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- Am ajuns nespãlaþi, Popescule,
pentru cã cei de la asociaþie sunt
neserioºi ºi îºi bat joc de noi cu apa
caldã. actualitate / 5

culturã / 8

Memoria doamnei Alina GorghiuMemoria doamnei Alina GorghiuMemoria doamnei Alina GorghiuMemoria doamnei Alina GorghiuMemoria doamnei Alina Gorghiu
Calendarul arãta ziua de 22 aprilie 2012 ºi în Parlamentul Ro-

mâniei se dezbãtea moþiunea de cenzurã a USL împotriva guver-
nului condus de premierul Mihai Rãzvan Ungureanu, de numai 78
de zile. ªansele ca guvernul MRU sã pice erau sub 50%, în cele
mai optimiste evaluãri. Dar a cãzut, în cele din urmã, datoritã
unor defecþiuni de ultim moment, insuficient luate în considera-
þie. Discursul ex-copreºedintelui USL, Crin Antonescu, devasta-
tor de la un capãt la altul, unul dintre cele mai articulate, dense ºi
teribil intonate, auzite vreodatã în Parlament, încã reverbereazã.
Alina Gorghiu, actual copreºedinte al PNL, ºi-a aplaudat cu fre-
nezie liderul, alãturi de ceilalþi parlamentari liberali. Minte deschi-
sã, dedicat irepresibil valorilor democratice, Crin Antonescu avu-
sese un discurs fulminant care încã dãinuie. Cã ºi-a dat seama,
dupã un timp, cã nu are ce cãuta în politica româneascã, este o
altã discuþie. Reproºurile lui Crin Antonescu la adresa ex-premie-
rului Mihai Rãzvan Ungureanu erau de fond, nu de suprafaþã. Sã
revenim la zilele noastre. Admitem cã desemnarea lui MRU, ca
director al SIE, demnitate pe care a mai exercitat-o, este o soluþie
elaboratã a preºedintelui Klaus Iohannis. Îmbrãþiºarea propunerii
respective de cãtre liderii PNL – Alina Gorghiu ºi Vasile Blaga – se
circumscrie regulii jocului politic.
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Ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii ºi al Irlandei de Nord în România, Paul
Brummell, s-a aflat, ieri, într-o vizitã la Craiova. Excelenþa Sa ºi-a început vizita la Primã-
rie, unde a fost întâmpinat de primarul Lia Olguþa Vasilescu. Cei doi au discutat despre
relaþiile bune de colaborare care existã între Craiova ºi Marea Britanie.Paul Brummell s-a
întâlnit ºi cu preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, pentru a purta discuþii de-
spre cadrul investiþional de care pot beneficia companiile interesate, dar ºi privind continua-
rea proiectului „Fiecare Copil în Grãdiniþã”.Excelenþa Sa a vizitat, ieri, Muzeul de Artã din
Craiova, de care s-a declarat impresionat. administraþie / pag.3 ºi 6
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Radu Mazãre: Marea este cea
mai mare dragoste a mea,
mi-a lipsit mult

Fostul primar al Constanþei Radu
Mazãre a spus, ieri, la ieºirea din
sediul Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului (IPJ) Constanþa, cã odatã
ajuns acasã din arest, îºi doreºte foar-
te mult sã iasã pe mare ºi sã practice
diverse sporturi. “Marea e cea mai
mare dragoste a mea. M-a tulburat
enorm când am venit la termenul tre-
cut cu duba la Constanþa, cu cãtuºe,
nici n-am vãzut marea. Numai la
mare m-am gândit, mai mult decât la
fete. Marea e viaþa mea”, a afirmat
Mazãre.

Acesta a susþinut cã în prezent este
un cetãþean ca toþi ceilalþi, fãrã sã
mai fie interesat de administraþia lo-
calã sau de politicã. Fostul primar a
spus cã nu va renunþa însã la cluburi,
continuând sã meargã la astfel de dis-
tracþii dupã ce se va “reobiºnui cu
lumea, cu viaþa”, în condiþiile în care
a stat timp de aproape trei luni în
arest. Radu Mazãre a menþionat cã le
mulþumeºte celor din familia sa ºi prie-
tenilor cu care a avut voie sã vorbeas-
cã pentru cã au fost “extraordinari”
în perioada în care el s-a aflat în spa-
tele gratiilor. Fostul primar ºi-a ex-
primat însã ºi dezamãgirea faþã de
comportamentul altor persoane pe le
considera prieteni.

Mazãre a afirmat cã are sechestru
pus pe apartament, pe maºini, dar cã
are banii cash din care poate trãi,
fãrã sã se plângã. “Am sechestru pe
apartament, pe maºini cu care mai
merg, dar mai am banii cash din care
pot sã cheltuiesc ºi pot sã-mi plãtesc
ºi avocaþii. E rãu, pentru cã toþi cei
care intrã ºi ajung în situaþii de as-
tea, tuturor li se pune sechestru ºi nu
mai are nici familia din ce sã trãias-
cã, nici avocaþii din ce sã-i plãteas-
cã. Dar mai am prieteni. (...) ªi nu,
Doamne fereºte, hai sã nu mã plâng.
Am din ce sã trãiesc”, a afirmat fostul
primar al Constanþei. Magistraþii de
la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
au decis miercuri ca Radu Mazãre sã
fie eliberat din arest preventiv, în do-
sarul în care este acuzat de DNA de
fapte de corupþie. Curtea Supremã a
admis o contestaþie a lui Radu Mazã-
re ºi a dispus înlocuirea arestului pre-
ventiv cu mãsura controlului judiciar
pe o perioadã de 60 de zile, decizia
fiind definitivã.

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU

Regina Elisabeta a II-a ºi soþul sãu, prinþul
Philip, se aflã începând de marþi, într-o vizitã
de stat de patru zile, în Germania. Venirea înal-
þilor oaspeþi este corelatã cu dorinþa lui David
Cameron de a reforma structural Uniunea Eu-
ropeanã. Miercuri dimineaþã, cuplul regal a fost
primit de preºedintele german Joachim Gauck
cu onoruri militare. Apoi, în cursul aceleaºi
zile s-a întâlnit cu cancelarul german Angela
Merkel. Suveranii britanici vor vizita astãzi
lagãrul de concentrare Bergen-Belsen, din nor-
dul þãrii. Este locul unde în al Doilea Rãzboi
Mondial au pierit zeci de mii de persoane între
care ºi Anne Frack. Britanicii nu sunt prea
entuziasmaþi de o discuþie pe tema rãdãcinii
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germane a familiei lor regale. Deºi Casa Wind-
sor este cunoscutã ca având legãturi cu fami-
lia Saxe-Coburg Gotha. Din cauza Primului
Rãzboi Mondial ºi a dezvoltãrii sentimentului
antigerman în Marea Britanie, numele a fost
schimbat. Potrivit „Daily Mail”, regina nu are
intenþia de a vorbi germana în timpul voiaju-
lui. Cuplul regal a vizitat Germania în mai 1965,
mai 1978, octombrie 1992 ºi noiembrie 2004.
La 89 de ani, se vorbeºte de ultima vizitã ofi-
cialã a reginei Elisabeta a II-a în afara þãrii. Vi-
zita coincide însã cu eforturile lui David Came-
ron în a obþine susþinerea Berlinului pentru
materializarea programului sãu de reformare
structuralã a Uniunii Europene. Premierul bri-

tanic a întâlnit-o ºi el pe Angela Merkel, mier-
curi dupã-amiazã. Dupã cum se ºtie, înainte de
2017, Marea Britanie va avea un referendum
privind rãmânerea în Uniunea Europeanã. Re-
gina Elisabeta a II-a, un monarh constituþional,
încearcã un lobby pe lângã Angela Merkel, care
s-a exprimat clar: „Doresc ca Marea Britanie
sã rãmânã în UE”. „Retragerea Marii Britanii ar
fi dureroasã pentru Germania”, a mai spus An-
gela Merkel, în timp ce Elisabeta a II-a încear-
cã sã convingã cancelarul german de justeþea
viziunii lui David Cameron. Care într-o expri-
mare frustã n-ar însemna altceva decât urmã-
torul lucru: „Faceþi ce vã spunem noi ºi mai
discutãm!”

Tribunalul Ilfov a decis, ieri,
eliberarea condiþionatã a lui So-
rin Roºca Stãnescu, dupã ce a
executat aproape nouã luni din
pedeapsa de doi ani ºi patru luni
de închisoare primitã în dosarul
“Rompetrol”. Instanþa Tribuna-
lului Ilfov a respins astfel conte-
staþia procurorilor ºi a menþinut
decizia Judecãtoriei Sectorului 4,
dispunând ca Sorin Roºca Stã-
nescu sã fie eliberat condiþionat.
Hotãrârea Tribunalului Ilfov este
definitivã, astfel cã fostul sena-
tor Sorin Roºca Stãnescu a pã-
rãsit Penitenciarul Jilava dupã ce
la unitatea de detenþie au ajuns
documentele de la instanþã pri-
vind decizia de eliberare.

În 15 mai, Judecãtoria Secto-
rului 4 a decis ca Roºca Stãnes-
cu sã fie eliberat condiþionat, în
dosarul “Rompetrol”, în care a
fost condamnat la doi ani ºi pa-
tru luni de închisoare. Instanþa a
admit atunci propunerea Peniten-
ciarului Jilava, care a stabilit cã
Sorin Roºca Stãnescu a executat

Delegatul permanent al României la
UNESCO, istoricul Adrian Cioroianu, a decla-
rat, ieri, pentru Agerpres, cã ar fi de dorit ca la
nivelul politicii româneºti „sã fie ceva mai mul-
tã liniºte”, având în vedere situaþia din zonã, ºi
a apreciat cã întotdeauna viaþa politicã româ-
neascã a fost una „cronofagã”.

„Este o situaþie confuzã (în apropierea gra-
niþelor României, n.r.) ºi tocmai pentru cã vor-
bim despre aceastã situaþie neclarã din vecini,
din estul Ucrainei, ar fi bine ca ºi la nivelul po-
liticii româneºti sã fie ceva mai multã liniºte,
dar se pare cã este imposibil. La noi, de când se
face politicã, de dupã Constituþia de la 1866
pânã astãzi, istoria ne aratã cã totdeauna viaþa
politicã a fost agitatã. Indiferent de pericolele
care au fost în jur, la noi, viaþa politicã a fost
întotdeauna una cronofagã ºi am cheltuit întot-
deauna energiile luptându-ne între noi. Este o
instabilitate în politica româneascã, o schimba-
re a generaþiilor care poate este fireascã. Tot ce
îmi doresc este ca aceastã neliniºte din plan in-
tern sã nu influenþeze prestaþia noastrã în afa-

Sorin Roºca Stãnescu, eliberat condiþionat dupã
ce a executat aproape nouã luni din pedeapsã

o treime din pedeapsã ºi întru-
neºte condiþiile pentru a fi elibe-
rat condiþionat. Acesta a fost con-
damnat, în 7 octombrie 2014, la
doi ani ºi patru luni de închisoare
cu executare, în dosarul “Rom-
petrol”, pentru utilizare de infor-
maþii privilegiate ºi constituire a
unui grup infracþional organizat.
Fostul senator a fost încarcerat
în aceeaºi zi ºi a executat pânã în

prezent aproape nouã luni.
În acelaºi dosar a fost condam-

nat ºi fostul ministru al Comuni-
caþiilor Sorin Pantiº, la doi ani ºi
opt luni de închisoare cu execu-
tare, pentru complicitate la mani-
pularea pieþei de capital ºi consti-
tuire a unui grup infracþional or-
ganizat. În cazul lui Dinu Patri-
ciu, instanþa a constatat încetarea
procesului penal, ca urmare a de-

cesului acestuia. Judecãtorii Cur-
þii de Apel Bucureºti au lãsat ne-
soluþionatã partea civilã legatã de
Patriciu.

Prin aceeaºi decizie, Irina Mi-
haela Popovici, fost vicepreºedin-
te al Comisiei Naþionale de Valori
Mobiliare (CNVM), a fost con-
damnatã la trei ani de închisoare
cu suspendare pentru favorizarea
infractorului, iar Gabriela Victo-
ria Anghelache, fost preºedinte al
CNVM, a primit o pedeapsã tot
de trei ani de închisoare cu sus-
pendare, pentru aceeaºi faptã. Ele-
na Albu, fosta ºefã a Corpului de
Control al CNVM, a fost achitatã
pentru aderare sau sprijinire a unui
grup infracþional organizat ºi pen-
tru favorizarea infractorului.

Potrivit DIICOT, activitatea in-
fracþionalã a inculpaþilor a fost
analizatã sub douã aspecte:
creanþa Libia (primele trei in-
fracþiuni ale lui Patriciu, precum
ºi cele de care sunt acuzaþi Gra-
ma ºi Bucºã) ºi manipularea pie-
þei de capital.

Adrian Cioroianu: Ar fi bine ca la nivelul politicii
româneºti sã fie ceva mai multã liniºte

rã”, a afirmat Adrian Cioroianu.
Pe de altã parte, fostul ministru de Externe

ºi-a exprimat speranþa cã evoluþia situaþiei din
vecinãtatea nord-esticã a þãrii noastre nu va
degenera într-un conflict militar deschis. „Încã
pãstrez speranþa cã nu se va ajunge la un con-
flict deschis sau care sã implice toate þãrile
din zonã. Conflictul este deschis în momentul
de faþã, din pãcate, pe graniþa de est a Ucrai-
nei, dar sperãm cã nu va conduce la
un rãzboi care sã implice þãrile NATO
ºi într-o perioadã de timp ne dorim sã
se gãseascã o soluþie rezonabilã ºi in-
clusiv administraþia Putin sã-ºi dea sea-
ma cã escaladarea aceasta ºi menþine-
rea conflictului din estul Ucrainei nu aju-
tã pe nimeni, nici mãcar pe Rusia”, a
spus Adrian Cioroianu.

Cioroianu sperã cã se va gãsi o ºansã
de soluþionare politicã a situaþiei. „Câtã
vreme respirãm, trebuie sã sperãm cã
se va gãsi o ºansã de soluþionare.
Aceasta este regula de aur a diploma-

þiei. Sigur cã timpul le vindecã pe toate, într-
un fel. Sã nu ne imaginãm cã un conflict poa-
te sã dureze veºnic, dar pe de altã parte fieca-
re zi de conflict acolo înseamnã, totuºi, dis-
trugeri”, a punctat Cioroianu. Adrian Cioroia-
nu a participat la cea de-a III-a Conferinþã In-
ternaþionalã a Culturilor Dunãrene care a în-
ceput ieri la Timiºoara, cu tema de dezbatere
„Spaþiul dunãrean – fluviul ca experienþã”.
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Marius Mihai este numele consilierului municipal care a
înlocuit-o pe Cristina Calangiu, acesta fiind validat, în plenul
de ieri, de aleºii locali. A existat totuºi ºi o împotrivire la
adresa sa. Consilierul liberal Marian Vasile a criticat faptul cã
nu s-a solicitat ºi acordul PNL la numirea acestuia, pe motiv
cã persoanele au fost alese, în 2012, pe o listã comunã a
USL. Alesul local Bianca Predescu a explicat cã Marius Mi-
hai este urmãtoarea persoanã pe lista electoralã ºi cã acesta
poate sã intre în CLM Craiova deoarece nu se aflã în nici o
stare de incompatibilitate. De menþionat faptul cã Marius
Mihai a ajuns pe o poziþie eligibilã dupã ce generalul (r.) Ionel
Pâlºoiu, de la PC, a refuzat mandatul de consilier. În cele din
urmã, Marius Mihai a depus jurãmântul de credinþã, iar Ma-
rian Vasile a conceput o contestaþie împotriva numirii aces-
tuia pe care o va depune în instanþã.
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Consilierul PSD, So-
rin Manda, a renunþat la
mandatul de consilier
municipal. Social-demo-
cratul a aºteptat pânã la
finalul ºedinþei de plen,
anunþându-ºi demisia la
ultimul punct, întrebãri
ºi interpelãri. Sorin
Manda nu a precizat
care este motivul pen-
tru care a decis sã plece
din CLM, însã a þinut sã
le mulþumeascã tuturor
colegilor consilieri pen-
tru colaborare. Acesta

le-a cerut, în schimb, sã sprijine pe mai departe Clubul Spor-
tiv Municipal Craiova, care se aflã în subordinea directã a
CLM Craiova ºi al cãrui director va rãmâne.
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în cartierul chinezescîn cartierul chinezescîn cartierul chinezescîn cartierul chinezescîn cartierul chinezesc

P r e º e d i n t e l e
„Asociaþiei Craiova
Capitalã Culturalã
2021”, Antoniu
Zamfir, a cerut con-
silierilor municipali
sã aprobe cumpãra-
rea a douã aparta-
mente în cartierul
chinezesc pentru a fi
date în circuit cul-
tural. Acesta a pre-

cizat cã a înaintat o scrisoare de intenþie ºi Primãriei Craio-
va, iar imediat dupã ce plenul de ieri a luat sfârºit a cerut ºi
sprijinul aleºilor locali. „Dorim, dacã vom avea acceptul ºi
bunãvoinþa dumneavoastrã, sã solicitãm Primãriei sã achizi-
þioneze în cartierul chinezesc douã apartamente pe care sã
le dea în circuitul cultural. Sã putem aduce artiºti care sã
creeze ºi sã contureze o activitate culturalã în acel cartier”,
a menþionat Zamfir, care le-a mulþumit consilierilor anticipat
pentru „deschidere ºi pentru sprijin pe acest proiect”. Pre-
ºedintele asociaþiei le-a mai spus consilierilor cã se intenþio-
neazã sã se propunã, în dosarul de candidaturã, un proiect
care sã se poarte titlul de cartier cultural la Craiova.

