
C     M     Y       K

C     M     Y       K

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

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Anul XXIII,  Nr. 7241miercuri, 4 septembrie  2013  16 pagini    1,00 lei

Primul

cotidian al

Olteniei

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

 GRÂU DE PANIFICAŢIE
Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:

-Siloz Banu Mărăcine: 0251.547.393; 0372.731.499
-Siloz Leu: 0251.373.607; 0372.731.500
-Siloz Moţăţei: 0251.326.006; 0372.731.494
-Siloz Băileşti: 0251.311.038; 0372.731.493
-Siloz Segarcea: 0251.210.735; 0372.731.492
-Siloz Portăreşti: 0251.358.219; 0725.161.822
-Baza Bistreţ: 0372.752.922
-Baza Gângiova: 0372.752.921
-Baza Brabova: 0251.447.305
-Baza Predeşti: 0722.527.280
-Baza Mischii: 0722.544.239
-Baza Murgaşi: 0251.447.562
-Baza Dăbuleni: 0755.570.192
-Baza Rast: 0728.286.059

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dna. Rodica Avram 0743.026.526
DJ - Dl. Tudoran Adrian 0743.036.229
DJ - Dl. Predescu Mihai 0737.577.597
OT,AR - Dl. Rotaru Adrian 0728.286.065
OT,DJ  - Dl. Mihai Ionuţ 0737.577.598
MH,DJ - Dl. Crişan Alin 0736.202.112

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Cred, Popescule, că preşedintele
UDREŞTE, pardon, urzeşte ceva, că
prea e agitat în ultima vreme. social / 3

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a fost, ieri, prezent la
Craiova, unde a dezbătut, alături de medici, autorităţi, repre-
zentanţii sindicatelor şi ai pacienţilor din judeţele Olteniei, prin-
cipiile reformei care se va aplica în domeniul sanitar. Cele mai
importante măsuri care se vor lua în Sănătate vor viza spitalele,
care vor avea un statut nou, precum şi viitoarea salarizare a
medicilor. După câte se pare, plata personalului sanitar se va
face după principii diferite decât cele de până acum, şi anume
după criterii de performanţă care le vor fi impuse mai întâi doc-
torilor şi apoi şi celorlalţi angajaţi din spitale.
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Apropos
de USL Dolj...

Prezenţa liderului social-democrat
de la Dolj, deputatul Claudiu Manda,
însoţit de câţiva membri ai BPJ Dolj
al PSD, în compania deputatului
Cosmin Enea, din partea liberalilor,
la sărbătoarea comunei Poiana Mare,
de duminică, prilejuieşte unuia din-
tre jurnaliştii craioveni, realmente ta-
lentaţi, moderator la postul de televi-
ziune Oltenia 3 TV, să posteze pe site-
ul „Punct Ochit” un text agreabil, cu
un titlu puţin şugubăţ: „USL merge
strună la Dolj: Manda şi Enea, îm-
preună la ziua comunei Poiana
Mare”. Cum fiecare jurnalist îşi ti-
trează cum consideră de cuviinţă
comentariile, fireşte că nu i se poate
reproşa ceva lui Marius Pârlea, o
vreme chiar coleg de-al nostru.
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Torþionarul Alexandru Viºinescu (foto) este
urmãrit penal pentru genocid, întrucât în perioada
1956-1963, când a condus Penitenciarul Râmnicu
Sãrat, i-a supus pe deþinuþii politici la rele tratamen-
te, bãtãi ºi alte violenþe, i-a lipsit de hranã, medica-
mente ºi asistenþã medicalã, a anunþat, ieri, Parche-
tul ICCJ, unde a venit însoþit de douã persoane.
Aceºtia i-au îmbrâncit pe jurnaliºti ºi au spus cã
presa l-a hãrþuit pe Viºinescu în ultima perioadã.
Cele douã persoane le-au dat jurnaliºtilor o hãrtie
care ar fi o copie a cuponului de pensie a lui Viºines-
cu, din care rezultã cã în iulie a primit 3.296 de lei.
Viºinescu a fost audiat, ieri, aproximativ o orã, la
Parchetul instanþei supreme. La final, procurorii Sec-
þiei de urmãrire penalã ºi criminalisticã au anunþat

