
vom mânca din adversari“.

lorlalte formaþii le va fi foarte greu
în acest campionat, care dupã pã-
rerea mea este cel mai dur de pânã
acum. Oþelul a învins clar Rapid,
iar în Bãnie va veni sã se agaþe de
fiecare minge, sã scoatã ceva din
meci“. Despre relaþia cu Sorin
Cârþu, Sãndoi a spus: „Responsa-
bilitatea este egalã. Ne completãm
foarte bine unul pe altul. Nu tre-
buie uitat cã am fost ºi colegi de
echipã, dar i-am fost ºi cãpitan în
echipa care a câºtigat eventul. So-
rin Cârþu mã cunoaºte bine, ºi eu
îi cunosc filosofia de antrenor“.

Mateiu mai stã o lunã
Emil Sãndoi a prezentat ºi situa-

þia jucãtorilor cu probleme medi-
cale. Deºi se preconiza cã va re-
veni la meciul cu Oþelul, Mateiu va
mai sta o lunã, din cauza compli-
caþiilor apãrute ddupã accidenta-
rea din prima etapã. „Frãsinescu
resimte dureri la tendonul lui Achi-
le, am vrut sã nu forþãm ºi sã ris-
cãm astfel o accidentare mai lun-
gã. Curelea a revenit la antrenamen-
te normale, alãturi de coechipieri.
Mateiu a fost la clinica din Turcia,
iar acum e într-o perioadã de rea-

comodare la efort, va face doar
alergãri lineare, pentru cã încã re-
simte dureri. Peste douã sãptãmâni
se va duce iar la control în Turcia.
Pânã în octombrie nu cred cã se
poate conta pe el. ªi el a fost o
pierdere pentru echipã, este un ju-
cãtor de travaliu, care ocupã o zonã
mare în teren“ a spus Sãndoi. Tot-
odatã, antrenorul Craiovei a expli-
cat ºi rolul jocurilor amicale din

cursul sãptãmânii: „Sin mi-a plã-
cut în liga a doua, a avut evoluþii
bune. Pe el ºi pe ceilalþi jucãtori
care au evoluat mai puþin vom în-
cerca sã-i încurajãm. De altfel,
aceste meciuri amicale, cum este
cel cu Podari, le facem pentru a le
da lor jocuri în picioare. Sã-i pãs-
trãm în prizã“. Selecþioner timp de
7 ani al naþionalei de tineret a Ro-
mâniei, Emil Sãndoi a salutat as-

censiunea lui Andrei Ivan: „Este un
jucãtor care are un talent ieºit din
comun, o promisiune a fostbalului
românesc, nu doar a Craiovei fot-
balistice. Nelucrând cu el, ca spec-
tator din tribune m-am întrebat de
ce nu e titular. Vreau sã-l simt în
antrenamente, sã vãd dacã are ca-
pacitatea sã joace titular în liga în-
tâi la 17 ani. Ivan e un jucãtor care
face diferenþa“.

Portarul Craiovei considerã cã valoarea lotului este de locurile 1-7
ºi cu puþin noroc se poate ajunge în acea zonã a clasamentului

Pe adresa clubului CS Universitatea Cra-
iova au sosit telegrame de convocare pentru
ºase juniori de la naþionala Under 18 a Româ-
niei. Este vorba de portarul Iulian Popescu,
mijlocaºii Alin Manea, Alexandru Armãºelu,
Iuga Angelo ºi atacanþii Andrei Burlacu ºi Dan
Buzãrnescu. Buzãrnescu ºi Armãºelu sunt
vicecampioni ai României la republicani B cu
Universitatea, în vreme ce ceilalþi patru ju-
niori au fost transferaþi în aceastã varã. Cei
ºase trebuie sã se prezinte la Mogoºoaia du-
minicã, 14 septembrie. Ei au fost selecþionaþi
de Andrei Spier în vederea celor douã partide
amicale pe care reprezentativa României le
va susþine în deplasare contra Serbiei, jocuri
programate în zilele de 23 ºi 25 septembrie.
De la CSU, Andrei Ivan a fãcut pasul la naþi-
onala de tineret a þãrii, iar Alexandru Ivaºcu a

CSU dã 6 juniori lotului under
18 al României

fost convocat la reprezentativa U16 a Româ-
niei, în vederea unei duble amicale tot cu echi-
pa similarã a Serbiei, ce se va disputa pe 16 ºi
18 septembrie.

În acest sezon, la meciurile din deplasa-
re, CS Universitatea a evoluat în echipamen-
tul de rezervã, respectiv cel verde ºi cel în
combinaþia galben-negru. Atât feed-back-ul

deloc pozitiv din partea fanilor, care nu au
adoptat noile outfit-uri, dar ºi superstiþia, cra-
iovenii neobþinând vreun punct din cele 3
meciuri în deplasare, au determinat condu-

cerea clubului sã apeleze la fir-
ma Joma comandându-se alte
douã rânduri de echipament.
Astfel, în perioada urmãtoare
vor fi livrate de cãtre sponso-
rul tehnic ºi echipamentele tra-
diþionale, specifice Craiovei,
respectiv alb complet ºi albas-
tru complet, care vor putea fi
purtate la meciurile din depla-
sare, urmând ca acasã alb-al-
baºtrii sã fie într-adevãr alb-al-
baºtri, purtând tricourile în
dungi verticale.

Bãlgrãdean: „Jucãm la victorie fiecareBãlgrãdean: „Jucãm la victorie fiecareBãlgrãdean: „Jucãm la victorie fiecareBãlgrãdean: „Jucãm la victorie fiecareBãlgrãdean: „Jucãm la victorie fiecare
meci, trebuie sã ridicãm echipa”meci, trebuie sã ridicãm echipa”meci, trebuie sã ridicãm echipa”meci, trebuie sã ridicãm echipa”meci, trebuie sã ridicãm echipa”

Craiova revine la echipamentul tradiþionalCraiova revine la echipamentul tradiþionalCraiova revine la echipamentul tradiþionalCraiova revine la echipamentul tradiþionalCraiova revine la echipamentul tradiþionalCraiova revine la echipamentul tradiþionalCraiova revine la echipamentul tradiþionalCraiova revine la echipamentul tradiþionalCraiova revine la echipamentul tradiþional

Asearã într-un meci amical
CS Universitatea

Craiova –
ACS Podari 3-2
Au marcat: Izvoranu, Sin,

Burlacu / Preda, Segãrceanu.
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