Grupaj realizat de LAURA MOÞÎRLICHE

Chiar ieri, consilierii municipali au
avut pe ordinea de zi douã proiecte de
hotãrâre privind colaborarea, în baza
unor scrisori de intenþie, cu douã fir-
me din Anglia, Spirit Circuits ºi
Portsmouth Aviation, prima fiind inte-
resatã sã deschidã o fabricã de circuite
integrate, iar cea de-a doua, o fabricã
pentru purificatoare de apã. „Venirea
domnului ambasador Paul Brummell a
coincis într-o zi fericitã când, în CLM,
aprobãm colaborarea cu douã firme din
Marea Britanie pe care am reuºit sã le
atragem chiar cu sprijinul domnului
ambasador care ne-a însoþit la Win-
chester, unde am  avut discuþii ºi ne-
gocieri cu aceste firme”, a declarat
Olguþa Vasilescu, dupã întrevederea cu
Excelenþa Sa, Paul Brummell.

„Craiova este un oraº
care are multe de oferit”

Ambasadorul britanic a spus cã este
prima sa vizitã în Craiova ºi cã este bu-
curos pentru faptul cã primele contacte
cu investitorii, stabilite la începutul anu-
lui în Anglia, când autoritãþile din Craio-

Ambasadorul MariiAmbasadorul MariiAmbasadorul MariiAmbasadorul MariiAmbasadorul Marii
Britanii a vizitat CraiovaBritanii a vizitat CraiovaBritanii a vizitat CraiovaBritanii a vizitat CraiovaBritanii a vizitat Craiova

Ambasadorul Marii Britanii la Bucureºti, Paul Brummell, s-a aflat, ieri, într-o vizitã la Craiova. Excelenþa Sa
ºi-a început vizita la Primãrie, unde a fost întâmpinat de primarul Lia Olguþa Vasilescu. Cei doi au discutat
despre relaþiile bune de colaborare care existã între Craiova ºi Marea Britanie.

va au ajuns la Winchester, sunt niºte
rezultate concrete. „Este o relaþie foarte
importantã, care a dat rezultatele con-
crete ºi sunt foarte bucuros. Noi am
decis sã investim aici, la Craiova, ºi este
un semn cã oraºul are multe de oferit,
forþã de muncã foarte bunã, foarte buni
vorbitori de limba englezã ºi o amplasa-
re geograficã foarte atractivã. Sunt ab-
solut sigur cã, în continuare, vor fi in-
vestiþii ºi mai multe ºi schimburi comer-
ciale între Marea Britanie ºi Craiova”, a
declarat, la rândul lui, ambasadorul Ma-
rii Britanii la Bucureºti, Paul Brummell.

O relaþie specialã
ºi în domeniul cultural

Primarul Lia Olguþa Vasilescu i-a spus
ambasadorului britanic cã Bãnia are o
relaþie specialã cu þara sa ºi în domeniul
cultural. «L-am informat pe domnul am-
basador cã, în partea culturalã avem o
relaþie specialã cu Marea Britanie pe care
nu o mai are nici un oraº din România.
Avem chiar Zilele Marii Britanii la Craio-
va, Festivalul „Shakespeare”, care este
al treilea din lume, chiar o piaþetã pe care

am denumit-o în cinstea acestui mare
scriitor, English Park… În fine foarte
multe monumente care ne leagã de Ma-
rea Britanie, iar vizita dumnealui aici tot-
deauna este o plãcere pentru municipali-
tate», l-a asigurat edilul Craiovei.

Festivalul „Shakespeare”,
apreciat îndeosebi

Excelenþa Sa, Paul Brummell, a apre-
ciat îndeosebi Festivalul „Shakespea-
re”, care se organizeazã de mai mulþi
ani la Craiova ºi care a devenit deja un
eveniment de þinutã. „Avem o relaþie
culturalã foarte bine dezvoltatã, sunt
mândru cã, la Craiova, este un Festival
„Shakespeare” care a devenit un festi-
val renumit. Anul urmãtor o sã fie un
an foarte important pentru cã reprezintã
400 de ani de la moartea lui Shakespeare
ºi ºtiu cã vor fi planuri speciale aici
pentru acest eveniment”, a afirmat Ex-
celenþa Sa, Paul Brummell, ambasado-
rul Marii Britanii la Bucureºti. Vizita la
Primãrie a fost urmatã ºi de o întâlnire
cu oficialitãþile judeþene.

LAURA MOÞÎRLICHE

Ziua Drapelului Naþional va fi celebra-
tã, aºa cum se cuvine, ºi la Craiova. Astfel,
conform programului aprobat de oficiali-
tãþi, astãzi, în intervalul orar 8.50-9.00,
Drapelul României va fi adus de la Cate-
drala Mitropolitanã „Sf. Dumitru” (unde a
stat în noaptea anterioarã) ºi depus în in-
cinta Teatrului Naþional „Marin Sorescu”
Craiova. La ora 10.00, va fi prezentat ono-
rul, urmat de întâmpinarea oficialitãþilor ºi
de Salutul conferit „Drapelelor de luptã”.
Vor urma mai multe ceremonii, toate adu-

Onor la Drapelul NaþionalOnor la Drapelul NaþionalOnor la Drapelul NaþionalOnor la Drapelul NaþionalOnor la Drapelul Naþional
când omagii Steagului Naþional, fãrã sã lip-
seascã alocuþiunile oficialitãþilor, demne de
un astfel de moment solemn. Atât în zona
principalã, cât ºi în cele adiacente circula-
þia rutierã va fi opritã între orele 8.30-11.00:
strada „Popa ªapcã”, strada „A.I. Cuza” –
tronsonul dintre intersecþia cu strada „Uni-
rii” ºi intersecþia cu strada „Arieº”; strada
„Unirii”, porþiunea cuprinsã între intersec-
þia cu strada „Mihai Viteazul” ºi intersecþia
cu „A.I. Cuza”.

CRISTI PÃTRU
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Reamintim cã, în urmã cu un
an, mai exact pe 11 iunie 2014, se
înregistra la Tribunalul Dolj dosa-
rul în care procurorii Direcþiei
Naþionale Anticorupþie (DNA) –
Serviciul Teritorial Craiova îi tri-
miteau în judecatã pe administra-
torii Stelian Grecu, Adrian Andre-
ca ºi Elena Andreca acuzaþi de co-
miterea infracþiunilor de înºelãciu-
ne, folosire sau prezentare cu rea-
credinþã de documente ori decla-
raþii false, inexacte sau incomple-
te, în scopul obþinerii pe nedrept
de fonduri din bugetul general al
Uniunii Europene sau din bugetele
administrate de aceasta ori în nu-
mele ei; uz de fals ºi fals în decla-
raþii în formã continuatã. Dupã
cum au comunicat, la momentul
respectiv, reprezentanþii DNA Cra-
iova, la sfârºitul anului 2006, Ste-
lian Grecu, în calitate de reprezen-
tant legal al unei societãþi comer-
ciale ºi preºedinte al comisiei de
analizã/evaluare oferte, a încheiat
un contract cadru cu Agenþia de
Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie al Judeþu-
lui Dolj, pe 13 iunie a.c. Gheorghe
Manea, de 68 de ani, din Craiova,
administrator al unei societãþi co-
merciale din municipiu, a sesizat
poliþiºtilor craioveni din cadrul Sec-
þiei 2 Poliþie Craiova faptul cã Au-
relian Slãvoiu, de 30 de ani, din
Craiova, care a fost angajat în pro-
be, timp de aproximativ douã sãp-
tãmâni, la societatea respectivã, îl
ameninþã cu transmiterea cãtre
mass-media a unor înregistrãri
audio-video compromiþãtoare lega-
te de activitatea comercialã a fir-
mei dacã nu i se remite suma de
1.000 lei.

Ieri dimineaþã, în jurul orei
08.30, paznicul de vânãtoare Ma-
rian Ciucã, din cadrul A.J.V.P.S.
Dolj, i-a surprins pe Panait Ionel
Cristinel ºi Boboc Constantin, din
satul Mãlãeºti, comuna Goieºti, în
timp ce comercializau un porc mis-
treþ, contra sumei de 200 de lei.
Mistreþul cãzuse într-un laþ, în pã-
durea Zlãtaru, de pe fondul nr. 69
Mãlãeºti, gestionat de A.J.V.P.S.
Dolj. “Cunoºtinþe” mai vechi ale
paznicului Ciucã, cei doi ºtiau bine
traseele vânatului, unde amplasa-

serã laþuri. Într-unul din ele ºi-a gã-
sit în mod odios sfârºitul un mis-
treþ de circa 100 de kilograme. La
faþa locului s-au deplasat ofiþerii
Cristian Stãncãlie, Cãtãlin Picu ºi
Ion Dina, de la Servicul Arme din
cadrul I.P.J. Dolj, dar ºi poliþiºtii de
la postul de Poliþie din comuna
Goieºti, care efectueaza acum cer-
cetãrile privitoare la eveniment. Pre-
judiciul creat A.J.V.P.S. Dolj se ri-
dicã la 2.000 de euro, reprezentând
contravaloarea mistreþului braconat
în afara sezonului de vânãtoare.

Mistreþ braconat cu laþulMistreþ braconat cu laþulMistreþ braconat cu laþulMistreþ braconat cu laþulMistreþ braconat cu laþulCraiovean încãtuºat pentru
ºantajarea fostului patron
Un craiovean în vârstã de 30 de

ani, a ajuns în arestul IPJ Dolj,
miercuri seara, fiind reþinut pentru
24 de ore, sub acuzaþia de ºantaj.
Acesta i-a cerut fostului patron
1.000 de lei ca sã nu facã publice
înregistrãri compromiþãtoare legate
de activitatea firmei, iar poliþiºtii l-
au prins în flagrant, cu banii, la
Cofetãria „Parc” de pe bulevardul
„1 Mai” din municipiu. Ieri dupã-
amiazã, procurorul de caz din
cadrul parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova a dispus faþã
de inculpat mãsura controlului
judiciar pe o perioadã de 60 de zile.

Din câte spun poliþiºtii, înregis-
trãrile respective vizeazã certuri în-
tre angajat ºi patron legate de mo-
dul de salarizare ºi de obligaþiile an-
gajatului, care urma sã fie încadrat
pe postul de ºofer gestionar, având
misiunea de a distribui prin oraº
produsele de patiserie ale firmei ºi
încasarea banilor. De altfel, tocmai
din cauza certurilor dintre cei doi,
patronul nu i-a mai încheiat docu-
mentele de angajare lui Aurelian Slã-
voiu. Astfel, în cursul zilei de mier-
curi, în baza denunþului ºi a pro-
batoriului administrat, împreunã cu
ofiþeri specialiºti din cadrul Servi-
ciului de Operaþiuni Speciale Cra-
iova, poliþiºtii Secþiei 2 Craiova au

organizat prinderea în flagrant a
suspectului, la cofetãria din zona
Parcului „Nicolae Romanescu”.

Craioveanul de 30 de ani a fost
prins cu banii primiþi de la fostul
patron, a fost dus la sediul subuni-
tãþii pentru audieri, fiind reþinut pe
baza de ordonanþã pentru 24 de ore
pentru sãvârºirea infracþiunii de ºan-
taj ºi a fost introdus în Centrul de
Reþinere ºi Arestare Preventivã Dolj.
Ieri dupã-amiazã a fost prezentat Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova, procurorul de caz dispunând
faþã de el mãsura controlului judi-
ciar pe o perioadã de 60 de zile, timp
în care nu are voie sã depãºeascã
limita teritorialã a judeþului Dolj.

Administratori condamnaþi la închisoareAdministratori condamnaþi la închisoareAdministratori condamnaþi la închisoareAdministratori condamnaþi la închisoareAdministratori condamnaþi la închisoare
cu suspendare pentru fraude cu fonduri europenecu suspendare pentru fraude cu fonduri europenecu suspendare pentru fraude cu fonduri europenecu suspendare pentru fraude cu fonduri europenecu suspendare pentru fraude cu fonduri europene

Trei administratori ai unor societãþi
comerciale, trimiºi în judecatã de pro-
curorii DNA – Serviciul Teritorial Cra-
iova, pentru înºelãciune ºi fals în de-
claraþii, fiind acuzaþi cã, folosind do-
cumente false, au obþinut ilegal aproa-
pe 3 milioane de lei, fonduri europene
ºi de la bugetul statului, au fost con-

damnaþi, ieri, de judecãtorii Tribuna-
lului Dolj la câte 3 ani de închisoare cu
suspendare ºi achitarea prejudiciului
creat. Sentinþa nu este definitivã, pu-
tând fi atacatã cu apel la Curtea de
Apel Craiova, iar pânã la rãmânerea
definitivã s-a menþinut sechestrul pe
toate bunurile inculpaþilor.

Pescuit (APDRP), pentru acorda-
rea unui ajutor financiar nerambur-
sabil, în condiþiile programului spe-
cial de preaderare pentru agricul-
turã ºi dezvoltare ruralã – SA-
PARD, Mãsura 3.1 – „Investiþii în
exploataþii agricole”.
Au obþinut fondurile
folosind documente false

Pe 9 noiembrie 2006, cu ocazia
depunerii dosarului la APDRP, în
contextul derulãrii procedurilor de
verificare a dosarelor de achiziþii
ºi de autorizare/decontare a chel-
tuielilor eligibile, inculpatul a folo-
sit documente false, emise în nu-
mele altei societãþi comerciale, in-
ducând în eroare funcþionarii
APDRP, care altfel nu ar fi avizat
favorabil procedura. De asemenea,
nu ar fi autorizat ca eligibile chel-
tuielile efectuate (123.440,77 lei)
ºi nu ar fi dispus decontarea din
fonduri nerambursabile europene
a sumei de 46.290,91 lei ºi fon-
duri din bugetul naþional de
15.430,67 lei obþinute pe nedrept

de societatea comercialã reprezen-
tatã de inculpat. Grecu Stelian, în
aceeaºi calitate de membru al co-
misiei de evaluare a ofertelor, în
cadrul derulãrii unui alt contract
cadru, a încredinþat inculpatului
Andreca Lili Adrian declaraþii false
pentru ca acesta din urmã sã le
prezinte la APDRP. Astfel, Andre-
ca Lili Adrian a obþinut ilegal fon-
duri nerambursabile (1.272.343 lei
– fonduri comunitare ºi 318.086
lei – fonduri din bugetul naþional).
La fel a procedat Grecu ºi cu An-
dreca Elena, pe care a ajutat-o sã
obþinã pe nedrept fonduri neram-
bursabile comunitare (1.021.468
lei) ºi fonduri din bugetul naþional
(255.367 lei), dar ºi sã inducã în
eroare funcþionarii APDRP.

 „Prin sãvârºirea infracþiunilor
descrise mai sus, s-a cauzat Mi-
nisterului Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale – Agenþiei de Plãþi
pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pes-
cuit, respectiv Ministerului Finan-
þelor Publice, un prejudiciu de
2.928.983,89 lei. În cauzã s-a dis-

pus indisponibilizarea prin insti-
tuirea sechestrului, pânã la con-
curenþa pagubei produsã prin in-
fracþiunile reþinute în sarcina in-
culpaþilor, a bunurilor imobile în-
scrise în cartea funciarã ºi deþi-
nute de inculpaþi”, au mai preci-
zat reprezentanþii DNA Craiova.

Dupã un an de judecatã, în cur-
sul zilei de ieri, magistraþii Tribu-
nalului Dolj au pronunþat sentinþa
în dosar. Astfel, cei trei adminis-
tratori au fost gãsiþi vinovaþi, fiind
condamnaþi la câte 3 ani de închi-
soare cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 5 ani ºi
achitarea prejudiciului creat
APDRP. În plus, fiecare dintre in-
culpaþi are de achitat câte 1.500
lei cheltuieli judiciare cãtre stat. În

acelaºi dosar a fost condamnat ºi
Mihai Lungu, cel care i-a procurat
lui Grecu Stelian o ofertã de bu-
nuri, ce cuprindea date nereale, în
scopul obþinerii pe nedrept, de cã-
tre acesta din urmã, a unor fon-
duri publice nerambursabile. Lun-
gu, care a încercat ºi o înþelegere
cu procurorii DNA, semnând un
acord de recunoaºterea a vinovã-
þiei, a primit 2 ani de închisoare cu
suspendare pe durata unui termen
de încercare de 4 ani. Sentinþa nu
este definitivã, putând fi atacatã atât
de inculpaþi, cât ºi de procurorii
anticorupþie la Curtea de Apel Cra-
iova. Între timp, sechestrul insti-
tuit de procurori pe bunurile incul-
paþilor a fost menþinut de Tribu-
nalul Dolj.
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Calendarul arãta ziua de 22
aprilie 2012 ºi în Parlamentul
României se dezbãtea moþiunea
de cenzurã a USL împotriva gu-
vernului condus de premierul
Mihai Rãzvan Ungureanu, de
numai 78 de zile. ªansele ca
guvernul MRU sã pice erau sub
50%, în cele mai optimiste eva-
luãri. Dar a cãzut, în cele din
urmã, datoritã unor defecþiuni de
ultim moment, insuficient luate
în consideraþie. Discursul ex-
copreºedintelui USL, Crin Anto-
nescu, devastator de la un ca-
pãt la altul, unul dintre cele mai
articulate, dense ºi teribil intona-
te, auzite vreodatã în Parlament,
încã reverbereazã. Alina Gor-
ghiu, actual copreºedinte al

MIRCEA CANÞÃR

Memoria doamnei Alina GorghiuMemoria doamnei Alina GorghiuMemoria doamnei Alina GorghiuMemoria doamnei Alina GorghiuMemoria doamnei Alina Gorghiu
PNL, ºi-a aplaudat cu frenezie
liderul, alãturi de ceilalþi parla-
mentari liberali. Minte deschisã,
dedicat irepresibil valorilor de-
mocratice, Crin Antonescu avu-
sese un discurs fulminant care
încã dãinuie. Cã ºi-a dat seama,
dupã un timp, cã nu are ce cãu-
ta în politica româneascã, este o
altã discuþie. Reproºurile lui Crin
Antonescu la adresa ex-premie-
rului Mihai Rãzvan Ungureanu
erau de fond, nu de suprafaþã.
Sã revenim la zilele noastre.
Admitem cã desemnarea lui
MRU, ca director al SIE, dem-
nitate pe care a mai exercitat-o,
este o soluþie elaboratã a preºe-
dintelui Klaus Iohannis. Îmbrã-
þiºarea propunerii respective de

cãtre liderii PNL – Alina Gor-
ghiu ºi Vasile Blaga – se circum-
scrie regulii jocului politic. Nimic
neobiºnuit. Ce declarã, însã,
doamna Alina Gorghiu, într-un
refuz total al amintirilor decan-
tate, frizând astfel suficienþa?
„În acest moment, se coagu-
leazã o nouã majoritate par-
lamentarã care are în vedere
interesul naþional”. Pe un ton
de diriginte inflexibil, Alina Gor-
ghiu lasã impresia cã ºi crede
sincer în propria îngrijorare.
Aceea cã binele neamului stã în
respectiva numire. Opiniile dum-
neaei principiale, luminoase ºi în-
þelepte, te pun pe gânduri. Acum
trei ani, când saluta bascularea
guvernului MRU ºi aplauda dis-

cursul incendiar al lui Crin An-
tonescu, nu invoca interesul na-
þional. Toate acestea ar putea
þine de teritoriul ridicolului. Nu
avem de unde sã ºtim cât de
potrivit sau nu este intelectualul
Mihai Rãzvan Ungureanu pen-
tru funcþia încredinþatã. Oricum
nu i se poate nega dimensiunea
culturalã, simþul oportunitãþii ºi
orientãrii politice. ªtim însã ceea
ce ºtie o þarã întreagã: a fost dat
la o parte din funcþia de premier,
fãrã a fi regretat, imputându-i-
se destule lucruri, ºi mai hazlii ºi
mai serioase, iar apoi, prin câte-
va momente de exaltare politi-
cã, lipsitã de orice fasoane cãr-
turãreºti ºi-a redobândit deplina
reevaluare. Dacã domnul Mihai

Rãzvan Ungureanu va trece de
Parlament, redevenind ceea ce
a fost, pentru CV-ul sãu, lucrul
acesta va constitui un succes.
Pentru Alina Gorghiu, dincolo
de teze, antizeze ºi sinteze, to-
tul nu poate fi decât o probã de
ipocrizie. ªi dacã tãcea, înþe-
leaptã rãmânea. Se spune cã,
la un moment dat, Constantin
Noica, greu de suspectat de
anemia sentimentului patriotic,
tot izbindu-se ca de un perete
compact de nesimþire, inerþie
fanariotã, contrariat pânã la dis-
perare, ar fi rostit: „Ce þarã
este asta?”, dupã care a iz-
bucnit în plâns. Tonul acelei dis-
perãri îi este strãin nu doar Ali-
nei Gorghiu, ci nouã tuturor.