cã au început urmãrirea penalã a lui Viºinescu pen-
tru genocid, „constând în aceea cã în perioada 1956-
1963, în calitate de comandant al Penitenciarului
Râmnicu Sãrat, a supus colectivitatea reprezentatã
de deþinuþii politici încarceraþi în Penitenciarul Râm-
nicu Sãrat la condiþii de existenþã sau tratament de
naturã sã ducã la distrugerea fizicã a acestora, prin
acþiuni ce depãºesc cadrul legal (lipsa medicamen-
telor ºi a îngrijirii medicale, refuzul de a acorda asis-
tenþã adecvatã, netratarea bolnavilor, refuzul de
transfer cãtre spitalele penitenciar, degradarea stã-
rii de sãnãtate a condamnaþilor prin lipsa hranei,
lipsa încãlzirii, pedepsele aplicate discreþionar ºi
abuziv deþinuþilor, condiþii de detenþie inumane, rele
tratamente, bãtaia ºi alte violenþe, ignorarea adrese-
lor ºi sesizãrilor formulate de cãtre deþinuþi)”, se aratã
într-un comunicat de presã al Parchetului de pe lân-
gã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie (PICCJ). Procu-
rorii Parchetului instanþei supreme au început în 30
august audierile în dosarul torþionarului Alexandru
Viºinescu. Anchetatorii i-au luat atunci o declaraþie
lui Valentin Cristea, singurul deþinut politic de la
Penitenciarul Râmnicu Sãrat care mai este în viaþã.
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
ºi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a solici-
tat, pe 30 iulie, Parchetului de pe lângã Tribunalul
Militar Teritorial Bucureºti începerea urmãrii penale
a fostului comandant al închisorii Râmnicu Sãrat,
Alexandru Viºinescu, pentru omor deosebit de grav.
Potrivit preºedintelui executiv al IICCMER, Andrei
Muraru, toþi deþinuþii politici închiºi în timpul regi-

mului comunist la Râmnicu Sãrat „au fost torturaþi
fizic ºi psihic ca urmare a deciziilor luate de coman-
dantul penitenciarului”, Alexandru Viºinescu fiind
„responsabil din punct de vedere penal pentru de-
cesele înregistrate la Râmnicu Sãrat în timpul man-
datului sãu”. Astfel, în urma investigaþiilor desfã-
ºurate în ultimele luni de cãtre reprezentanþii insti-
tutului, au fost identificate mai multe probe ce indi-
cã faptul cã, în perioada în care lt. col. (r.) Alexandru
Viºinescu (88 de ani în prezent) a îndeplinit funcþia
de comandant al penitenciarului Râmnicu Sãrat, res-
pectiv 1956-1963, deþinuþii politici au fost supuºi
unui regim de detenþie extrem de dur, caracterizat
prin lipsa hranei, lipsa medicamentelor ºi a îngrijiri-
lor medicale, pedepsele aplicate pentru abateri de la
regulament. Reprezentanþii institutului au arãtat cã,
între anii 1956 ºi 1963, la Râmnicu Sãrat s-au înregis-
trat cinci cazuri de deces posibil de documentat -
Ion Mihalache, Gheorghe Dobre, Gheorghe Plãcin-
þeanu, Victor Rãdulescu Pogoneanu, Mihail Rom-
niceanu, cauzate de colaps cardio-vascular, insufi-
cienþã circulatorie cerebralã, hemoragie cerebralã sau
afecþiuni ale aparatului digestiv - ileus paralitic ire-
versibil -, aºa cum rezultã din procesele verbale de
constatare a decesului, în documente fiind consem-
nate semnele vizibile ale malnutriþiei. De asemenea,
IICCMER a depus la Parchet plângerile deþinuþilor
legate de tratamentele primite, aºa cum sunt con-
semnate de referatele supraveghetorilor (plângeri
pentru care au primit zile de izolare), ca mãrturii ce
contrazic documentele legate de vizitele medicale.
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Antonescu, despre cazul
Vosganian: Nu are rost
ca Parlamentul sã
obstrucþioneze cercetarea

Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a
declarat, ieri, cã din punctul sãu de ve-
dere nu are nici un rost ca Parlamentul
sã obstrucþioneze activitatea de cerce-
tare penalã, referindu-se la cazul minis-
trului liberal al Economiei, Varujan Vos-
ganian. Întrebat dacã decizia politicã a
PNL este de a vota pentru avizul de înce-
pere a urmãririi penale în cazul lui Vos-
ganian, Antonescu a rãspuns: „Nu am
avut încã o ºedinþã, sigur, vom avea la
grupul parlamentar. Punctul meu de ve-
dere a fost întotdeauna, ºi de altfel PNL
a votat întotdeauna pentru ca justiþia,
autoritãþile, instituþiile sã-ºi poatã des-
fãºura toate cercetãrile pe care doresc
sã le desfãºoare”. La întrebarea dacã
Vosganian ar trebui retras din Guvern,
liderul liberalilor a precizat cã „nu s-a
pus deocamdatã problema prezenþei
sau absenþei sale din Guvern. Am vãzut
decizia domniei sale de a nu demisio-
na, voi avea o discuþie ºi cu premierul
pe acest punct de vedere”. Luni searã,
DIICOT a anunþat cã va solicita Parla-
mentului avizul pentru începerea urmã-
ririi penale în cazul a doi miniºtri ai
Economiei, Varujan Vosganian ºi
Adriean Videanu, pentru complot ºi
subminarea economiei naþionale.
APIA: 300 milioane euro
pentru plãta în avans a
sprijinului pe suprafaþã

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pen-
tru Agriculturã (APIA) a previzionat
aproximativ 300 milioane de euro pen-
tru plata în avans, începând cu 5 sep-
tembrie, a unor sume destinate fermie-
rilor prin Campania de sprijin pe su-
prafaþã 2013. Plãþi în avans vor fi acor-
date în cadrul mãsurilor: 211 „Plãþi
pentru zona montanã defavorizatã”,
212 „Plãþi pentru zone defavorizate -
altele decât cele montane” ºi 214 „Plãþi
pentru agromediu”, din Axa II - Cam-
pania 2013, se aratã într-un comuni-
cat al APIS remis, ieri, Agerpres.

Gabriel Resources, compania în-
registratã în Canada care vrea sã dez-
volte proiectul minier de la Roºia
Montanã, se aºteaptã sã obþinã avi-
zul Parlamentului României pentru
exploatarea din Munþii Apuseni în
termen de douã-trei luni. „Sperãm cã
va fi un proces de douã, pânã la trei
luni. Este puþin incert”, a declarat di-
rectorul general al Gabriel Resources,
Jonathan Henry, într-un interviu te-
lefonic acordat Bloomberg. Proiectul
de lege care reglementeazã exploata-
rea minereurilor din perimetrul Roºia
Montanã a fost aprobat sãptãmâna
trecutã de Guvern ºi va fi dezbãtut în
Parlament. Acesta prevede creºterea
participaþiei statului în proiect cu 5,69
puncte procentuale, la 25%, ºi majo-
rarea redevenþelor de la 4% la 6% din
valoarea producþiei. Proiectul de lege
calificã exploatarea de la Roºia Mon-
tanã drept un proiect de interes naþi-
onal. Gabriel Resources considerã cã
a fãcut o ofertã generoasã statului
român. „Oferta pe care am pus-o pe
masã este destul de generoasã ºi
sperãm cã ºi Parlamentul român va fi

Gabriel Resources se aºteaptã sã aibã
avizul Parlamentului privind Roºia

Montanã în douã-trei luni
Senatul a respins, ieri, cu 94 de vo-

turi „pentru”, 30 „împotrivã” ºi o abþi-
nere, cererea preºedintelui Traian Bã-
sescu de reexaminare a legii privind or-
ganizarea ºi desfãºurarea referendumu-
lui, care prevede reducerea la 30% a
pragului de validare a consultãrii po-
pulare. Preºedintele a cerut, în 11 iulie,
Parlamentului reexaminarea legii care
prevede validarea referendumului cu
participare de cel puþin 30% ºi cu cvo-
rum al voturilor valabil exprimate de cel
puþin 25%, pe motiv cã în aceastã for-
mã nu se asigurã o reprezentativitate
suficientã. Cererea de reexaminare a
fost respinsã prin adoptarea raportu-
lui întocmit de cãtre Comisia juridi-
cã a Senatului, care propunea ple-
nului adoptarea proiectului de lege
în varianta decisã în data de 29 mai
de Camera Deputaþilor, camerã de-
cizionalã în acest caz, ºi transmisã
spre promulgare preºedintelui, dar
þinându-se cont de completãrile for-
mulate ulterior de cãtre Curtea Con-
stituþionalã, prin decizia din 26 iu-
nie. Premierul Victor Ponta a decla-
rat, sâmbãtã, la reuniunea grupuri-

Senatul a respins cererea de reexaminare
a legii referendumului, lãsând-o în forma

transmisã spre promulgare

Liberalii Ovidiu Silaghi ºi Eduard
Hellvig au demisionat din calitatea de
deputaþi, anunþul fiind fãcut ieri, în
plenul Camerei, de preºedintele aces-
tui for legislativ, Valeriu Zgonea. Ovi-
diu Silaghi ºi secretarul general al
PNL, Eduard Hellvig, ar urma sã preia
cele douã mandate de europarlamen-
tar rãmase vacante dupã plecarea lui
Cristian Buºoi ºi Ramona Mãnescu,
care au preluat în România funcþiile
de preºedinte al CNAS, respectiv de
ministru al Transporturilor. Informa-
þia privind plecarea celor doi la Bru-
xelles a fost confirmatã chiar de pre-
ºedintele PNL, Crin Antonescu. Tot-
odatã, liderul liberalilor a þinut sã pre-
cizeze cã situaþia juridicã a lui Ovidiu
Silaghi nu va fi în nici un fel influenþa-

tã de aceastã plecare la Parlamentul
European, întrucât aceastã instituþie
are aceleaºi reguli ca ºi Parlamentul
României. „Dacã în legãturã cu dom-
nul Silaghi existã întrebarea privitoa-
re la situaþia sa juridicã, nu are nici un
fel de influenþã. Parlamentul European
are aceleaºi reguli ca ºi Parlamentul
României. În nici un fel prezenþa sa în
Parlamentul European nu va obstruc-
þiona sau întârzia demersurile pe care
DNA sau altcineva doreºte sã le facã
în cazul sãu”, a spus Antonescu.
Acesta a explicat cã solicitarea aflatã
acum la Parlamentul român în ceea ce-
l priveºte pe Silaghi – privitoare la avi-
zarea începerii urmãririi penale - va
merge la Parlamentul European. Luni,
conducerea Camerei Deputaþilor de-

cisese sã trimitã Comisiei juridice ce-
rerea procurorului general în privinþa
urmãririi penale a lui Ovidiu Silaghi.
Procurorul general al Parchetului de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie (PICCJ) a solicitat, în 19 au-
gust, Camerei Deputaþilor, declanºa-
rea procedurilor pentru formularea
cererii de începere a urmãririi penale
faþã de Ovidiu Silaghi, pentru trafic
de influenþã. Potrivit procurorilor, exis-
tã indicii ºi date temeinice potrivit cã-
rora, în cursul anului 2012, Ovidiu Si-
laghi, în calitate de ministru al Trans-
porturilor, i-a pretins lui Nelu Iordache,
administrator al SC Romstrade SRL,
deschiderea, de cãtre compania de
transport aerian din grupul de firme
controlate de omul de afaceri, a unor

noi rute care sã lege Aeroportul Satu
Mare de alte destinaþii din Europa. Si-
laghi i-ar fi promis în schimb lui Nelu
Iordache derularea contractelor pe care
SC Romstrade SRL le încheiase cu
Compania Naþionalã de Autostrãzi ºi
Drumuri Naþionale din România SA,
structurã aflatã sub autoritatea Minis-
terului Transporturilor, ºi pentru ca plã-
þile intermediare sã fie fãcute într-un
termen rezonabil. „Totodatã, Silaghi
Ovidiu Ioan a primit de la aceeaºi per-
soanã suma de 200.000 de euro, pen-
tru a-ºi exercita influenþa asupra per-
soanelor cu funcþii de decizie din ca-
drul CNADNR SA în vederea anulãrii
deciziei de reziliere a unui contract ºi
pentru a nu proceda la rezilierea altor
contracte”, au precizat procurorii DNA.

Silaghi ºi Hellvig au demisionat din Camera Deputaþilor ºi pleacã la PE

de acord cu asta”, a declarat Jonat-
han Henry. El a adãugat cã nu se aº-
teaptã ca autoritãþile sã emitã avizul
de mediu pentru proiect înainte de
încheierea dezbaterii parlamentare.
„Nu cred cã guvernul ne va acorda
avizul de mediu pânã când dezbate-
rea parlamentarã nu se va fi încheiat.
Avem nevoie ca acest proiect sã fie
totalmente finanþabil, iar pentru
aceasta este necesar ca Parlamentul
român sã ne susþinã”, a mai afirmat
Henry. Preºedintele Traian Bãsescu
a declarat, luni, cã nu exclude opþiu-
nea de a convoca un referendum pe
tema proiectului de la Roºia Monta-
nã simultan cu alegerile pentru Par-
lamentul European din 2014.