În aceste condiþii, Organiza-
þia „Salvaþi Copiii” solicitã Mi-
nisterului Sãnãtãþii, luând în con-
siderare nivelul ridicat al mor-
talitãþii infantile în România ºi
riscurile semnalate de neonato-
logi, alocarea urgentã, pentru
anul în curs, a fondurilor adec-
vate pentru secþiile de neonato-
logie, astfel încât acestea sã
asigure echipamentele medica-
le funcþionale ºi consumabile
necesare intervenþiilor lor. 

Se doreºte astfel schimbarea
statisticilor dureroase. În fieca-

Rata mortalitãþii infantileRata mortalitãþii infantileRata mortalitãþii infantileRata mortalitãþii infantileRata mortalitãþii infantile
în România, dublãîn România, dublãîn România, dublãîn România, dublãîn România, dublã

faþã de media europeanãfaþã de media europeanãfaþã de media europeanãfaþã de media europeanãfaþã de media europeanã
Deºi mortalitatea infantilã a scãzut în ul-

timele douã decenii – de la 24 de decese la
mia de naºteri în 1994, la 8,5 în 2013 –, în
urma dotãrii cu echipamente moderne a
maternitãþilor, a asigurãrii unui buget
adecvat ºi a unui personal corespunzãtor,

acesta rãmâne un capitol nefericit pentru
România. Dupã opt ani de integrare euro-
peanã, þara noastrã ocupã încã primul loc
în Uniunea Europeanã, cu o ratã a mortali-
tãþii infantile mai mult decât dublã (8,5‰)
faþã de media europeanã de 3,7‰.

Agenþia Naþionalã Antidrog, prin Centrul de Prevenire,
Evaluare ºi Consiliere Antidrog Dolj, celebreazã, astãzi,
Ziua Internaþionalã Împotriva Consumului ºi Traficu-
lui Ilicit de Droguri. UNODC a propus pentru ziua de 26
iunie din acest an mesajul „Trãieºte-þi viaþa fãrã droguri!”,
dorind sã tragã un semnal de alarmã cu privire la creºte-
rea cererii de substanþe noi cu proprietãþi psihoactive
(SNPP) ºi efectele nocive pe care acestea le au asupra
sãnãtãþii publice ºi în special a tinerilor.

În acelaºi scop, membrii Centrului de Prevenire, Eva-
luare ºi Consiliere Antidrog Dolj organizeazã ºi desfãºoarã
mai multe activitãþi. Astãzi, începând cu ora 11.30, în sala

Ziua Internaþionalã împotriva Consumului ºi TZiua Internaþionalã împotriva Consumului ºi TZiua Internaþionalã împotriva Consumului ºi TZiua Internaþionalã împotriva Consumului ºi TZiua Internaþionalã împotriva Consumului ºi Traficuluiraficuluiraficuluiraficuluiraficului
de Droguri, marcatã la Craiovade Droguri, marcatã la Craiovade Droguri, marcatã la Craiovade Droguri, marcatã la Craiovade Droguri, marcatã la Craiova

video a Instituþiei Prefectului Judeþului Dolj are loc evalua-
rea stadiului îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Planul de
acþiune 2014-2016 pentru implementarea Strategiei Judeþe-
ne Antidrog 2014-2020, pentru perioada iulie 2014 – mai
2015, la care participã membrii grupului de lucru constituit în
acest sens prin Ordin al Prefectului. De asemenea, la sediul
Instituþiei Prefectului Judeþului Dolj de pe strada „Amara-
dia” nr. 93-95, are loc o activitate de panotaj, cetãþenii aflaþi
în zonã având posibilitatea ca între orele 10.00-12.00 sã îºi
exprime în scris cãtre autoritãþi mesajele cu privire la feno-
menul traficului ºi consumului ilicit de droguri.

RADU ILICEANU

re an, aproximativ 1.900 de nou-
nãscuþi pierd lupta pentru viaþã.
La fiecare 5 ore, un copil mai
mic de un an moare. Þara noas-
trã se menþine pe primul loc în
Uniunea Europeanã, cu o ratã a
mortalitãþii infantile de 9 la 1.000
de copii nãscuþi vii în 2012, ca-
uza principalã fiind naºterile
premature. O treime din aces-
te decese pot fi prevenite prin
dezvoltarea de programe suport
pentru mame ºi copii ºi dota-
rea maternitãþilor ºi secþiilor de
nou-nãscuþi cu echipamente

medicale performante.

Campanii pentru ajutorarea
maternitãþilor din þarã

„Salvaþi Copiii” România a ini-
þiat proiectul „Fiecare Copil Con-
teazã”, parte a campaniei mon-
diale Every One, care urmãreº-
te reducerea mortalitãþii infanti-
le ºi a copiilor pânã la cinci ani.
Obiectivul este diminuarea cu
15% a mortalitãþii infantile ºi a
mortalitãþii copiilor sub cinci ani,
în perioada 2010 – 2015. Acest
proiect este derulat în partene-

riat cu compania farmaceuticã
GSK Romania ºi cu sprijinul Mi-
nisterului Sãnãtãþii.

În România existã, în continua-
re, zeci de secþii de nou-nãscuþi
în care copiii nãscuþi înainte de
termen se sting pentru cã nu
existã suficiente incubatoare, în
care eforturile medicilor sunt zã-
dãrnicite de lipsa unor minime
dotãri. De aceea, “Salvaþi Copi-
ii” România a continuat în 2015

programul de dotare cu incuba-
toare a maternitãþilor din Româ-
nia, prin campania de strângere
de fonduri „Un gest pentru o via-
þã”. În cadrul campaniei “Un
gest pentru o viaþã”, se strâng
fonduri pentru 15 maternitãþi din
Bucureºti, Argeº, Braºov,
Caraº-Severin, Constanþa, Dolj,
Hunedoara, Iaºi, Mureº, Neamþ,
Suceava, Timiº ºi Vaslui.

RADU ILICEANU
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Totodatã, Ion Prioteasa a fãcut
o scurtã prezentare a judeþului,
punctând obiectivele strategice pe
care administraþia doljeanã ºi-a
propus sã le atingã în urmãtorii
ani. „A fost o onoare ºi o bucurie
sã ne revedem cu Excelenþa Sa,
domnul ambasador Paul Brum-
mell, cu care ne-am întâlnit ºi luna
trecutã, în Marea Britanie, adre-
sându-i încã de atunci invitaþia de
a veni într-o vizitã în judeþul Dolj,
la Craiova. Cu prilejul acestei în-
tâlniri, am avut oportunitatea de
a-i prezenta judeþul nostru, reafir-
mând principala noastrã preocu-
pare, a reprezentanþilor adminis-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a primit, ieri, vi-
zita ambasadorului Regatului Unit al
Marii Britanii ºi al Irlandei de Nord
în România, Excelenþa Sa Paul
Brummell, care ºi-a manifestat preo-
cuparea pentru a afla informaþii pri-
vind cadrul investiþional de care pot
beneficia companiile interesate, dar

ºi privind continuarea proiectului
„Fiecare Copil în Grãdiniþã”, un de-
mers susþinut de reprezentanþa diplo-
maticã de la Bucureºti. Alãturi de
preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, au participat la
aceastã întâlnire vicepreºedintele
Cristinel Iovan ºi directorul Direcþiei
de Afaceri Europene, Ileana Mãjinã.

Consilierii judeþeni au luat ieri act
de demisia lui Marcea Marcel din
funcþia de consilier judeþean înce-
pând cu data de 19 iunie a.c. Aces-
ta ºi-a anunþat demisia dupã ce a
fost declarat incompatibil de Agen-
þia Naþionalã de Integritate. Inspec-
torii. Inspectorii ANI l-au declarat
incompatibil pentru cã, timp de
câteva luni, în mandatul sãu ante-
rior, Marcel Marcea a fost simul-

traþiei locale, dar ºi a Guvernului,
pentru stimularea creãrii de locuri
de muncã. În acest sens, i-am
vorbit despre Parcul Industrial
Craiova, o infrastructurã de afa-
ceri care ºi-a atins obiectivul, du-
când la apariþia a sute de noi
posturi, dar ºi despre continuarea
acestui proiect cu un nou capitol,
High-Tech Industry Park, pe o
suprafaþã chiar mai generoasã, de
24 de hectare. ªi în acest caz,
datoritã colaborãrii foarte bune
dintre Consiliul Judeþean Dolj ºi
Primãria Municipiului Craiova, in-
vestitorii care se vor stabili pe plat-
forma economicã vor beneficia de

importante facilitãþi, precum ºi de
toate reþelele de utilitãþi necesare
- gaze naturale, apã ºi canalizare,
energie electricã, telefonie ºi in-
ternet -, aduse pânã la poarta fa-
bricii. Prin tot ceea ce întreprin-
dem, în limitele cadrului legal,
urmãrim sã-i sprijinim pe locui-
torii acestui judeþ pentru a avea
acces mai uºor la locuri de mun-
cã”, a mai spus ºeful administra-
þiei judeþene.

„Astfel am ajuns
sã alocãm cele

24 de hectare pentru
noul parc industrial”

Ion Prioteasa a vorbit ºi despre
Aeroportului Internaþional Craiova
subliniind faptul cã s-a apelat la un
consultant de specialitate - com-
pania britanicã Halcrow - pentru a
preciza, în cadrul unui masterplan
cum poate fi utilizat cât mai efi-
cient acest teren pe termen lung.
„Astfel am ajuns sã alocãm cele
24 de hectare pentru noul parc in-
dustrial. În egalã mãsurã, am pus
în operã investiþii semnificative
pentru dezvoltarea aeroportului, un
demers pe care l-am iniþiat tocmai
din dorinþa de a le oferi un argu-
ment ºi o poartã de acces tuturor
investitorilor interesaþi sã îºi des-
chidã afaceri în aceastã zonã. Con-

siliul Judeþean Dolj are o relaþie
specialã cu autoritãþile Comitatu-
lui Hampshire, din Marea Britanie,
care, de altfel, mi-au fãcut cinstea
de a-mi acorda distincþia de am-
basador onorific; o colaborare
care cunoaºte, în prezent, o fru-
moasã materializare, în condiþiile
în care companii din aceastã re-
giune au decis sã-ºi deschidã fa-
brici aici, la Craiova”, a mai spus
Ion Prioteasa, preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj.

Astãzi, în vizitã
la Valea Stanciului

Ambasador Paul Brummell a
fost, deopotrivã, interesat de opor-
tunitãþile de afaceri pe care inves-
titorii din Marea Britanie le pot gãsi
în judeþul Dolj, dar ºi de continua-
rea demersului început în urmã cu
câþiva ani ºi care vizeazã susþine-
rea copiilor care provin din medii

defavorizate, pentru a frecventa
cursurile unei unitãþi de învãþãmânt
preºcolar. În acest sens, Excelen-
þa Sa va vizita astãzi o unitate ºco-
larã în comuna Valea Stanciului,
una dintre localitãþile în care se im-
plementeazã cu succes programul
«Fiecare copil în grãdiniþã», un
program în care Ambasada Marii
Britanii s-a implicat foarte mult ºi
în care Consiliul Judeþean Dolj este
partener. Ambasadorul Marii Bri-
tanii a vizitat ºi Muzeul de Artã din
Craiova ºi a fost extrem de încân-
tat de ceea ce a vãzut acolo. „I-
am prezentat domnului ambasador
amplasamentul ºi conceptul noii in-
vestiþii, pe care o realizãm printr-
un proiect european în valoare de
peste 7 milioane de euro, pentru
construirea unui centru internaþi-
onal dedicat marelui sculptor”, a
declarat Ion Prioteasa, preºedintele
CJ Dolj.

În Consiliul Judeþean Dolj:

Marcea Marcel a fost înlocuit cu Mihai Sdrealã
tan ºi director al Inspectoratului de
Stat în Construcþii Dolj ºi consilier
judeþean.  Liberalul a contestat de-
cizia ANI,  fiind  un proces care s-
a derulat pe parcursul unui an ºi
jumãtate, iar la final, decizia ÎCCJ
a stabilit starea de incompatibilita-
te a acestuia, motiv pentru care
Marcel Marcea nu îºi mai poate
continua mandatul de consilier ju-
deþean ºi nici nu mai poate sã mai

ocupe vreo funcþie publicã timp de
trei ani de zile. În cadrul ºedinþei
ordinare de ieri, a fost declarat va-
cant locul de consilier judeþean ºi
s-a completat cu un alt liberal, care
îi urma lui Marcea Marcel pe listã.
Este vorba de Mihai Marian Sdrea-
lã, care a ºi depus jurãmântul în
faþa colegilor, promiþând cã îºi va
folosi toatã priceperea în benefi-
ciul comunitãþii locale.

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj Ion Prioteasa, a preci-
zat ieri, cã primele fonduri euro-
pene pe exerciþiul financiar 2014-
2020 au fost accesate în urma
unei colaborãri transfrontaliere,
fiind vorba de un proiect de 3
milioane de euro, implementat în
parteneriat cu comunitatea din
Vratza, Bulgaria. „Prima veste
bunã am primit-o deja. Este o co-
laborare transfrontalierã, de 3
milioane de euro, ne dãm mâna
cu comunitatea din Vratza, ei vor
realiza un monument istoric, iar
noi pe partea culturalã vom pu-
tea sã punem în valoare Casa Cor-
netti. Proiectul are ºi o componentã
de infrastructurã, fiind vorba despre
cele douã cule, cea din Brabova ºi
cea din Cernãteºti. Cula din Brabova
o sã o facem pe fonduri europene,
iar banii pe care îi pregãtise muzeul
pentru acest proiect vor fi transfe-

În exerciþiul financiar 2014-2020:

Primele fonduri europene vin
printr-un proiect transfrontalier

raþi pentru reabilitarea Culei Cernã-
teºti. Ca sã se poatã vizita cele douã
cule, ne-am gândit ºi la partea de in-
frastructurã, de drumuri, astfel cã o
sã modernizãm acel drum, o sã-l
reparãm ºi o sã-l dãm comunitãþii
locale de acolo din nou în adminis-
trare...”, a subliniat Ion Prioteasa.
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GEORGE POPESCU

În ciuda retoricii politicianiste trâmbi-
þate de la tribunele UE, de la Bruxelles,
Londra, Roma, Lisabona ori Bucureºti
(exclusã fiind, pe motive „medicale de…
ciumã” politicã ºi economicã, Atena), criza
structuralã izbucnitã pe la sfârºitul anului
2008 nu s-a încheiat. Ori, dacã totuºi s-a
încheiat, fie ºi pe hârtiile birocraþiei stata-
le, ea a lãsat urme resimþite dureros de o
mare parte a cetãþenilor europeni.

Dovezile nu lipsesc ºi, concomitent cu
reacþiile unor revolte în piaþã, în Anglia,
în Italia ori, de ce nu, la Atena, ºi-au fã-
cut apariþie inedite „soluþii” de rezistenþã.
ªi chiar de atacuri juridice împotriva Sta-
tului, în postura sa impozantã ºi greþoasã
de Super-Capitalist.

Câteva cazuri s-au înregistrat recent în
Italia, iar amploarea împãrtãºirii în spaþiul
mediatic deja în continuã extindere s-ar
putea sã devinã foarte repede un fel de
soluþie viralã la îndemâna altor mii ori sute
de mii de persoane aflate în aceleaºi con-

Cum sã umileºti Statul-Super-CapitalistCum sã umileºti Statul-Super-CapitalistCum sã umileºti Statul-Super-CapitalistCum sã umileºti Statul-Super-CapitalistCum sã umileºti Statul-Super-Capitalist
diþii cu cei ce-au apelat la acest tip de re-
voltã atipicã.