Parlamentarii PNL care fac parte
din Comisia pentru industrii ºi ser-
vicii ºi din Comisia pentru politicã
economicã au solicitat, ieri, organi-
zarea unei deplasãri la Roºia Mon-
tanã a membrilor celor douã comisii
permanente, înainte de începerea
dezbaterilor parlamentare potrivit
unui comunicat al grupului liberal din
Camera Deputaþilor.

lor parlamentare ale USL, cã în primele
sãptãmâni ale sesiunii parlamentare
trebuie adoptatã din nou Legea refe-
rendumului, pentru a fi trimisã a doua
oarã preºedintelui Traian Bãsescu,
acesta având astfel obligaþia de a o pro-
mulga. În 29 mai, Camera Deputaþilor a
adoptat proiectul de lege privind redu-
cerea pragului de prezenþã la referen-
dum de la 50% la 30%. Opoziþia a ata-
cat la Curtea Constituþionalã legea, iar
Curtea a decis cã actul normativ este
constituþional în mãsura în care nu se
aplicã referendumurilor organizate în
decurs de un an de la data intrãrii în
vigoare a legii.
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Nici un protest consistent, câ-
teva comentarii răzleţe mai reuşite
pe la televiziunile de ştiri, şi cam
atât, în faţa unei drame descum-
pănitoare. Un copil de 4 ani a fost
sfâşiat, luni, de o haită de maida-
nezi lângă Parcul Tei din Capitală.
Medicul legist care a realizat auto-
psia copilului ucis a declarat într-

MIRCEA CANŢĂR

Ne vrem în afara civilizaţiei?
o conferinţă de presă că trage un
semnal de alarmă asupra cazurilor
frecvente de oameni muşcaţi de
câini. „Copilul avea corpul plin
de muşcături. Plăgi deschise. Ară-
ta ca o pradă”. De fapt, cauza
decesului a fost hemoragia masi-
vă externă. Medicul respectiv a
mai spus că este deja cel de-al trei-

lea caz al său de o asemenea în-
spăimântătoare ferocitate. Cum s-
a ajuns la un anacronism revoltă-
tor se ştie. Prin complicitatea unor
avocaţi ai maidanezilor, reprezen-
tanţi ai unor ONG-uri ce solicită
online donaţii, din dragoste bolna-
vă faţă de maidanezi. În faţa unei
drame teribile, păstrează acum tă-
cerea. Legislaţia în vigoare este
tolerantă, ca să nu spunem proas-
tă, şi îngăduie doar măsuri costi-
sitoare pentru orice comunitate:
stabilimente la standarde ridicate,
sterilizare pe bani publici, hrănire
şi supraveghere continuă. Maida-
nezii beneficiază de mai multă gri-
jă, prin trompetele ONG-iste, de-
cât oamenii vârstnici din catego-
riile defavorizate. Preşedintele Ca-
merei Deputaţilor, Valeriu Zgonea,
a promis ieri, printr-o declaraţie de
presă, că legea în materie va fi re-
vizuită. Pe această temă discuţiile
tensionate, cu argumente pro şi
contra, cu rare momente de repa-
os, se poartă şi în municipiul Cra-
iova. Până o să ajungem de pomi-

na Europei: să se întâmple, Doam-
ne fereşte, o dramă similară. De
care n-am fost departe, în destule
rânduri. Ori, paradoxal, nici în de-
mersurile raţionale, deplin fireşti,
poate nu deplin calibrate, ale pri-
marului Lia Olguţa Vasilescu, ceea
ce numim societate civilă nu i s-a
alăturat.  Dimpotrivă, grupul de
presiune al „marilor iubitori de
maidanezi” – sterilizaţi, nesterilizaţi
– a orchestrat spectacolul de acum
ştiut, zilele trecute, chiar în sala de
şedinţe a Consiliului Local Muni-
cipal. Se moare de grija javrelor!
Care, pe nu puţine artere ale Cra-
iovei, umblă nestingherite şi ziua
în amiaza mare, dar ş i noaptea,
când devin agresive la încălc a-
rea propriului ter itoriu. În faţa
deznodământului tragic cu copi-
lul de 4 ani,  scăpat de sub supra-
veghere, nu exis tă nici un argu-
ment c are să ne s toarcă compa-
s iune pentru c âinii vagabonzi.
Proliferează o dileală nefireasc ă,
fiindc ă n-avem c um să definim
altfel absenţa oricărei reacţii, c ât