Cu câteva zile în urmã, într-o emisiune
la un post de televiziune din Padova, o
femeie de 37 de ani, Chiara Rizzi, pro-
prietara unei firme familiale de tatuaj, a
declarat cã a fãcut demersurile legale pen-
tru a nu mai plãti nicio taxã la stat. Moti-
vul este cã venitul sãu de acum nu-i per-
mite; mai mult, are dificultãþi majore în a-
ºi întreþine fiica de 7 ani. În timp ce veni-
turile s-au redus spre zero (criza a redus
preþul ºi, în plus, ºi-a pierdut clientela),
taxele au crescut de patru ºi chiar de opt
ori. „Nu sunt o delicventã, nu sunt o hoa-
þã – a declarat ea – ºi pânã acum am lu-
crat într-un mod optim ºi profesional, însã
în faþa unei politici ce continuã sã menþi-
nã privilegii ºi costuri disproporþionate, ru-
ºinoase ºi fãrã respect faþã de toþi lucrã-
torii din aceastã þarã, încep acest protest
economic fãcând apel la douã principii:
vertiginoasa ºi necontrolata creºtere a ta-

xelor a produs o daunã familiei mele pu-
nând în pericol viitorul fetiþei mele”.

Ieri, într-o altã parte a Italiei, un alt în-
treprinzãtor, Giuseppe Barresi, „lucrãtor ºi
înainte de toate tatã ºi bunic”, declara într-
o scrisoare cãtre… stat, pe care de altfel a
expus-o ºi pe caldarâmul din faþa micii sale
firme, ”deschis cã nu reuºeºte sã mai plã-
teascã toate taxele pe care i le cere statul
din cauza prãbuºirii veniturilor”.

Oricât de ciudat pare, el îºi ia drept te-
mei legal, un articol al Constituþiei Italiei,
54, denumit „Stare de necesitate”, în care
se stipuleazã: „Nu trebuie pedepsit cel ce-
a comis fapta de a fi fost constrâns de ne-
cesitatea de a se salva pe sine ori pe alþii de
pericolul prezent al unei daune grave lezã-
rii personale, pericol creat involuntar, nee-
vitabil în altã formã, cu condiþia ca fapta
sã fie proporþionalã cu pericolul”. Omul,
echipat cu acest text constituþional, decla-
ra în aceeaºi scrisoare cã unica alternativã
ar fi sinuciderea, pe care însã nu o aplicã,

fiindcã se considerã total nevinovat.
Faptul cã aceastã crizã a fãcut mii de

victime, ºtiute ºi, desigur, neºtiute e un
adevãr ce nu mai trebuie demonstrat. În
acest context, nu doar imaginaþia unor
victime ale ei – îndurând indiferenþa ºi
ignoranþa liderilor politici versaþi în ex-
plicaþii uneori jignitoare ale bunului-simþ
–, ci ºi condiþia extrem de precarã, tra-
gicã, îi împinge pe mulþi, în genere mici
întreprinzãtori care ajung la astfel de si-
tuaþii-limitã.

Nu ºtiu dacã în Constituþia noastrã e
inclusã vreo prevedere de felul celei de
mai sus. ªi chiar dacã ar fi, mã îndoiesc
cã vreun conaþional va alege o astfel de
formã de protest. Mai degrabã, în tradiþia
dâmboviþeano-balcanicã, se va apele la
consacratele pilde ale ºmecheriei. Care,
de altminteri, oferã o întinsã gamã de „ie-
ºiri”, într-un mecanism „procedural” de
care, probabil, sãrmanii afaceriºti occi-
dentali nici n-au auzit.

Personalul didactic care face parte din
comisiile de organizare ºi desfãºurare a ad-
miterii  în învãþãmântul liceal ºi profesio-
nal de stat, va fi remunerat. Astfel, con-
form Ordinului Ministrului Educaþiei ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice, fiecare profesor care
face parte din astfel de comisii va avea
parte ºi de beneficii financiare. Preºedin-
tele, vicepreºedintele ºi secretarii vor fi
plãtiþi dupã cum urmeazã: 425 lei/persoa-
nã – la un Centru cu pânã la 1.000 de can-
didaþi; 485 lei/persoanã, pentru ce depã-
ºeºte numãrul de 1.000 de elevi; operato-
rii pe calculator vor fi remuneraþi cu 0.8
lei pentru fiecare foaie de înscriere intro-
dusã în sistem. De asemenea, fiecare mem-
bru evaluator va primi 2,6 lei/candidat eva-
luat, iar asistenþii câte 14,7 lei/zi.

În ceea ce priveºte personalul didactic
care face parte din comisiile de admitere
pentru învãþãmântul profesional cu du-
rata de trei ani, acesta va fi ºi el bugetat
cum se cuvine: cel care realizeazã prese-
lecþia ºi evalueazã lucrãrile va primi 2,6
lei/candidat; cel care asigurã înscrierea –
0,8 lei/elev; asistenþii, aceeaºi sumã zilni-
cã precum la învãþãmântul liceal. Ulterior,
sumele au crescut, în aºa fel încât preºe-
dintele unei Comisii cu pânã la maximum

Contracararea marginalizãrii grupurilor
vulnerabile

Seminarul, intitulat, „Dezvoltarea ºi pro-
movarea formelor alternative de ocupare,
adaptate la nevoile persoanelor vulnerabi-
le ”, a avut ca principal punct de discuþie,
identificarea cãilor alternative, prin care per-
soanele din grupurile vulnerabilepot avea
acces pe piaþa muncii, fiind totodatã pre-
zentate ºi dezbãtute o serie de alternative
de ocupare, adaptate la nevoile persoane-
lor vulnerabile, precum munca la distanþã,
munca prin „Internet” sau cea prin care se
practicã „norma redusã”.

Reprezentantul cu studii ºi cercetãri, din
cadrul proiectului, Cristina Matineanu,
a precizat: „Dorim sã contracarãm efecte-
le marginalizãrii sociale a grupurilor vulne-
rabile, prin oferirea de soluþii alternative,
care le pot îmbunãtãþii ºansele de angaja-
re. Dezvoltarea IT oferã mai multe opor-
tunitãþi, ca niciodatã, prin formele de lu-
cru la distanþã ºi, mai ales, prin utilizarea
Internet-ului.„Un studiu, realizat recent, în
cadrul aceluiaºi proiect, pe un eºantion de
100 de angajatori, din Regiunea Sud-Vest
Oltenia, releva faptul cã, deºi majoritatea
(94%) nu are în structura angajaþilor per-
soane aparþinând grupurilor vulnerabile, an-
gajarea persoanelor cu dizabilitãþi nu este
considerat drept factor negativ al desfãºu-
rãrii activitãþii. Conform aceluiaºi studiu,
numai 6% din angajatori au considerat cã
remunerarea unor astfel de persoane le-ar
putea aduce prejudicii entitãþilor comerciale
pe care le conduc.

„Pentru noi, este îmbucurãtor faptul cã
existã deschidere, din partea angajatori-
lor, cu privire la angajarea persoanelor
aparþinând grupurilor vulnerabile”, a com-
pletat Silviu Cârstina, reprezentant al
„INVEST TRUST”. Soluþiile prezentate în
cadrul seminarului vin în concordanþã cu
eforturile depuse în cadrul Proiectului
„ªanse sporite pe piaþa muncii pentru gru-
puri vulnerabile din Regiunile Sud-Vest ºi
Nord-Vest”, aºa cum scrie Programul

1.000 de elevi va primi 558 de lei, ce tre-
ce peste va fi remunerat cu 595 de lei,
iar secretarul sau membru al Comisiei, cu
280 de lei.

La Bac, pentru o comisie de maximum
450 de candidaþi, preºedintele va primi
558 de lei; pentru mai mult de 450 de
elevi, va încasa 595 de lei; vicepreºedin-
þii, secretarii ºi membrii – 383 de lei, iar
asistenþii, câte 33.6 lei/zi. Personalul din
Centrele Zonale de Evaluare vor fi, de
asemenea, remuneraþi: preºedintele unei
comisii de pânã la 1.000 de evaluaþi va
primi 849 lei, iar pentru un numãr mai
mare de copii va primi 880 lei, vicepre-
ºedinþii fiind recompensaþi cu câte 485
de lei. Fiecare secretar va primi 419 lei,
orice membru va avea contul mai plin cu
383 de lei, iar oricare profesor evaluator
îºi va lua 3,6 lei/lucrare corectatã.

Nu este lipsit de importanþã nici faptul
cã vor fi plãtiþi ºi cei care au fãcut parte
din comisiile de competenþã lingvisticã sau
digitalã. Astfel, preºedintele va lua 242,5
lei, fiecare membru 104 lei, iar asisten-
tul– 28,4 lei/zi. Demn de reþinut este fap-
tul cã, faþã de anii anteriori, remuneraþia
profesorilor a crescut.

CRISTI PÃTRU

Formele alternative de ocupare, adaptate la nevoile persoane-
lor vulnerabile, pot constitui o variantã atrãgãtoare, convenabi-

lã ºi, mai ales, profitabilã pentru angajatori, a fost concluzia
celui mai recent seminar, susþinut joi, 25 iunie, de SC Invest

Trust SRL Craiova, în parteneriat cu Asociaþia „Global Help”
Craiova ºi Asociaþia „Pontes” Cluj-Napoca.

Operaþional de Dezvoltare a Resurselor
Umane (POSDRU). Conform planificãrii,
vorfi livrate, gratuit, ºapte cursuri de cali-
ficare/recalificare pentru 362 de persoane
de etnie rromã, din Regiunea Sud-Vest, ºi
pentru 308 persoane cu deficienþe de ve-
dere din Regiunea Nord-Vest.

CRISTI PÃTRU

Vin banii pentru profesoriVin banii pentru profesoriVin banii pentru profesoriVin banii pentru profesoriVin banii pentru profesoriVin banii pentru profesoriVin banii pentru profesoriVin banii pentru profesoriVin banii pentru profesori „ªanse sporite pe piaþa muncii”„ªanse sporite pe piaþa muncii”„ªanse sporite pe piaþa muncii”„ªanse sporite pe piaþa muncii”„ªanse sporite pe piaþa muncii”„ªanse sporite pe piaþa muncii”„ªanse sporite pe piaþa muncii”„ªanse sporite pe piaþa muncii”„ªanse sporite pe piaþa muncii”
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Din in ori bumbac, împodobi-
tã cu mãrgele ºi broderii, veche
de zeci, poate peste o sutã de
ani, sau stilizatã, asortatã la blu-
ejeans sau potrivitã cu poalele,
ia româneascã a fost „vedeta”
serii de miercuri, la Craiova,
unde numeroase doamne ºi
domniºoare au purtat-o, cele-
brând, astfel, Ziua Universalã
a Iei. Cu florile lui Cireºar prin-

se-n pãr, cu câte un coº sau
mãcar un bucheþel de sânziene
în mânã, craiovencele au parti-
cipat la o paradã în centrul vechi
al oraºului, iar câteva dintre ele,
ºi la concursuri tematice.

Nici domnii nu s-au lãsat mai
prejos, nu puþini fiind cei care
au îmbrãcat, miercuri, cãmaºa
tradiþionalã româneascã sau
chiar întreg costumul popular.
De departe cei mai frumoºi par-
ticipanþi au fost copiii – de la cei
foarte mici, purtaþi în braþe de
mame, pânã la tinerii membri ai
unor ansambluri folclorice din
Craiova ºi din comunele dolje-
ne Leu, Iºalniþa, Pieleºti, Ma-
glavit ºi Scaieºti.

Ziua Universalã a Iei  a
fost marcatã de comunitãþi ro-
mâneºti din toatã lumea, la
Craiova fiind celebratã la ini-
þiativa Ansamblului Folcloric
„Maria Tãnase”. Evenimentul
este sãrbãtorit, începând cu
anul 2013, la 24 iunie, odatã cu
Sânzienele – în imaginaþia po-
pularã fete foarte frumoase,
care trãiesc îndeobºte prin pã-
duri sau pe câmpii, fiind repre-
zentate cel mai adesea jucând,
ele dând puteri deosebite flo-
rilor, astfel încât acestea de-
vin plante de leac.

„Sânziene” au fost, la Craio-
va, Taifer Cristiana ºi Dominic
ºi Elena Adriana Balaci, care au
primit din partea organizatorilor
titlul de „Cea mai fotogenicã
apariþie în ie” ºi, odatã cu el, ac-
cesorii ori o þinutã stilizatã rea-
lizatã de tânãrul designer vesti-
mentar Florin Burescu. Premiul
„Cea mai autenticã ie” a fost
câºtigat de Alexandra Fota-Bãr-
bulescu ºi de Adriana Ghiþã, el
constând în câte o ºedinþã foto
cu Florin Florescu, la FloStu-
dio. Cei care nu s-au înscris la
concursuri au putut participa la
atelierele de coroniþe realizate
manual din sânziene ºi alte flori,
oferite de Florãria IRIS. Seara
dedicatã iei româneºti s-a în-
cheiat cu un spectacol folcloric
susþinut de orchestra ºi dansa-
torii Ansamblului „Maria Tãna-
se” ºi de îndrãgiþi interpreþi cra-
ioveni de muzicã popularã.

Dacã fetele care, în noaptea
dinaintea sãrbãtorii, ºi-au sub
pernã flori de sânziene îºi vor afla
ursitul în perioada urmãtoare…
rãmâne de vãzut! Cu certitudine
însã, purtând ia româneascã ºi
coroniþe înflorite pe cap, au atras
atenþia asupra frumuseþii lor nu
numai unui flãcãu…

MAGDA BRATU

Astãzi, începând
cu ora 18.30, la se-
diul Facultãþii de
Matematicã ºi In-
formaticã a Univer-
sitãþii din Bucureºti,
amfiteatrul de la eta-
jul 3, va avea loc un
workshop în me-
moria lui Mihai Pã-
traºcu, considerat
unul dintre cei mai
importanþi informa-
ticieni ai ultimilor
ani. Vor participa ca
invitaþi ºi vor avea
câte un speach Mikkel Thorup (profesor Univer-
sitatea Copenhaga) ºi Alex Andoni (cercetãtor
SUA), cu care Mihai Pãtraºcu a colaborat la mai
multe lucrãri.

Mihai Pãtraºcu a fost absolvent al Massachu-
setts Institute of  Technology (MIT), Boston
(SUA), unde a susþinut ºi doctoratul, obþinând
premiul pentru cea mai bunã tezã de la MIT.
Acesta a fost olimpic internaþional la informati-
cã, unde a câºtigat ºapte medalii (patru de aur ºi
trei de argint), performanþã care îl situeazã în
primii 20 medaliaþi în lume ºi pe primul loc în
România. A propus probleme pentru olimpiadele
de informaticã fazele naþionale, balcanice, euro-
pene ºi internaþionale, fiind membru în comite-
tele ºtiinþifice. A fost membru ales al Comitetului
ªtiinþific al Olimpiadei Internaþionale de Infor-
maticã, preºedintele Comitetului ªtiinþific al Bal-
caniadei de Informaticã (2011) ºi al Olimpiadei
Europene de Informaticã (2009).

RADU ILICEANU

Workshop în memoria
lui Mihai Pãtraºcu
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Horia Stoicanu este reprezentant al
generaþiei care a pus bazele muzicii folk
în România alãturi de nume precum Mir-
cea Vintilã, Nicu Vladimir, Doru Stãn-
culescu, Dorin Liviu Zaharia, Mircea
Florian. A debutat oficial ca solist folk în
anul 1975, în cadrul unui spectacol mu-
zical pe scena Teatrului „Ion Creangã”
din Bucureºti. În 1982 semna muzica
spectacolului „Sentimentul Tango” de
Teodor Mazilu jucat la Teatrul de Come-
die din Bucureºti. Alãturi de artiºtii Paul
Nancã ºi Mircea Vintilã concepe albu-
mul colectiv „Din darul magilor”, vo-
lumul I, titlu care îi aparþine. A iniþiat în
1997 „Gruparea Gemina”, în scop me-
loterapeutic ºi solidaritate socialã. 

A lansat albumul de autor „Cireºe ama-
re” (2010), este coautor la „Toþi într-o
barcã” lansat de Mircea Vintilã la casa de
discuri Intercont Music în anul 2003 ºi al
albumului „Madama de Picã” lansat de
Mircea Vintilã în 2000 la Roton. A com-
pus muzicã ºi texte pentru albumele „Cân-

„Taifasuri Rânduite Artistic Despre
Emoþii Manifestate” (TRADEM) este un
proiect care promoveazã relaþia dintre cu-
noaºtere, raþiune ºi emoþii manifestate prin
dialogul cultural-artistic dintre specialiºti în
diferite domenii ºi publicul larg. Întâlnirile
au loc în fiecare lunã în Salonul Medieval
al Casei de Culturã „Traian Demetrescu”.
Fiecare întâlnire are câte un moderator ºi
câte un invitat din þarã, care a ajuns la nivel
de performanþã în domeniul în care acti-
veazã. De asemenea, Casa de Culturã „Tra-
ian Demetrescu” îºi propune, prin acest
proiect, sã promoveze ºi tineri care au dus
fotografia la nivel de artã. Fiecare afiº co-
respunzãtor întâlnirii din luna respectivã
este ilustrat cu una dintre fotografiile aces-
tor tineri, urmând ca toate sã fie valorifica-
te apoi printr-o expoziþie.

„Shamanul a sosit”„Shamanul a sosit”„Shamanul a sosit”„Shamanul a sosit”„Shamanul a sosit”     –––––
spectacol folk susþinut despectacol folk susþinut despectacol folk susþinut despectacol folk susþinut despectacol folk susþinut de
Horia StoicanuHoria StoicanuHoria StoicanuHoria StoicanuHoria Stoicanu

tece de bivuac” (1999, Roton) al trupei
„Pasãrea Colibri” (piese: „Pe Corso”,
„Dragostea e o salatã”, „38”) ºi „Încã
2000 de ani” (Roton, 2002) al trupei „Pa-
sãrea Colibri” (piese: „Cardio”, „Închis
în paradis”, „La Primãrie”). De aseme-
nea, apare pe discurile de colecþie „Cena-
clul Flacãra” (vol. 4 ºi 10) cu piesele „Lap-
te de lupoaicã” ºi „Sala paºilor pierduþi”.

Horia Stoicanu este absolvent al Fa-
cultãþii de Litere a Universitãþii Bucureºti,
promoþia 1975. A tradus ºi adaptat în lim-
ba românã modernã „Istoria ieroglificã”
de Dimitrie Cantemir (Editura „Alma-
Tip”, Bucureºti, 2001, prefaþã de Mircea
Coloºenco) ºi „Rãzboiul iudaic” de Fla-
vius Iosephus, publicat în foileton, frag-
mentar, în 1991, de revista „Convorbiri
literare ºi critice”. A prefaþat ºi tradus,
împreunã cu Alexandra Cipãianu Hendar-
tono, lucrarea „Lirica indonezianã: Suc-
cint expozeu general asupra Indoneziei ºi
traduceri” (Ed. Polidor, 1993). 

MAGDA BRATU

În Salonul Medieval al Casei de Culturã „Traian Demetrescu” are loc astãzi,
cu începere de la ora 19.30, spectacolul folk „Shamanul a sosit”. Invitat la taifas
este Horia Stoicanu – compozitor, textier, critic muzical, solist vocal ºi instrumen-
tist (chitarã). Întâlnirea va fi moderatã de Luiza Mitu. În deschidere, Horia Stoi-
canu va introduce publicul în istoria folkului românesc cu cea mai recentã apari-
þie editorialã a sa, „Prin dimineaþa unei muzici”, volum apãrut anul trecut la
Editura „Global”, ºi va vorbi despre albumul „Cireºe amare”. „Spectacolul folk al
lui Horia Stoicanu este un experiment de meloterapie, metodã de tratament
empiricã prin sunete”, precizeazã organizatorii. Intrarea publicului este liberã. 
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Primãria Municipiului Craiova, C.F. 4417214, str. A.I.Cuza, nr. 7, tel.0251/
416235 fax.40251/411561, invitã agenþii economici care au ca obiect de activi-
tate - activitatea de achiziþionare de materiale refolosibile -, în data de
02.07.2015 ora 10:00, la sediul sãu din Municipiul Craiova, str. A.I.Cuza nr.7,
Judeþul Dolj, pentru vânzarea unor deºeuri reciclabile, rezultate în urma lu-
crãrilor de demolare a imobilelor aparþinând domeniului privat al Municipiului
Craiova, situate în Bdul. ªtirbei Vodã, nr. 34. Materialele se vor ridica de la adre-
sa Bdul. ªtirbei Vodã, nr. 34.

Obiectul vânzãrii:  Vânzarea la pachet pentru întreaga cantitate de  materiale
respectiv:

       a) Fier vechi, oþel  = 726.840 kg (cantitate estimatã)
       b) Cabluri aluminiu = 10.260 kg (cantitate estimatã)
       c) Cabluri cupru = 3.180 kg (cantitate estimatã)
        Procedura aplicatã pentru încheierea contractului

În conformitate cu H.G. nr. 841/1995 anexa 2 modificatã ºi completatã prin H.G.
nr. 966/1998, se aplicã procedura de ofertã de preþ. Adjudecarea, se va face la pa-
chet pentru întreaga cantitate ºi pentru toate materialele ( Fier vechi, Oþel, Cabluri de
aluminiu ºi Cabluri de cupru)

b) Adresa, data ºi ora þinerii ºedinþei de vânzarea bunurilor prin oferte de preþ,
precum ºi datele de desfãºurare a urmãtoarelor ºedinþe, în caz de neadjudecare;

ªedinþa de vânzare prin oferte de preþ se organizeazã în data de 02.07.2015 ora
10,00 la sediul sãu din Municipiul Craiova str.A.I.Cuza nr.7 ,  Judeþul Dolj.

Data limitã pentru depunerea documentelor de participare la procedura de vânzare
prin oferte de preþ: 02.07.2015 ora 9,30, la registratura Primãriei Municipiului Craio-
va, str. A.I.Cuza, nr. 7—Serviciul Centrul de Informare pentru Cetãþeni ºi Audienþe.

Persoanele care vor participa la licitaþie trebuie sã prezinte împuternicire scrisã, în
cazul în care nu este reprezentantul legal al ofertantului.

În caz de neadjudecare, procedura de ofertã de preþ se va repeta în condiþiile
H.G. nr. 841/1995 anexa 2 modificatã ºi completatã, Anexa 2, cap.5, subcapitolul
5.14, completat de 5.6, 5.7 ºi 5.8 în zilele de 08.07.2015, ora 10,00 ºi dacã este
cazul, 14.07.2015, ora 10,00.

Datele limitã pentru depunerea  documentelor de participare la procedura de
ofertã de preþ, în cazurile repetãrii, sunt 08.07.2015, ora 9,30 ºi respectiv
14.07.2015 ora 9,30.

c) Preþul de pornire a ofertei de preþ;
Pentru procedura de ofertã de preþ din data de  02.07.2015  ora 10,00 preþul

minim de vânzare de la care  se porneºte va fi precizat pentru fiecare sortiment în
parte în lei/kg fãrã TVA, dar nu mai puþin de:

- 0,97 lei/kg pentru fier vechi, oþel;
- 1,94 lei/kg pentru cabluri aluminiu;
- 7,77 lei/kg pentru cabluri cupru.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câºtigãtoare
Ofertele vor fi analizate ºi evaluate dupã criteriul: preþul cel mai mare/pachet

(calculat, pentru fiecare ofertã, prin însumarea valorilor de vânzare a fiecãrui
sortiment ce va rezulta prin înmulþirea cantitãþii estimate cu preþul ofertat al
fiecãrui sortiment: fier vechi ºi oþel, cabluri aluminiu, cabluri cupru).

Dupã deschiderea ofertelor ºi evaluarea acestora, dacã sunt conforme cerinþelor
privind preþul minim (ºi în cazul în care existã mai multe oferte de preþ clasate pe primul
loc, având ofertã identicã de preþ) se va trece la salturile de supralicitare la care vor
participa numai ofertanþii care au fost clasaþi pe primul loc în clasamentul ofertelor de
preþ. Salturile de supralicitare sunt anunþate în cadrul sedinþei de ofertã de preþ de cãtre
preºedintele comisiei de licitaþie.

Ofertanþii clasaþi sub locul celor clasaþi pe primul loc precum ºi cei care nu au avut
oferte conforme (respectiv nu au oferit preþul minim de vânzare pentru fiecare sorti-
ment în parte) nu vor putea sã participe la salturile de supralicitare, fiind invitaþi sã
pãrãseascã sala.

d) Condiþiile de participare la procedura ofertã de preþ
Fiecare ofertã va trebui sã conþinã:
Taxa de participare la licitaþie: este de 100 lei ºi poate fi achitat cu numerar la

casieria Primãriei Municipiului Craiova sau prin ordin de platã.
Taxa de participare nu se returneazã participanþilor.
Garanþia de participare: este de 10% din preþul de vânzare calculat pentru canti-

tãþile estimate, respectiv de 75.000,00 lei fãrã TVA ºi poate fi achitatã prin virament
bancar confirmat de cãtre trezorerie sau de banca emitentã la care ofertantul are cont.

Garanþia de participare poate fi restituitã numai dupã încheierea procedurii de ofertã
de preþ pentru cei declaraþi necâºtigãtori, aceºtia având obligaþia de a depune solicita-
rea scrisã ºi înregistratã la Registratura Primãriei Municipiului Craiova.

Ofertantul declarat câºtigãtor va primi garanþia de participare numai dupã finalizarea
contractului de vânzare-cumpãrare ºi achitarea integralã a preþului adjudecat în cadrul
acestei proceduri  pentru pachetul final, ce va rezulta în urma lucrãrilor de demolare
a imobilelor aparþinând domeniului privat al Municipiului Craiova, situate în
Bdul. ªtirbei Vodã, nr. 34. Ofertantul declarat câºtigãtor are obligaþia de a depune
solicitarea scrisã ºi înregistratã la Registratura Primãriei Municipiului Craiova privind
returnarea garanþiei de participare.

e) Numãrul de telefon sau de fax unde se pot obþine relaþii despre materialele  rezul-
tate în urma demolãrii sau dezmembrãrii bunurilor, scoase la vânzare ºi condiþiile pe

care trebuie sã le îndeplineascã potenþialii achizitori spre a fi admiºi la licitaþie.
Pentru obþinerea de relaþii suplimentare oricare ofertant interesat se va  adresa Di-

recþiei Patrimoniu din cadrul Primãriei Municipiului Craiova, sau la telefon/fax 0251/
411008.

 Solicitãrile de clarificãri se pot obþine pânã la data de 30.06.2015 ora 10.00 la
telefon/fax 0251/411008, persoanã de contact dl.Cristian Ionuþ Gâlea.

Condiþii pentru participarea la procedura de ofertã de preþ :
La procedura de ofertã de preþ privind vânzarea materialelor, poate participa orice

agent economic care are ca obiect de activitate - achiziþionarea de materiale refolosi-
bile -, care depune oferta la registratura Primãriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza,
nr. 7, pânã la data prevãzutã în aceastã invitaþie.

Oferta (depusã într-un plic sigilat) va conþine urmãtoarele documente:
- 1) dovada achitãrii taxei de participare la procedura de ofertã de preþ (chitanþa

eliberatã de casieria Primãriei Municipiului Craiova sau ordin de platã confirmat de
cãtre bancã – document depus în original).

- 2) dovada achitãrii garanþiei de participare la procedura de ofertã de preþ (vira-
ment bancar confirmat de cãtre bancã sau trezorerie – document depus în original).

- 3) copie legalizatã sau originalul certificatului de înmatriculare la Registrul co-
merþului ºi codul fiscal, pentru agentul economic care are ca obiect de activitate achi-
ziþionarea de materiale refolosibile.

- 4) certificat de atestare fiscalã privind îndeplinirea obligaþiilor exigible de platã a
impozitelor ºi taxelor de stat precum ºi cele cãtre autoritãþile publice locale.

- 5) împuternicire scrisã, în cazul în care participã altã persoanã decât reprezentan-
tul legal al ofertantului.

- 6) copie C.I. sau B.I. al participantului la deschiderea ofertelor, care va avea
asupra sa ºi legitimaþia de identificare în original.

- 6) oferta finaciarã ce va conþine oferta de preþ pentru fiecare sortiment (în lei/kg
fãrã TVA), care trebuie sã fie mai mare sau cel puþin egalã cu preþul minim de vânzare
menþionat mai sus. Aceastã ofertã va fi ºtampilatã ºi semnatã de cãtre reprezentantul
legal al ofertantului, fiind introdusã într-un alt plic sigilat, având scris „Ofertã Financia-
rã”.

Toate aceste documente vor fi în interiorul plicului depus de fiecare ofertant, pânã la
data 02.07.2015 ora 9:30, plic închis ºi sigilat de cãtre ofertant. Plicul trebuie sã fie
marcat cu denumirea ofertantului, cu adresa , telefonul ºi numele persoanei de contact.
Pe plic se va scrie de cãtre ofertant „ Ofertã la procedura de vânzare prin ofertã
de preþ privind vânzarea unor deºeuri reciclabile, rezultate în urma lucrãrilor
de demolare a imobilelor aparþinând domeniului privat al Municipiului Craio-
va, situate în Bdul. ªtirbei Vodã, nr. 34. A nu se deschide înainte de data de
02.07.2015 , ora 10.00”

Neîndeplinirea condiþiilor minime de participare duce la descalificarea ofertei.
Nu vor fi acceptaþi la procedurã potenþialii ofertanþi care au avut relaþii contractuale

cu Primãria  Municipiului Craiova în ultimele 24  luni (2 ani) ºi nu ºi-au îndeplinit obli-
gaþiile de orice naturã faþã  de aceasta.

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la procedurã se va face în
prezenþa tuturor ofertantilor, la  sediul Primãriei Municipiului Craiova, str. A.I.-
Cuza nr. 7.

Oferta stabilitã câºtigãtoare va fi cea care satisface toate condiþiile de eligibilitate,
cerinþele impuse prin prezenta invitaþie ºi întruneºte condiþia preþ minim de vânzare
pentru fiecare sortiment ºi criteriul de atribuire  preþul cel mai mare/pachet (fier
vechi ºi oþel, cabluri aluminiu, cabluri cupru).

Participanþii la procedurã pot formula contestaþii în cazul în care considerã cã nu s-
au respectat dispoziþiile legale referitoare la organizarea ºi desfãºurarea acesteia, aºa
cum este descrisã în prezenta invitaþie.Contestaþiile se depun la sediul Primãriei Muni-
cipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7 în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii
de vânzare prin ofertã de preþ.Instituþia publicã este obligatã sã soluþioneze contestaþia
în termen de 5 zile de la depunerea acesteia. f) Informaþii referitoare la clauzele con-
tractuale

Cumpãrãtorul este obligat sã semneze contractul de vânzare-cumpãrare ºi sã achite
integral preþul adjudecat prin acestã procedurã al pachetului final, ce va rezulta în urma
lucrãrilor de demolare a imobilelor aparþinând domeniului privat al Munici-
piului Craiova, situate în Bdul. ªtirbei Vodã, nr. 34. Preþul se va plãti eºalonat pe
toatã perioada derulãrii lucrãrilor de demolare.

Cumpãrãtorul este obligat de a presta toate serviciile aferente (cântarire, transport)
fãrã a modifica preþul contractului.

Cumpãrãtorul este obligat sã transporte deºeurile reciclabile, ce fac obiectul acestei
proceduri, pe parcursul lucrãrilor de demolare a imobilelor aparþinând domeniu-
lui privat al Municipiului Craiova, situate în Bdul. ªtirbei Vodã, nr. 34, dupã
data intrãrii în vigoare a contractului.

Cumpãrãtorul este pe deplin rãspunzãtor în cazul în care nu reuºeºte sã îºi îndepli-
neascã obligaþiile.

Soluþionarea litigiilor: orice neînþelegere sau disputã care se poate ivi între ei sau în
legãturã cu îndeplinirea contractului se va soluþiona  pe cale amiabilã, prin tratative
directe

Dacã dupã 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, vânzãtorul ºi cumpã-
rãtorul nu reuºesc sã rezolve în mod amiabil o divergenþã contractualã, fiecare poate
solicita ca disputa sã se soluþioneze de cãtre instanþele judecãtoreºti din România.

Legea aplicabilã contractului va fi conform legilor din România.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regionalã  a

Finanþelor  Publice  Craiova - Administraþia  Ju-
deteana a Finanþelor Publice Dolj organizeazã
licitaþii  publice în condiþiile precizate de
O.G.nr.92/2003 rep. privind Codul de procedu-
rã fiscalã cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit
Firmilian, nr. 2, cam. 206  pentru debitorii: 1.
SC  V.A.I.  ADRICONF  INVESTEMENT  SRL
Pieleºti, str. Aleea 2 Calea Bucuresti, km 9,
jud Dolj, cod identificare fiscalã 27031793 în
data de 09.07.2015,ora 10,00 pentru vânzarea
bunurilor: autoturism FORD S-MAX  TREND,
an fabricaþie 2007, nr inmatriculare DJ-08-DRI,
pret pornire licitatie 13.720 lei; autoturism OPEL
CORSA, an fabricaþie 2006, nr înmatriculare DJ-
29-DRI, preþ pornire licitaþie 4.400 lei; autoutili-
tarã MS ESPANA (MERCEDES VITO), an fabri-
caþie 2006, nr. înmatriculare DJ-02-DRI, preþ por-
nire licitaþie 16.540 lei; grup electrogen trifazat,
preþ pornire licitatie 15.415 lei; maºinã de cusut
cheiþa Brother KE 430-D01, preþ pornire licita-
þie 1.490 lei; maºinã de cusut butonierã Brot-
her HE800 A-3, preþ pornire licitaþie 1.045 lei;
autoturism BMW, tip 116d, an fabricaþie 2013,
nr înmatriculare DJ-30-DRI, preþ pornire licitaþie
57.000 lei. Amplasare: sediul societãþii. 2.SC I-
SYS SRL Craiova, str Milcov, nr.1, bl. 51-43,
sc.1, ap. 15, jud  Dolj, cod identificare fiscalã
23626632 în data de 09.07.2015, ora 13,00 pen-
tru vânzarea bunului: autoturism, Ford, tip Fo-
cus, an fabricaþie 2009, nr. înmatriculare DJ-11-
HJB, prêt pornire licitaþie 17.325 lei.Amplasare
sediul societãþii. 3.SC SC  FC U CRAIOVA SA
Craiova, str. Sfantul Dumitru, nr.1, jud Dolj,
cod identificare fiscalã 18868699 în data de
09.07.2015, ora 15,00 pentru vânzarea bunu-
lui: sistem de supraveghere video (soft înre-
gistrare 12 camere; camerã IP fixa tip LC7224,
camerã IP tip SEKA060M3; PC calculator pen-
tru înregistrare ºi comandã camere video IP;
materiale montaj; stalp; protecþie cale; cablu
transmisie date), pret pornire licitaþie 11.870 lei.
Amplasare: stadion «Ion Oblemenco» Craio-
va. 4. SC VIOOROM  IMPEX SRL Craiova, str
Paunitei, nr. 126, jud Dolj, cod identificare fis-
calã 6210095 în data de 10.07.2015, ora 10,00
pentru vânzarea bunului: autoutilitarã FIAT 270
SCUDO, nr înmatriculare DJ-23-CAF, an fabri-
caþie 2007, pret pornire licitaþie 17.210 lei. Am-
plasare: sediul societãþii. 5. I.I. POPA R. DA-
NIELA, loc. Izvoare, nr. 451, jud Dolj, cod iden-
tificare fiscalã 28085511 în data de 10.07.2015,
ora 12,00 pentru vânzarea bunurilor:  automat
cafea Necta Brio3 – seria 24610165, pret porni-
re licitaþie 2.500 lei; automat cafea Necta Brio3
– seria 25010251, pret pornire licitaþie 3.500 lei;
automat cafea Necta Brio3 – seriile 24610139;
24610173, pret pornire licitaþie 1.200 lei/buc;
automat cafea Necta Brio3 – seria 25010195,