de cât civice, normale,  din par-
tea craiovenilor cu scaun la cap.
De parcă am luat-o toţi razna,
căzând într-o patimă bolnavă.  O
necurmată „toc meală” înc ă se
poartă. Declaraţia medicului le-
gist de la Institutul de Medicină
Legală din Buc ureşti a fost una
înc ărc ată de revoltă,  după c e
văzuse corpul înc ărcat de plăgi
al copilului de 4 ani. Literalmen-
te, nu-şi găsea c uvintele potrivi-
te. Ce se întâmplă c u noi? Una
es te c a iubitorii de animale, in-
clusiv de câini de rasă sau mai-
danezi, să aibă în propria curte,
sub directa ocrotire, astfel de vie-
tăţi c redinc ioase,  în padoc uri
amenajate,  circ umsc riindu-se
prevederilor Regulamentul pri-
vind desfăşurarea ac tivităţii de
ec arisaj în munic ipiul Craiova, şi
alta să tolerăm promenada de
maidanezi, nevaccinaţi antirabic,
pe străzile urbei. Ultima oră: unul
dintre c âinii uc igaş i,  potrivit
OSPA, aparţinea unui.. . ONG,
Fundaţia Caleidoscop.

„Colesterolul crescut este unul din-
tre principalii fac tori de risc  pentru
boala cardio-vasculară - menţinerea lui
în limite normale este o condiţie esen-
ţială pentru o inimă sănătoasă! Alimen-
taţia influenţează major nivelul grăsi-
milor din sânge, deci implicit nivelul
colesterolului. Astfel, pentru a menţi-
ne coles terolul în limite normale şi
pentru a scădea riscul cardio-vascu-
lar, este recomandată limitarea consu-
mului de grasimi animale (preponde-
rent saturate) şi înlocuirea lor cu ali-
mente bogate în grăsimi polinesatura-
te (uleiurile vegetale, margarinele de
nouă generaţie bogate în Omega 3,
fructele oleaginoase, peştele etc.)” a
declarat prof. Dan Gaiţă, Preşedinte
al Fundaţiei Române a Inimii.
România este pe locul 3 la nivel
european în privinţa deceselor
cauzate de boli cardiovasculare

Testarea colesterolului total es te
un prim pas în evaluarea gradului
de r isc al unei persoane de a dez-
volta afecţiuni cardiac e.Verif ic area
periodică a nivelului de c olestero-
leste c u atât mai importantă cu c ât
un nivel crescut de coles terol nu se
traduce prin semne clinice, pe care
pacientul să le poată identif ica.  Însă,
în momentul în care depăşeşte va-
lorile normale, coles terolul se depu-
ne pe pereţii interiori ai arterelor şi
îngreunează c irculaţia sângelui,

Craiovenii sunt invitaţi
să-şi testeze gratuit
nivelul colesterolului

În luna septe mbrie, românii sunt invitaţi să-şi
te steze gratuit nive lul de cole sterol total în clincile
partenere Medsana, cu scopul de  a le reaminti că
păstrarea colesterolului în limite  normale es te
esentială pentru o inimă sănătoasă.  Campania
,,Septembrie este luna inimii. Becel. Iubeşte-ţi inima!”
se  desfăşoară în perioada 1-30 septembrie,  în 12
oraşe din ţară: Bucureşti, Braşov,  Cluj, Constanţa,
Craiova, Galaţi,  Iaş i, Oradea, Ploieşti, Sibiu, Suce a-
va şi Timişoara.  În Craiova, testările se pot e fectua
în perioada amintită în Centrul MedicalHelios
Me dica(Str. Paltinis , nr.1, Craiova).