pret pornire licitaþie 4.700 lei; automat cafea
Necta Brio3 – seria 22710290, pret pornire lici-
taþie 3.400 lei. Prioritate va avea oferta depusã
pentru achiziþionarea expresoarelor de cafea
la preþul total de 16.500 lei. 6.SC BOGDAMY
OIL SRL, Craiova-Cernele, str Rovine, nr. 77,
cod identificare fiscalã 22093418 în data de
14.07.2015, ora 10,00  pentru vânzarea urmã-
toarelor proprietãþi: teren în suprafaþã de  2.000
mp situat în extravilanul mun. Craiova, T72, P2,
jud Dolj. Terenul este situat în extravilanul mun.
Craiova, în zona de vest, la cca 1 km de cartie-
rul Rovine 2 (Troaca), cca 1 km de strandul
Colosseum, cca 3 km de supermarket-ul PIC
ºi în vecinãtatea drumului Offroad  Malul  Jiu-
lui,nr. cad. 211748/cf 211748 Craiova, pret por-
nire licitaþie 6.200 lei. teren în suprafaþã de  8.000
mp situat în extravilanul mun. Craiova, T72, P17,
jud Dolj. Terenul este situat în extravilanul mun.
Craiova, în zona de vest, la cca 1 km de cartie-
rul Rovine 2 (Troaca), cca 1 km de strandul
Colosseum, cca 3 km de supermarket-ul PIC
ºi în vecinãtatea drumului Offroad  Malul  Jiu-
lui, nr cad 211751/cf 211751 Craiova, pret por-
nire licitaþie 31.850 lei. teren în suprafaþã de
4.800 mp situat în extravilanul mun. Craiova,
T5, P23, jud Dolj. Terenul este situat în extravi-
lanul mun. Craiova, în zona de vest, la limitã
intravilanului cartierului Rovine 2(Troaca), cca
1,5 km de strandul Colosseum, cca 2 km de
supermarket-ul PIC si cca 2 m de drumul Of-
froad  Malul  Jiului, la cca 1,5 km de DN6, nr
cad 211610/cf 211610 Craiova, pret pornire  li-
citaþie 46.725 lei, (proprietãþile  dnei  PIRPIDEL
CLAUDIA  ipotecate  în favoarea AJFP Dolj) ºi -
teren în suprafatã de 4.400 mp situat în extravi-
lanul mun. Craiova, T46, P49, jud Dolj. Terenul
este situat în extravilanul mun. Craiova, în zona
de vest, vis-a-vis de strandul Colosseum, la
cca 2 km de cartierul Rovine 2 (Troaca ), cca
1km de str. Brestei, 2 km de supermarket-ul
PIC, nr. cad 21083/cf 211253 Craiova, pret por-
nire licitaþie 107.175 lei, (proprietatea  dnei  PU-
TUREANU MARILENA  GUSTI   ipotecatã  în
favoarea AJFP Dolj ). 7. SC ROMTEAM  LEA-
DER  SRL Constanta, Sos. Mangaliei, Piata
Agroalimentarã Abator, spaþiul comercial 11,
jud Constanta, cod identificare fiscalã
28831840 în data de 14.07.2015, ora 13,00
pentru vânzarea bunului: semiremorcã cister-
na, marca Automecanicã, tip SLP 8B, nr în-
matriculare CT-09-MSN, an fabricaþie 2000, pret
pornire licitaþie 23.700 lei(în pret nu este inclu-
sã valoarea combustibilului). Amplasare: în
incinta Biroului Vamal Dolj. Semiremorca conþi-
ne cantitatea de 24940 litri combustibil lichid
usor tip3 al cãrui prêt nu a fost stabilit pânã la
data prezentului anunþ. 8.SC SUD CARGO
M.C. SRL Craiova, str. Cl. Severinului, bl.319,
sc.1, ap.1, jud. Dolj, cod identificare fiscal

Anunþul tãu!
7678400 în data de 14.07.2015, ora 15,00 pen-
tru vânzarea terenului extravilanT46, P28 în
supf de 5081 mp, nr cad 537, CF30165 situat
în com. Almaj, sat Sitoaia, pret pornire licita-
cie 53.050 lei. Preþurile nu includ TVA. Invitãm
pe cei care pretind vreun drept asupra aces-
tor bunuri  sã înºtiinþeze despre aceastã
A.J.F.P. DOLJ înainte de datele stabilite pen-
tru vânzare, menþionate mai sus. Cei intere-
saþi în cumpãrarea  bunurilor sunt invitaþi sã
prezinte, pînã  la termenele de vanzare sau,
în cazul vânzãrii prin licitaþie, pânã în ziua pre-
cedenta termenelor de vânzare:oferte de cum-
pãrare; în cazul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii
taxei de participare sau a constituirii garanþiei
sub formã scrisorii de garanþie bancarã re-
prezentând 10% din preþul de pornire a licita-
þiei care se plãteºte în lei, în contul IBAN RO16
TREZ 291.50.67XXX005062, cod fiscal
4830007  deschis la Trezoreria A.J.F.P. DOLJ;
împuternicirea persoanei care-l reprezintã pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naþio-
nalitate românã, copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de ORC; pentru per-
soanele juridice strãine, actul de înmatricula-
re tradus în limba românã; pentru persoanele
fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovadã emisã de creditorii fiscali cã nu au
obligaþii fiscale restante (Consiliul Local ºi Ad-
ministraþia Financiarã în raza carora se aflã
domiciliul sau sediul ofertantului ), urmand sã
se prezinte la datele stabilite pentru vânzare
ºi la locurile fixate în acest scop. Impotriva
prezentului înscris, cel interesat poate intro-
duce contestaþie la instanþã judecatoreascã
competenta, în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cunostiinþã, în conformita-
te cu prevederile art.172 ºi art 173 din OG nr.
92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare. Licitaþia începe de la cel mai mare
preþ din ofertele de cumpãrare scrise, dacã
acesta este superior preþului de pornire la li-
citaþie, iar în caz contrar va începe de la acest
din urmã preþ. Adjudecarea se face în favoa-
rea participantului care a oferit cel mai mare
preþ, dar nu mai puþin decît preþul de pornire.
Taxa de participare nu se restituie ofertantilor
care nu s-au prezentat la licitaþie, celui care a
refuzat încheierea procesului-verbal de adju-
decare, precum ºi adjudecãtarului care nu a
plãtit preþul. Potrivit dispoziþiilor art.9 alin(2)
lit. d) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedurã fiscala , republicata, cu modificari-
le si completarile ulterioare, când urmeazã sã
se ia mãsuri de executare silitã, nu este obli-
gatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
formaþii suplimentare vã puteþi adresa A.J.F.P.-
Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr.2, cam.206 sau
la telefon: 0251/402.207.
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Anunþul tãu!
 Anunþ public privind decizia etapei de în-
cadrare (titular) S.C. TASI TRANS SRL anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre APM DOLJ- nu este ne-
cesarã efectuarea evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu este necesarã efectuarea eva-
luãrii adecvate -în cadrul procedurilor de eva-
luare a impactului asupra mediului ºi de eva-
luare adecvatã pentru proiectul : SPÃLÃTO-
RIE AUTO, propus a fi realizat în Municipiul
Calafat, str. Tudor Vladimirescu Nr. 117, jude-
þul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul APM DOLJ, strada Petru Rareº, nr.1, în
zilele de luni- vineri, între orele 9-14, precum ºi
la urmãtoarea adresã de internet www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/ observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de 01.07.2015.

Anunþ public privind decizia etapei de în-
cadrare S.C. SOLAREX IMPEX S.RL. titular al
proiectului: Modificare funcþiune din halã de-
pozitare ambalaje, în halã microproducþie ºi
depozitare fertilizanþi folari, construire bazin
etans vidanjabil, amplasare staþie de distribu-
þie propan”,  anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj, pentru proiectul propus a fi amplasat în
Malu Mare, sat Preajba, T122, P21, jud. Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-V,
între orele 9-14, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de pe internet www.apmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate înainta comentarii/observa-
þii la proiectul deciziei de încadrare (în termen
de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ)
pânã la data de 02.07.2015.

CENTRUL Judeþean de Excelenþã Dolj cu
sediul în Craiova, Str. Ion Maiorescu, nr. 2, Jud.
Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei contractual vacante de secretar 0,5
normã, grad profesional III, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura astfel: -
Proba scrisã: 20.07.2015, ora 10.00, - Proba
practicã: 22.07.2015, ora 10.00, - Interviul:
24.07.2015, ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: - Studii superioare cu di-
plomã de licenþã; - Vechime de minim 3 ani în
specialitate sau în specialitãþi înrudite cu atri-
buþii specifice postului; - Cunoºtinþe de ope-
rare pe calculator. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs pânã la data
de 10 iulie 2015 la ISJ Dolj, camera 101, dupã
urmãtorul program: luni-vineri între orele 9.00-
14.00. Relaþii suplimentare la Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj, camera 101. Persoana de
contact: Aurelia lliuþã, telefon: 0785.273.550.
E-mail: cjex.dolj@gmail.com.

Anunþul tãu!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

Situaþii de Urgenþã – Preveni-
rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

Primãria Comunei Pieleºti, judeþul
Dolj, strada Gheorghiþã Geolgãu nr.188,
telefon: 0251/ 459.545, fax: 0251/ 459.545,
e-mail pielesti@cjdolj.ro, CF 4553992,
anunþã scoaterea la concurs în data de
28 iulie 2015 a postului vacant de mun-
citor calificat 1 din cadrul Serviciului de
Alimentare cu Apã Potabilã ºi Canaliza-
re Pieleºti. Condiþiile de participare, bi-
bliografia ºi tematica concursului vor fi
afiºate la sediul primãriei Pieleºti. Dosa-
rele de înscriere se vor depune pânã la
data de 24.07.2015 ora 16 la sediul Pri-
mãriei Pieleºti- Biroul Registraturã.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare presã, co-
vrigi, produse patise-
rie ºi magazin second-
hand. Telefon: 0747/
072.570.
Proaspãt pensinatã, do-
resc sã îngrijesc copil. Te-
lefon: 0728/064.730.

OFERTE SERVICIU
S.C. ANGAJEAZÃ
CONTABIL. TELEFON:
0769/052.459.

PRESTÃRI SERVICII
TINICHIGIU, acoperiº
tablã, tablã cutatã, jghea-
buri, burlane, parazãpezi,
Lindab, glafuri, toboga-
ne, dulgherie. Telefon:
0747/109.594.
Reparaþii instalaþii sanita-
re ºi canalizare. Telefon:
0770/682.710.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã, zona
Ciupercã. Telefon: 0728/
824.470.
Vând garsonierã  cu îm-
bunãtãþiri Valea Roºie
(Piaþã) Telefon: 0741/
116.815.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., inter-
net, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere Craioviþa Nouã etaj
3 zonã bunã. Telefon:
0730/068.568.
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.

CASE
Vând  3 case în comu-
na Lipovu cu îmbunãtã-
þiri, teren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.
Vând casã 5 camere, te-
ren 2500 m, vie ,pomi, apã
ºi gaze la poartã - Negoieºti.
Telefon: 0765/ 795.649.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi cen-
tralã electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Vând vilã Segarcea -
Dolj, toate utilitãþile, ul-
tramodernã. Telefon:
0746/096.613.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comu-
na Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul 1848.
Telefon: 0769/669.736;
0769/670.907.
Vând casã oraº Cãlimã-
neºti (judeþul Vâlcea) 100
m.p. 3 camere,  bucã-
tãrie, baie, hol, moderni-
zatã + 1200 m.p. teren.
Telefon: 0740/185.171.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente
2 camere – variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere, pãtul
ºi magazie, 3000 mp teren
comuna Gogoºu - Dolj. Te-
lefon: 0764/271.285.

Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil.
Telefon: 0756/252.939.
Vând casã la Negoieºti cu
vie, fântânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren agricol.
Telefon: 0723/692.884.

TERENURI
Vând un hectar teren ara-
bil, cu cadastru fãcut, în
comuna Orodel - Dolj. Te-
lefon: 0770/336.014.
Vând teren în T 49, P89,
suprafaþã 6000 mp, intra-
vilan, curþi, construcþii, Pie-
leºti. Telefon: 0766/
286.664. 0727/ 325.869.
OCAZIE!Vând, închiriez
1000 m – 2000 m, Calea
Bucureºti Km 9, ideal pen-
tru Showroom, halã, parc
auto, benzinãrie, deschi-
dere 35m. Telefon: 0762/
109.595.

TEREN 600 mp zona
PIC – Steldico, 15 Euro
mp negociabil. Telefon:
0745/867.164; 0730/
280.914.
Vând teren intravilan
4200 mp ºi o cãsuþã din
lemn la 7 km de Craio-
va, vie, pomi, deschide-
re 22 m. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren în Negoieºti-
2,5 ha- 12000 lei. Tele-
fon: 0723/692884
Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu
de Sus, lângã Peco Al-
beºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.

Vând 400 mp teren in-
travilan în Segarcea, str.
Unirii, nr. 29F (în spatele
Liceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ 15 lei/
m.p. Telefon: 0251/
428.415; 0740/510.255.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând 2.600 mp teren pe
ºoseaua Craiova - ªim-
nicul de Sus la 600 m
de lacul Tanchiºtilor - în-
tre vile. Telefon: 0351/
170.504.
Vând 1.500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, studiu geo-
tehnic, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.

Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã sau îm-
prejurimi. Telefon: 0740/
887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Logan de culoa-
re roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.
LOGAN, 2007, 36.000
Km reali. Telefon: 0766/
300.974.
Vând dacia 1300. Tele-
fon: 0752/234.638,
0351/ 446.066.
Vând pentru piese de
schimb autoturism DA-
CIA anul fabricaþiei 1993.
Autoturismul este în sta-
re de funcþionare. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând Dacia 1300. Tele-
fon: 0351/415.713.
 Vând DACIA, stare de
funcþionare. Preþ mic. Te-
lefon: 0769/611.412.

SOLENZA – 2004, ben-
zinã, culoare alb, econo-
micã - 90.000 km, 4000
RON negociabil, stare
excelentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour, model iulie 2009,
1,6 benzinã, unic proprie-
tar, proprietar, particular.
Telefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro ne-
gociabil. Telefon: 0766/
899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND COMBINÃ JOHN
DEERE 730 - masa de
5,2. Preþ negociabil. Tele-
fon: 0744/125.779.
Vând douã vaci cu lap-
te, una gestantã ºi alta
cu viþel ( o sãptãmânã).
Telefon: 0251/ 339.096.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125/ 850W,
canistrã aluminiu nouã
20 litri, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze sobã
D 600. Telefon: 0251/
427.583.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446918.
Vând cîteva piese de ar-
tizanat ºi populare (zã-
velci, prosoape, batiste)
cusute manual. Telefon:
0351/809.908.
Vând cutie metalicã ºi
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
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COMUNA SCAEªTI
ORGANIZEAZÃ ÎN DATA DE
28 IUNIE 2015 MEMORIALUL

„ GHEORGHE CALOTÃ”
ZIUA COMUNEI SCAEªTI
CE SE DESFÃªOARÃ ÎN

SATUL VALEA LUI PÃTRU.

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.
Sufragerie 5 corpuri – 500
RON, dormitor - 800 RON,
canapea – 300 RON. Tele-
fon: 0730/619.935.
Vând 2 locuri de veci în
Ungureni - zona Oble-
menco. Telefon: 0351/
468.838; 0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Te-
lefon: 0769/669.736.
Vând cruce marmurã
120/40/10 scrisã – 80 lei,
pompã de udat grãdinã
Cama 200 lei - sãpun de
casã 10 kg cu 5 lei/kg.
Telefon: 0770/303.445.
Vând plug Nr. 5 pentru
arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.
Vând hotã aragaz nouã,
nefolositã. Telefon: 0345/
931.451.
Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Te-
lefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând grâu, un leu kilo-
gramul. Telefon: 0766/
676.238.
Ocazie! Vând aparat au-
ditiv. Telefon: 0770/
363.703.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând þuicã, combinã fri-
gorificã Arctic nouã ma-
ºinã de cusut Singer ºi
Paff. Telefon: 0747/
674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bocanci,
ghete piele militare, pie-
le bovinã 6 mp, telescoa-
pe Tico noi, 2 roþi 155/
73, combinã muzicalã
stereo, calculator indstrui-
re copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând douã locuri de veci
cu capac, în ciment la Ci-
mitirul Roboaica ºi douã
locuri nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi 0760/
084.961.

Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimitirul
Lascãr Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.

Presã balotat plastic- cu-
tii de bere, bicicletã nouã
franþuzeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4 de
iarnã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zincatã 2/1
m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

CUMPÃR cupoane ve-
teran. Telefon: 0764/
242.925.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament 2
camere mobilat zonã
bunã chirie avantajoasã.
Telefon: 0770/682.710.
Apartament ultracentral,
ultralux, mobilier nou, ul-
tramodern, A.C., inter-
net, toate dotãrile, posi-
bil ºi regim hotelier. Tele-
fon: 0762/109.595.
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac, zona
Simplon. Telefon: 0746/
112.040.

Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875
Închiriez apartament 2,
camere mobilat - zona
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195.
MATRIMONIALE
Tânãr 42 ani doresc cu-
noºtinþã cu tânãrã pentru
prietenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0251/421.727.

DIVERSE
26 ani ,atacant cu ex-
perienþã caut echipã de
fotbal. Telefon: 0764/
665.223.
Vila ANDRA vã aºteap-
tã la Olãneºti, central cu
oferte la cererea clientu-
lui, cazare – masã - con-
fort. Telefon: 0722/
360.513; 0723/692.884.