conducând as tfel la probleme gra-
ve de sănătate. România es te pe lo-
cul 3 la nivel european în privinţa
deceselor  cauzate de boli c ardiovas-
culare, ac estea reprezentând 60%
dintre dec esele înregis trate anual.
“Anul acesta,  am dorit să extindem
c ampania în mai multe oraşe din
ţară pentru a incurajacât mai mulţi
români să îş i verifice nivelul de col-
es terol.  Becel sus ţine adoptarea
unui stil de viaţă sănătos , acesta în-
semnând o alimentaţie echilibrată,
ac tivitate f izică suficientă,  renunţa-
rea la fumat ş i pe cât pos ibil con-
trolul nivelului de stres . Tes tul de

c oles terol poate depis ta din timp
eventualele modific ări patologic e
care pot conduce la probleme cardia-
ce. Becel ş i-a luat angajamentul de a
avea grijă de inimile consumatorilor
încă de la apariţia sa pe piaţă şi, prin
această campanie desfăşurată în luna
inimii, îşi propune săle reamintească
faptul cămare parte din bolile cardio-
vasculare pot fi prevenite prin schim-
bări simple în stilul de viaţăş i prin
verificarea periodic ă a stării de sănă-
tate...” a declarat Rodica Ţenu, Nu-
tr ition & Health Manager Unilever
South Central Europe.

MARGA BULUGEAN
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Poliþiºtii de la Rutierã ºi echi-
paje ale SMURD din cadrul ISU
Dolj au fost solicitate ieri, în jurul
orei 12.00, în afara comunei Co-
ºoveni, pe DN 6, unde a avut loc
un grev accident de circulaþie. În
urma cercetãrilor efectuate la faþa
locului, poliþiºtii au stabilit cã Flo-
rin Sandu, în vârstã de 36 de ani
ºi Dina Nedelea, de 77 de ani,
ambii din comuna Coºoveni, se
întorceau de la câmp, cu cãruþa
plinã cu porumb. Aceºtia circu-
lau pe DN 6, dinspre Caracal cã-
tre Craiova, la un moment dat
cãruþa fiind lovitã de un TIR în-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Douã persoane, o femeie ºi un bãr-
bat, din comuna Coºoveni, au fost
rãnite ºi transportate la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova, în
urma unui accident petrecut ieri, în
jurul prânzului, pe DN 6, în afara lo-

calitãþii Coºoveni. Cei doi se întor-
ceau de la câmp, cu cãruþa plinã de
porumb, când au fost loviþi de un TIR.
Cel mai grav a fost rãnitã femeia, care
a intrat în comã ca urmare a leziuni-
lor suferite la cap.

matriculat în judeþul Constanþa,
care circula în aceeaºi direcþie de
mers. În urma impactului, cei doi
ocupanþi ai cãruþei au fost rãniþi
grav, cel mai rãu fiind lovitã fe-
meia. Medicii de pe ambulanþa
SMURD au constatat cã bãtrâna
suferise un traumatism cranio-
cerebral grav în urma cãruia a in-
trat în comã, au intrubat-o la faþa
locului ºi au transportat-o, împre-
unã cu bãrbatul care o însoþea, la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova. ªoferul TIR-ului a fost
identificat, stabilindu-se cã este
vorba despre Stere Beºtiu, de 48

de ani, din Constanþa, a fost testat
cu etilotestul, rezultatul fiind ne-
gativ, iar pe numele sãu s-a în-
tocmit dosar penal pentru vãtã-
mare corporalã din culpã.

„În urma testãrii alcooscopice
s-a stabilit cã ºoferul TIR-ului nu
consumase bãuturi alcoolice, pe
numele sãu fiind întocmit dosar
penal pentru vãtãmare corporalã
din culpã.Cercetãrile sunt continua-
te pentru stabilirea cu exactitate a
circumstanþelor în care s-a produs
accidentul”, ne-a declarat purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj, inspec-
tor principal Alin Apostol.

Procurorii Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj au fost anunþaþi cã în satul Dobridor,
comuna Moþãþei, a avut loc o crimã. O echipã
complexã de cercetare formatã din poliþiºti ºi
un procuror criminalist din cadrul parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj au ajuns la faþa
locului, iar în urma cercetãrilor efectuate s-a
stabilit cã, în noaptea de 26 spre 27 august
a.c, în locuinþa comunã, Ion Militaru, de 77 de
ani, din localitate, a lovit-o în mod repetat cu
un corp contondent, un lãntete, din câte a de-
clarat autorul ºi cu un cuþit, pe soþia sa Viori-
ca, în vârstã de 74 ani, provocându-i leziuni
ce au condus la deces.