Afacere - 5000 cepe flo-
rifere chiparoase (tubero-
ze) + 5000 gladiole Olan-
da + facturã + consulta-
þie la plantare. Telefon:
0786/391.745.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

DECESE
Cu durere în suflet anun-
þãm dispariþia celei care
a fost COJOCARU
ELEONORA. Trupul
neânsufleþit va fi de-
pus la Biserica Sfân-
ta Maria din cimitirul
Sineasca, iar înmor-
mântarea va avea loc
sâmbãtã, 27.06.2015,
ora 12.00. Nu vã vom
uita, Anca, Florin,
Ionuþ ºi Maria.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Un eveniment de proporþii va avea
loc la sfârºitul sãptãmânii în capitala
Olteniei. Aproape 80 de cicliºti din þarã
se vor aduna în Craiova, pentru a par-
ticipa la Campionatele Naþionale de
ªosea – ediþia 2015, competiþie organi-
zatã de Federaþia Românã de Ciclism,
cu sprijinul local al CSM Craiova, alã-
turi de Primãria Craiova ºi CJ Dolj.  CSM
Craiova a propus în urmã cu câteva
luni forului naþional de ciclism sã adu-
cã întrecerea de pe ºosea anul acesta
în Craiova, aºa cã, între 26 ºi 28 iunie,
cei mai buni practicanþi ai ciclismului
din þarã se vor întrece prin ºi în jurul
Craiovei pentru o medalie naþionalã.
Concursul se va desfãºura pe mai mul-
te categorii de vârstã, feminin ºi mas-
culin, dar ºi pe diferite probe. Întreceri-

Naþionalele de ªosea la ciclism acapareazã week-end-ul în BãnieNaþionalele de ªosea la ciclism acapareazã week-end-ul în BãnieNaþionalele de ªosea la ciclism acapareazã week-end-ul în BãnieNaþionalele de ªosea la ciclism acapareazã week-end-ul în BãnieNaþionalele de ªosea la ciclism acapareazã week-end-ul în Bãnie
Aproape 80 de cicliºti din þarã se vor aduna în Craiova pentru competiþia ndesfãºuratã sub egida federaþiei de specialitate

le vor debuta vineri, cu proba de con-
tratimp individual. Sportivii vor parcur-
ge o distanþã de 24 de km, cu plecare ºi
sosire în comuna Bucovãþ. Startul se
va da la ora 10, ordinea plecãrii de la
linia de start fiind: cadete, cadeþi, ju-
nioare, juniori, senioare feminin, U23
masculin ºi elite masculin.

A doua zi a concursului, adicã sâm-
bãtã, va programa proba de fond. Ple-
carea se va face de la Parcul Tineretu-
lui din Craiova ºi sosirea va avea loc în
comuna Bucovãþ. De la ora 9, vor lua
startul categoriile de cadeþi, cadete ºi
junioare, care vor avea de parcurs o
distanþã de 80 de km, în timp ce de la
ora 12 vor intra în concurs categoriile
de juniori ºi senioare feminin, care vor
pedala o distanþã de 120 de km. Ziua

de sâmbãtã va fi încheiatã de catego-
riile U23 masculin ºi elite masculin, care
vor debuta în proba de fond de la ora
16.00, având de strãbãtut de douã ori
un traseu de 80 km, între Parcul Tine-
retului ºi comuna Bucovãþ.

Festivitatea de premiere are
loc în centrul istoric

În ultima zi a competiþiei, duminin-
cã, se va transpune proba de circuit,
o noutate pentru Campionatele Na-
þionale de ªosea, care în anii ante-
riori au avut în program doar întrece-
rile de contratimp individual ºi fond.
Plecarea ºi sosirea vor avea loc la
Sala Polivalentã spre Parcul Tinere-
tului, iar traseul va însuma o distan-
þã de 4 km, ce va fi parcursã de spor-
tivi în mai multe tururi, în funcþie de
categorie.  Proba de circuit va înce-
pe de la ora 9, cu categoriile de ca-
deþi ºi cadete (10 tururi), al doilea start
va fi dat de la ora 10.30 pentru ju-
niori, junioare ºi senioare feminin (15
tururi), iar de la 14.30 vor pleca cate-
goriile U23 masculin ºi elite mascu-
lin (20 tururi).

Craiova va fi reprezentatã de doi
sportivi, legitimaþi la clubul nostru,
Vasile Braia (cadeþi) ºi Theo Mati-
can, care va participa într-o probã
specialã, el fiind un sportiv paralim-

pic. Duminicã, de la ora 17, toþi spor-
tivii vor participa la defilarea spre
locaþia de desfãºurare a festivitãþii
de premiere, care va porni de la Sala
Polivalentã ºi se va încheia în Cen-
trul Vechi, mai exact Piaþa „Fraþii Bu-
zeºti”, acolo unde urmeazã sã se ofe-
re premiile câºtigãtorilor. Federaþia
Românã de Ciclism va organiza la
aceastã competiþie o întrecere sepa-
ratã pentru sportivii amatori, care îºi
vor putea mãsura forþele duminicã,
începând cu ora 12.30, pe acelaºi cir-
cuit amenajat pe bulevardul ªtirbei
Vodã. Apoi, aceºtia vor putea însoþi
caravana ciclistã oficialã cãtre Cen-
trul Istoric, la festivitatea de premie-
re. Duminicã va fi restricþionat trafi-
cul pe tronsonul Ciupercã - Parcul
Tineretului.

Sorin Manda: “În ultima zi, vrem
sã fie un adevãrat spectacol.”

Directorul CSM Craiova, Sorin
Manda, este sigur cã naþionalele de
ºosea din Bãnie se vor desfãºura la
un nivel înalt ºi vrea ca în ultima zi a
competiþiei craiovenii sã aibã parte
de un adevãrat spectacol. „Am fost
bucuroºi când am aflat cã propune-
rea noastrã de a organiza aceste cam-
pionate naþionale de ºosea în Craio-
va a fost primitã cu braþele deschise

de cãtre Federaþia Românã de Ciclism
ºi lucrurile s-au miºcat repede. Ei vor
sã popularizeze ciclismul în toate re-
giunile României, noi vrem sã pro-
movãm miºcarea sportivã în Craiova
ºi în Dolj, iar astfel s-a ajuns la un
numitor comun. Vor fi aproape 80 de
sportivi din toatã þara care vor veni
în Craiova pentru acest concurs, sun-
tem pregãtiþi ºi avem încredere cã ne
vom descurca, organizatoric vor-
bind, la parametri înalþi, cum i-am
obiºnuit în ultimul timp pe cei care
au dorit sã colabereze cu noi ºi sã
organizeze aici competiþii naþionale,
la diferite ramuri sportive. Traseele
au fost stabilite cu ceva timp în urmã,
nu mai rãmâne decât sã punem la
punct ultimele detalii, iar pentru asta
mulþumim Primãriei Craiova ºi Con-
siliului Judeþean Dolj, care ne-au fost
alãturi ºi ne-au sprijinit. Vreau ca în
ultima zi craiovenii sã aibã parte de
un spectacol sportiv ºi sunt sigur cã
aºa se va întâmpla. Va urma apoi de-
filarea tuturor cicliºtilor participanþi
cãtre festivtatea de premiere care va
avea loc în Centrul Istoric. Va fi o
imagine foarte frumoasã pentru Cra-
iova ºi sperãm ca duminicã sã asiste
cât mai mulþi craioveni la curse, defi-
lare ºi festivitatea de premiere” a
declarat Sorin Manda.

Programul Ligii I, ediþia 2015-2016

Etapa I (11 iulie)
Astra Giurgiu - Concordia Chiajna
ASA Târgu Mureº - FC Dinamo Bucureºti
CS Universitatea Craiova - FC Botoºani
FC Viitorul - CFR Cluj
ACS Poli Timiºoara - Pandurii Târgu Jiu
FC Steaua Bucureºti - FC Petrolul Ploieºti
FC Voluntari - CSMS Iaºi

Etapa a II-a (18 iulie)
Concordia Chiajna - CSMS Iaºi
FC Petrolul Ploieºti - FC Voluntari
Pandurii Târgu Jiu - FC Steaua Bucureºti
CFR Cluj - ACS Poli Timiºoara
FC Botoºani - FC Viitorul
FC Dinamo Bucureºti - CS Universitatea Craiova
Astra Giurgiu - ASA Târgu Mureº

Etapa a III-a (25 iulie)
ASA Târgu Mureº - Concordia Chiajna
CS Universitatea Craiova - Astra Giurgiu
FC Viitorul - FC Dinamo Bucureºti
ACS Poli Timiºoara - FC Botoºani
FC Steaua Bucureºti - CFR Cluj
FC Voluntari - Pandurii Târgu Jiu
CSMS Iaºi - FC Petrolul Ploieºti

Etapa a IV-a (1 august)
Concordia Chiajna - FC Petrolul Ploieºti
Pandurii Târgu Jiu - CSMS Iaºi
CFR Cluj - FC Voluntari
FC Botoºani - FC Steaua Bucureºti
FC Dinamo Bucureºti - ACS Poli Timiºoara
Astra Giurgiu - FC Viitorul
ASA Târgu Mureº - CS Universitatea Craiova

Etapa a V-a (8 august)
CS Universitatea Craiova - Concordia Chiajna
FC Viitorul - ASA Târgu Mureº
ACS Poli Timiºoara - Astra Giurgiu
FC Steaua Bucureºti - FC Dinamo Bucureºti
FC Voluntari - FC Botoºani
CSMS Iaºi - CFR Cluj
FC Petrolul Ploieºti - Pandurii Târgu Jiu

Etapa a VI-a (12 august)
Concordia Chiajna - Pandurii Târgu Jiu
CFR Cluj - FC Petrolul Ploieºti
FC Botoºani - CSMS Iaºi
FC Dinamo Bucureºti - FC Voluntari
Astra Giurgiu - FC Steaua Bucureºti
ASA Târgu Mureº - ACS Poli Timiºoara
CS Universitatea Craiova - FC Viitorul

Etapa a VII-a (15 august)
FC Viitorul - Concordia Chiajna
ACS Poli Timiºoara - CS Universitatea Craiova
FC Steaua Bucureºti - ASA Târgu Mureº

FC Voluntari - Astra Giurgiu
CSMS Iaºi - FC Dinamo Bucureºti
FC Petrolul Ploieºti - FC Botoºani
Pandurii Târgu Jiu - CFR Cluj

Etapa a VIII-a (22 august)
Concordia Chiajna - CFR Cluj
FC Botoºani - Pandurii Târgu Jiu
FC Dinamo Bucureºti - FC Petrolul Ploieºti
Astra Giurgiu - CSMS Iaºi
ASA Târgu Mureº - FC Voluntari
CS Universitatea Craiova - FC Steaua Bucureºti
FC Viitorul - ACS Poli Timiºoara

Etapa a IX-a (29 august)
ACS Poli Timiºoara - Concordia Chiajna
FC Steaua Bucureºti - FC Viitorul
FC Voluntari - CS Universitatea Craiova
CSMS Iaºi - ASA Târgu Mureº
FC Petrolul Ploieºti - Astra Giurgiu
Pandurii Târgu Jiu - FC Dinamo Bucureºti
CFR Cluj - FC Botoºani

Etapa a X-a (12 septembrie)
Concordia Chiajna - FC Botoºani
FC Dinamo Bucureºti - CFR Cluj
Astra Giurgiu - Pandurii Târgu Jiu
ASA Târgu Mureº - FC Petrolul Ploieºti
CS Universitatea Craiova - CSMS Iaºi
FC Viitorul - FC Voluntari
ACS Poli Timiºoara - FC Steaua Bucureºti

Etapa a XI-a (19 septembrie)
FC Steaua Bucureºti - Concordia Chiajna
FC Voluntari - ACS Poli Timiºoara
CSMS Iaºi - FC Viitorul
FC Petrolul Ploieºti - CS Universitatea Craiova
Pandurii Târgu Jiu - ASA Târgu Mureº
CFR Cluj - Astra Giurgiu
FC Botoºani - FC Dinamo Bucureºti

Etapa a XII-a (26 septembrie)
Concordia Chiajna - FC Dinamo Bucureºti
Astra Giurgiu - FC Botoºani
ASA Târgu Mureº - CFR Cluj
CS Universitatea Craiova - Pandurii Târgu Jiu
FC Viitorul - FC Petrolul Ploieºti
ACS Poli Timiºoara - CSMS Iaºi
FC Steaua Bucureºti - FC Voluntari

Etapa a XIII-a (3 octombrie)
FC Voluntari - Concordia Chiajna
CSMS Iaºi - FC Steaua Bucureºti
FC Petrolul Ploieºti - ACS Poli Timiºoara
Pandurii Târgu Jiu - FC Viitorul
CFR Cluj - CS Universitatea Craiova
FC Botoºani - ASA Târgu Mureº
FC Dinamo Bucureºti - Astra Giurgiu

Etapa a XIV-a (17 octombrie)
Concordia Chiajna - Astra Giurgiu
FC Dinamo Bucureºti - ASA Târgu Mureº
FC Botoºani - CS Universitatea Craiova
CFR Cluj - FC Viitorul
Pandurii Târgu Jiu - ACS Poli Timiºoara
FC Petrolul Ploieºti - FC Steaua Bucureºti
CSMS Iaºi - FC Voluntari

Etapa a XV-a (24 octombrie)
CSMS Iaºi - Concordia Chiajna
FC Voluntari - FC Petrolul Ploieºti
FC Steaua Bucureºti - Pandurii Târgu Jiu
ACS Poli Timiºoara - CFR Cluj
FC Viitorul - FC Botoºani
CS Universitatea Craiova - FC Dinamo Bucureºti
ASA Târgu Mureº - Astra Giurgiu

Etapa a XVI-a (31 octombrie)
Concordia Chiajna - ASA Târgu Mureº
Astra Giurgiu - CS Universitatea Craiova
FC Dinamo Bucureºti - FC Viitorul
FC Botoºani - ACS Poli Timiºoara
CFR Cluj - FC Steaua Bucureºti
Pandurii Târgu Jiu - FC Voluntari
FC Petrolul Ploieºti - CSMS Iaºi

Etapa a XVII-a (7 noiembrie)
FC Petrolul Ploieºti - Concordia Chiajna
CSMS Iaºi - Pandurii Târgu Jiu
FC Voluntari - CFR Cluj
FC Steaua Bucureºti - FC Botoºani
ACS Poli Timiºoara - FC Dinamo Bucureºti
FC Viitorul - Astra Giurgiu
CS Universitatea Craiova - ASA Târgu Mureº

Etapa a XVIII-a (18 noiembrie)
Concordia Chiajna - CS Universitatea Craiova
ASA Târgu Mureº - FC Viitorul
Astra Giurgiu - ACS Poli Timiºoara
FC Dinamo Bucureºti - FC Steaua Bucureºti
FC Botoºani - FC Voluntari
CFR Cluj - CSMS Iaºi
Pandurii Târgu Jiu - FC Petrolul Ploieºti

Etapa a XIX-a (21 noiembrie)
Pandurii Târgu Jiu - Concordia Chiajna
FC Petrolul Ploieºti - CFR Cluj
CSMS Iaºi - FC Botoºani
FC Voluntari - FC Dinamo Bucureºti
FC Steaua Bucureºti - Astra Giurgiu
ACS Poli Timiºoara - ASA Târgu Mureº
FC Viitorul - CS Universitatea Craiova

Etapa a XX-a (28 noiembrie)
Concordia Chiajna - FC Viitorul
CS Universitatea Craiova - ACS Poli Timiºoara
ASA Târgu Mureº - FC Steaua Bucureºti

Astra Giurgiu - FC Voluntari
FC Dinamo Bucureºti - CSMS Iaºi
FC Botoºani - FC Petrolul Ploieºti
CFR Cluj - Pandurii Târgu Jiu

Etapa a XXI-a (5 decembrie)
CFR Cluj - Concordia Chiajna
Pandurii Târgu Jiu - FC Botoºani
FC Petrolul Ploieºti - FC Dinamo Bucureºti
CSMS Iaºi - Astra Giurgiu
FC Voluntari - ASA Târgu Mureº
FC Steaua Bucureºti - CS Universitatea Craiova
ACS Poli Timiºoara - FC Viitorul

Etapa a XXII-a (12 decembrie)
Concordia Chiajna - ACS Poli Timiºoara
FC Viitorul - FC Steaua Bucureºti
CS Universitatea Craiova - FC Voluntari
ASA Târgu Mureº - CSMS Iaºi
Astra Giurgiu - FC Petrolul Ploieºti
FC Dinamo Bucureºti - Pandurii Târgu Jiu
FC Botoºani - CFR Cluj

Etapa a XXIII-a (19 decembrie)
FC Botoºani - Concordia Chiajna
CFR Cluj - FC Dinamo Bucureºti
Pandurii Târgu Jiu - Astra Giurgiu
FC Petrolul Ploieºti - ASA Târgu Mureº
CSMS Iaºi - CS Universitatea Craiova
FC Voluntari - FC Viitorul
FC Steaua Bucureºti - ACS Poli Timiºoara

Etapa a XXIV-a (13 februarie 2016)
Concordia Chiajna - FC Steaua Bucureºti
ACS Poli Timiºoara - FC Voluntari
FC Viitorul - CSMS Iaºi
CS Universitatea Craiova - FC Petrolul Ploieºti
ASA Târgu Mureº - Pandurii Târgu Jiu
Astra Giurgiu - CFR Cluj
FC Dinamo Bucureºti - FC Botoºani

Etapa a XXV-a (20 februarie 2016)
FC Dinamo Bucureºti - Concordia Chiajna
FC Botoºani - Astra Giurgiu
CFR Cluj - ASA Târgu Mureº
Pandurii Târgu Jiu - CS Universitatea Craiova
FC Petrolul Ploieºti - FC Viitorul
CSMS Iaºi - ACS Poli Timiºoara
FC Voluntari - FC Steaua Bucureºti

Etapa a XXVI-a (27 februarie 2016)
Concordia Chiajna - FC Voluntari
FC Steaua Bucureºti - CSMS Iaºi
ACS Poli Timiºoara - FC Petrolul Ploieºti
FC Viitorul - Pandurii Târgu Jiu
CS Universitatea Craiova - CFR Cluj
ASA Târgu Mureº - FC Botoºani
Astra Giurgiu - FC Dinamo Bucureºti.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Naþionala României a fost plasatã
în Grupa D a Campionatului Mon-
dial din Danemarca (5-20 decem-
brie a.c.), urmând a se duela cu fi-
nalistele precedentei ediþii a Europea-
nului, campioana Norvegia ºi Spa-
nia, plus Rusia, Puerto Rico ºi Ka-
zahstan, conform tragerii la sorþi
efectuate miercuri searã, la Kolding.

La tragerea la sorþi, tricolorele au
fãcut parte din urna a treia valoricã.

Fetele lui Tomas Ryde (foto,
alãturi de Cristina Neagu) vor de-
buta la turneul final în compania
Puerto Rico (5 dec.), dupã care
vor întâlni Kazahstan (7 dec.),
Spania (8 dec.), Norvegia (10
dec.) ºi Rusia (11 dec.).

Meciurile din grupa tricolorelor se
vor juca la Frederikshavn, pe Arena

HANDBAL (F)

România – grupã dificilã la CM!România – grupã dificilã la CM!România – grupã dificilã la CM!România – grupã dificilã la CM!România – grupã dificilã la CM!
Printre adversare se numãrã aurul ºi argintul european en-titre,

dar ºi cea care ne-a “furat” titlul mondial în urmã cu un deceniu

Nord, cea mai micã de la turneul fi-
nal, ea putând sã gãzduiascã doar
2.500 de spectatori.

Tricolorele s-au calificat la tur-
neul final al CM din acest an dupã
ce au eliminat, în play-off, vicecam-
pioana mondialã Serbia (32-26 ºi
24-28). Ulterior, Serbia, dar ºi Ger-
mania (eliminatã de Rusia), au pri-
mit wild-card din partea IHF pen-
tru participarea la turneul final.

Naþionala României este singura
din lume care a evoluat la toate edi-
þiile Campionatului Mondial, înce-
pând cu 1957, ºi are în palmares o
medalie de aur ºi douã de argint în
aceastã competiþie, ultima fiind ob-
þinutã în 2005 (locul doi în Rusia,
unde a fost învinsã chair de repre-
zentativa þãrii gazdã).

Revenind la tragerea la sorþi,
Grupa A îºi poate însuºi titlul de
“grupa morþii”, având aici argintul
ºi bronzul ultimului CM, Serbia ºi
gazda Danemarca, alãturi de pu-
ternicele naþionale ale Muntenegru-
lui ºi Ungariei. Veritabilele cenuºã-
rese ale acestei grupe se numesc
Japonia ºi Tunisia.

Grupa B are în componenþã
Cuba (desemnatã, uluitor, cap de
serie), bronzul european Suedia,
Olanda, Polonia, China ºi Angola,
în timp ce în Grupa C se vor în-
trece laureata din 2013 – Brazilia,
Franþa, Argentina, Coreea de Sud,
RD Congo ºi Germania.

Se calificã mai departe primele
patru din fiecare grupã, trecându-se
direct la sistemul eliminatoriu.

Naþionala statului Chile se
menþine în cursa pentru primul
succes din istorie la Copa Ame-
rica, dupã ce a învins-o, ieri di-
mineaþã, la Santiago, în sferturi-
le de finalã, pe Uruguay, cam-
pioana en-titre, cu 1-0. E prima
selecþionatã gazdã a competiþiei
care ajunge în semifinale, din
2001 încoace, atunci Columbia

COPA AMERICA: Chilienii continuã
sã viseze la un trimf istoric

reuºind sã ºi câºtige trofeul.
Fãrã victorie în faþa celeºtilor

de 32 de ani, aducând în discuþie
doar meciurile de la CA, chilienii
au avut o primã ocazie în minu-
tul 33, când Alexis Sanchez a tri-
mis cu capul pe lângã poarta lui
Muslera. O reprizã sãracã în faze
de poartã, pânã la pauzã mai con-
semnându-se doar un ºut de la

distanþã al lui Arturo Vidal, direct
pe direcþia goalkeeper-ului uru-
guayan.

Uruguayul a replicat abia în
starul pãrþii secunde (53), prin
Diego Rolan, dar atacantul lui
Bordeaux a ºutat în braþele lui
Claudio Bravo.

Chile a profitat de avantajul unui
om în plus, dupã ce Edinson Ca-
vani a fost eliminat în minutul 63,
pentru o reacþie la un gestul
nesportiv al lui Gonzalo Jara.

Reduta trupei lui Oscar Wa-
shington Tabarez s-a prãbuºit în
minutul 81, când Mauricio Isla a
marcat golul care-i duce pe chi-
lieni în semifinale, fazã atinsã
pentru prima datã din 1999 în-
coace. Seara nefastã a uruguay-
enilor a fost completatã de o altã
eliminare, cea a lui Fucile, din
minutul 88.

În penultimul act al competi-
þiei, Chile va înfrunta învingãtoa-
rea partidei dintre Peru ºi Boli-
via, disputatã azi-noapte.

Chile: Bravo - Isla, Medel,
Jara, Mena – Aranguiz, M. Diaz
(M. Fernandez 71), Vidal – Val-
divia (Pizarro 85) – A. Sanchez,
E. Vargas (Pinilla 71). Selecþio-
ner: Jorge Sampaoli.

Uruguay: Muslera – M. Pe-
reira, Gimenez, Godin, Fucile –
A. Rios, A. Gonzalez, C. Sanchez
(J. Rodriguez 85), C. Rodriguez
– Rolan (A. Hernandez 58), Ca-
vani. Selecþioner: Oscar Tabarez.

Capul de afiº al sferturilor,
în aceastã noapte

Argentina lui Messi ºi Colum-
bia lui James Rodriguez se întrec
în aceastã noapte în cel mai tare
sfert de finalã, într-un meci pro-

gramat de la ora 2:30, în direct pe
Digi Sport 1.

Dacã “pumele” au câºtigat la
pas, dar fãrã strãlucire, o grupã cu
Uruguay (1-0), Paraguay (2-2) ºi
Jamaica, elevii lui Pekerman a fost
la un pas de eliminare, încheind pe
3 doar graþie Braziliei, care a în-
vins în ultimul meci Venezuela, deºi
putea câºtiga grupa ºi cu o remi-
zã, situaþie în care mai venezuele-
nii luau locul coumbienilor. Para-
doxal, tocmai pe “Selecao” i-a în-
vins Columbia în aceastã grupã (1-
0), pierzând cu Venezuela (0-1) ºi
remizând cu Peru (0-0).

La meciurile directe, Argenti-
na conduce detaºat, cu 21-8, al-
tele 6 încheindu-se nedecis. Cel
mai recent s-a înregistrat un
0-0, în 7 iunie 2013, pe pãmânt
argentinian, în preliminariile CM
de anul trecut.

Calificate marþi din Grupa A, Danemar-
ca ºi Germania ºi-au aflat adversare din se-
mifinalele CE de tineret, competiþie gãzduitã
de Cehia. Danezii, viitori adversari ai Ro-
mâniei în preliminariile turneului final din
2017, vor întâlni într-un vertitabil duel nor-
dic, Suedia, iar Germania pe Portugalia.
Fapt devenit posibil dupã ce, miercuri sea-

FOTBAL U21: S-au stabilit
semifinalele Campionatului European

rã, lusitanii ºi scandinavii au remizat în meci
direct, scor 1-1 (Paciencia 82 / Tibbling
89), timp în care Italia bãtea cu 3-1 pe
Anglia (Belotti 25 / Benassi 27, 72 /
Redmond 90+3). Rezultate în urma cãrora
a reieºit urmãtorul clasament: 1. Portugalia
5p, 2. Suedia 4p, 3. Italia 4p, 4. Anglia 3p
(suedezii au devansat italienii graþie meciul

direct, 2-1). Iatã ºi ie-
rarhia finalã a Grupei A:
1. Danemarca 6p, 2.
Germania 5p, 3. Cehia
4p, 4. Serbia 1p.

Formaþiile ce au ac-
ces în semifinale (27
iunie) ºi-au asigurat ºi
un loc la turneul final
al Jocurilor Olimpice
din 2016, de la Rio de
Janeiro (Brazilia).

DIGI SPORT 1
10:00, 13:35 – MOTO GP – Marele Premiu

al Olandei: sesiuni de antrenamente / 2:30 –
FOTBAL – Copa America, în Chile, sferturi de
finalã: Argentina – Columbia.

DIGI SPORT 2
7:00 – SCRIMÃ, 10:30 – BOX (F, M) –

Jocurile Europene de la Baku, în Azerbaidjan /
15:00 – TENIS (F) – Turneul de la Eastbour-
ne, în Regatul Unit: ziua a 5-a.

DIGI SPORT 3
7:30 – ÎNOT (F, M), 9:00 – JUDO (F, M),

15:55 – BOX, 16:55 – JUDO (F, M) – Jocurile
Europene de la Baku, în Azerbaidjan / 19:00,
21:30 – BASCHET (F) – Campionatul Euro-
pean (Ungaria/România).

DOLCE SPORT 2
17:30 – AUTOMOBILISM – Raliul Mol-

dovei.
EUROSPORT
14:00 – TENIS (M) – Turneul de la Nottin-

gham, în Regatul Unit: ziua a 5-a / 22:45, 2:30

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

– FOTBAL (F) – Cupa Mondialã, în Canada,
sferturi de finalã: Germania – Franþa, China –
SUA.

EUROSPORT 2
12:45 – FOTBAL AUSTRALIAN: Sydney

Swans – Richmond.
TVR 3
17:30 – AUTOMOBILISM – Raliul Moldovei.
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Alb-albaºtrii n-au acuzat foarte
mult pregãtirea intensã din cadrul
stagiului austriac ºi s-au impus clar
în primul meci amical al verii, dis-
putat contra campioanei Albaniei,
Skanderbeu Korce. Aceasta a fost
formatã în majoritate jucãtori al-
banezi, avându-i alãturi însã ºi pe
croatul Radas, pe kosovarul Beris-
ha ºi pe brazilianul Romulo Cabral,
adus în vara aceasta de la Paulis-
ta.  Aºa cum au obiºnuit ºi în can-
tonamentul din Antalya, Cârþu ºi
Sãndoi au combinat „titularii” cu
„rezervele”, formând câte o echi-
pã pentru fiecare reprizã. Singurul
jucãtor neutilizat în acest prim joc
de verificare a fost portarul Bãl-
grãdean.

Dupã ce tot el a expediat primul
ºut la poarta adversã, Herghelegiu
a deschis scorul în minutul 12, cu
un ºut la colþul lung, dupã ce Ban-
cu a interceptat o minge în preaj-
ma careului albanez. Skenderbeu
a egalat înainte de pauzã, la cea de-
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Directorul tehnic al Universitãþii
Craiova, Sorin Cârþu, nu se entu-
ziasmeazã dupã victoria din amica-
lul cu albanezii ºi spune cã echipa
chiar a suferit din punct de vedere
al prospeþimii, din cauza antrena-
mentelor dure din cantonamentul
austriac. „Nu ne-a interesat nea-
pãrat rezultatul, ci sã ne facem an-
trenamentul. În toatã perioada
aceasta, de fapt, punem accent pe
starea fizicã a jucãtorilor. Practic,
e tot un antrenament mai plãcut.
Toatã lumea spune cã nu am fãcut
transferuri, dar iatã cã-i avem pe
Curelea ºi pe Ferfelea. Sunt ca doi
jucãtori noi care apar în campiona-
tul acesta, având în vedere cã în
retur nu i-am folosit. În privinþa ran-

Directorul tehnic al Universitãþii considerã cã programul
din primele etape dezavantajeazã echipa din Bãnie,
deoarece adversarii vor avea un plus de formã

damentului jucãtorilor nu vreau sã
trag concluzii la aceastã partidã,
având în vedere cã în mare parte
din meci s-a vãzut cã nu e prospe-
þime. Nu vreau sã stricãm progra-
mul de acumulãri. În timpul jocului
au tras un pic de ei. Pânã la urmã
a ieºit ºi rezultatul. Popov a intrat
bine, având în vedere cã a jucat
prima datã cu Izvoranu, Achim ºi
Briceag. Noi sperãm sã fie o achi-
ziþie bunã ºi prezenþa lui acolo sã
dea siguranþã. Sã ridice puþin dez-
voltarea jocului. E un jucãtor cu
experienþã, a jucat ºi postul de fun-
daº dreapta, ar trebui sã aibã dis-
ponibilitate la construcþie“, a de-
clarat Sorin Cârþu.

Despre programul Ligii 1, Câr-

þu a afirmat cã este unul dificil la
început, cu echipe care sunt deja
în formã, fiind angajate în cupele
europene: „E foarte greu progra-
mul, dat fiind cã joci cu trei echipe
de cupe europene în primele patru
etape. Asta înseamnã cã va trebui
sã avem o formã sportivã bunã la
începerea campionatului. Când se
joacã pe puncte e altceva. E un
început greu, dar ºi anul trecut a
fost la fel. E un dezavantaj faptul
cã adversarii noºtri din primele
runde au jocuri în cupele europe-
ne, pentru cã se vor prezenta la
ora jocului contra noastrã cu un
plus de formã sportivã. Pentru cã
meciurile oficiale te ajutã sã intri
în formã sportivã mai multe decât

cele din cantonamente. Deci din
punctul acesta de vedere, Boto-
ºaniul este avantajatã fiindcã are
deja 2 jocuri oficiale. Nu vreau sã
vorbesc acum despre meciul cu
Dinamo. Noi întâi avem primul joc
cu Botoºaniul. Pânã atunci e im-
portantã aceastã perioadã de pre-
gãtire, participarea lor la toate an-
trenamentele, sã nu se accidente-
ze. Pentru campionatul viitor îmi
doresc sã nu avem ghinion, adicã

sã primim ceea ce oferim. În cam-
pionatul trecut, cã am luat un
punct, cã am luat trei – le-am me-
ritat. Nu mai vreau ghinionul pe
care le-am avut la partidele cu
Ceahlãul, cu Braºovul ori cu Ia-
ºiul. Atacãm în neºtire ºi primim
goluri pe niºte greºeli individuale,
care se fac o datã la nu ºtiu cât
timp. E important la ora începerii
campionatului cum arãtãm, din
punct de vedere fizic ºi medical“.

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
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Au marcat: Herghelegiu 12, Curelea 68, 85, Bãluþã 71 / Abi-
laliaj 41.

Universitatea Craiova (prima reprizã): Straton – Achim, Iz-
voranu (cpt), Popov, Briceag – Târnãcop, Ferfelea, Cârstea,
Bancu – Nuno Rocha, Herghelegiu. A doua reprizã: Straton (75
Vlad) – Sin, Acka, Avrãmia, Vãtãjelu – Bãluþã, Mateiu, Kay,
Mazarache – Bawab, Curelea. Antrenori: Sorin Cârþu, Emil
Sãndoi.

Skenderbeu Korce: Shehi - Vangjeli, Osmani, Radas, Arapi -
Shkëmbi, Lilaj, Progni, Berisha - Romulo, Abilaliaj. Au intrat:
Olayinka, Sefa, Latifi, Abazi. Antrenor: Mirel Josa.

Alb-albaºtrii ai câºtigat cu 4-1
primul amical din Austria, contra
campioanei Albaniei
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a doua fazã importantã avutã la
poarta Craiovei. O centrare în ca-
reu l-a depãºit pe Briceag ºi Stra-
ton n-a putut interveni la reluarea
lui Abilialiaj, atacantul adus de
Skenderbeu în vara aceasta de la
Flamurtari. La ultima fazã a pri-
mei pãrþi, Herghelegiu a ratat o
ocazie imensã, trãgând peste poar-
tã din 6 metri, singur cu portarul.

Curelea a reuºit dubla:
„Am jucat mai ofensiv ºi am

adus mai des mingea în careu”
Pentru partea a doua, Cârþu ºi

Sãndoi au schimbat, toþi jucãtorii de
câmp, în timp ce portarul Straton
i-a lãsat locul între buturi tânãrului
Vlad pentru ultimul sfert de orã.
Puºtiul de 17 ani a debutat astfel la
echipa mare, aºa cum au fãcut-o
miercuri seara ºi bulgarul Popov ºi
Simon Mazarache. Popov a evoluat
bine fãcând duet în centrul apãrãrii
cu un alt veteran, Izvoranu, care a

purtat banderola pe braþ, în timp ce
atacantul Mazarache a fost utilizat
în banda stângã a liniei mediane.
Repriza secundã a început cu 3
ocazii ale albanezilor, la care a in-
tervenit Straton, dar a adus apoi 3
goluri ale Craiovei, pe contraatac.
Curelea a adus Universitatea în
avantaj, reluând pe lângã portar
dupã o combinaþie cu Bawab. Bã-
luþã a majorat scorul la o pãtrunde-
re pe dreapta finalizatã la colþul lung
ºi tot mijlocaºul de bandã i-a oferit
apoi un assist lui Curelea, care a
fãcut dubla, cu capul, barã-gol.
„Am jucat un pic mai ofensiv ºi
aproape toate ocaziile pe care le-am
avut am reuºit sã le fructificãm, am
ajuns mai des în careul lor. A fost o
prestaþie bunã, pentru un meci de
pregãtire. Fiind un atacant de ca-
reu, cu o anumitã experienþã, con-
trolez execuþiile cu capul ºi reuºesc
sã marchez. Suntem cam la mijlo-
cul pregãtirii, eu zic cã lucrurile
merg spre bine. Am reuºit sã-mi

revin, sã intru în ritm. Eu consider
cã staff-ul tehnic este cel mai în
mãsurã sã aprecieze potenþialul lo-
tului, dar noi ne simþim puternici,
avem încredere unul în altul, for-
mãm un grup omogen. Toate me-
ciurile se anunþã dificile, deºi e un
început greu pentru noi. Poate
avem ºi un mic dezavantaj faþã de
Botoºani, care prinde un meci-douã
oficiale înaintea duelului direct, dar
vor fi toate jocuri echilibrate” a de-
clarat autorul dublei din meciul cu

Urmãtorul amical, cu Vaduz
Urmãtorul meci amical al Uni-

versitãþii este sâmbãtã, de la ora
17.30, împotriva echipei FC Vaduz
din Liechtenstein. Aceasta evolu-
eazã în prima ligã din Elveþia, unde
a terminat sezonul precedent pe
locul 9. Vaduz reprezintã Liechten-
stein în Europa League, dupã ce a
câºtigat cupa micuþului stat în vara
aceasta, pentru a 43-a oarã. În pri-
mul tur preliminar al Europa Lea-
gue, Vaduz va întâlni într-o dublã
manºã formaþia La Fiorita din San
Marino. Ieri ºi astãzi alb-albaºtrii
au avut câte douã antrenamente,
iar mâine, în dimineaþa amicalului
cu Vaduz, vor efectua o ºedinþã de
pregãtire în sala de forþã.