Se pare cã tot scandalul a izbuncnit între
cei doi soþi când Ion a anunþat-o pe soþia sa
cã a doua zi trebuie sã-l însoþeascã la câmp,
sã strângã cocenii. Femeia i-a spus cã nu
merge, s-au apucat la ceartã, iar bãrbatul a
început sã o loveascã. De altfel, nu era prima
datã când îºi bãtea soþia, anchetatorii stabi-
lind cã Viorica Militaru mai depusese plângeri
împotruva soþului ei, care era destul de vio-

lent, însã de fiecare datã ºi le-a retras.
Dupã finalizarea cercetãrii la faþa locului,

Ion Militaru a fost ridicat ºi adus la Craiova,
la sediul Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, unde a fost audiat, ulterior procurorul
de caz dispunând reþinerea sa pentru 24 de
ore. A doua zi, prin referatul din 28.08.2013
Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj a pro-
pus Tribunalului Dolj luarea mãsurii arestãrii
preventive faþã de inculpat, pentru sâvârºi-
rea infracþiunii de omor calificat, prev. de art.
174 alin. 1, 175 alin. 1  lit.c  din  C.pen. „Cu
ocazia autopsiei, s-a stabilit cã moartea victi-
mei a fost violentã ºi s-a datorat ºocului trau-
matic ºi hemoragic, urmare unui traumatism
prin agresiune. Între leziunile de violenþã ºi
deces existã legãturã de cauzalitate directã,
necondiþionatã, iar moartea poate data din
27.08.2013”, dupã cum se aratã în raportul
medicilor legiºti ataºat dosarul cu propune-
rea de arestare preventivã.

Judecãtorii Tribunalului Dolj au admis pro-
punerea procurorilor ºi au dispus arestarea
preventivã a lui Ion Militaru pentru o perioa-
dã de 29 de zile, pentru omor calificat. Apã-
rãtorul bãrbatului a declarat recurs, care s-a
judecat luni, 2 septembrie a.c., la Curtea de
Apel Craiova. Instanþa i-a respins recursul lui
Militaru, astfel cã acesta a fost reintrodus în
arestul IPJ Dolj: „Respinge recursul declarat
de recurentul inculpat Militaru Ion ca nefon-
dat. Obligã recurentul inculpat la plata su-
mei de 150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare
avansate de stat, din care, suma de 100 lei
reprezintã onorariu apãrãtor din oficiu ce va
fi avansatã din fondurile MJ. Definitivã”,
dupã cum se aratã în încheierea de ºedinþã a
Curþii de Apel Craiova.

Un doljean de 77 de ani, din comuna Moþãþei, a fost arestat preventiv
pentru omor calificat, dupã ce ºi-a bãtut ºi înjunghiat soþia pânã ce

femeia ºi-a dat sufletul. Decizia a rãmas definitivã luni dupã-amiazã,
când judecãtorii Curþii de Apel Craiova au respins recursul formulat de

bãrbat împotriva deciziei din 28 august a Tribunalului Dolj prin care i s-a
emis mandat de arestare preventivã pe 29 de zile.

Pompierii doljeni au intervenit luni, dar ºi
în noaptea de luni spre marþi, la stingerea a
ºapte incendii izbucnite în judeþ. În patru
cazuri echipajele au avut de-a face cu in-
cendii de vegetaþie uscatã ºi miriºte pe raza
localitãþilor Predeºti, Lipovu, Negoi ºi Bistreþ,
unde, din cauza unor resturi de þigarã aprin-

ªapte incendii lichidate
în 24 de ore

se ºi aruncate la întâmplare, flãcãrile au mis-
tuit o suprafaþã de aproximativ 18 ha.

În plus, Garda de Pompieri Bechet, în
cooperare cu S.V.S.U. Dãbuleni a interve-
nit, în comuna Ostroveni, cu trei autospe-
ciale, pentru stingerea unui incendiu izbuc-
nit la o anexã gospodãreascã. Dupã mai bine

de douã ore de luptã cu flãcã-
rile, pompierii au reuºit sã li-
chideze incendiul, stabilind cã,
din cauza focului deschis, au
ars anexa gospodãreascã pe o
suprafaþã de aproximativ 250
m.p., un tractor, o instalaþie
erbicidat, 25 m.c. lemn de foc,
15 tone furaje ºi 5 tone grâu,
dupã cum au anunþat repre-
zentanþii ISU Dolj. Alte douã
incendii au mai fost în Bãileºti
ºi Robãneºti, însã nu au ars,
din fericire, decât plante fura-
jere din curþile localnicilor.

Poliþiºtii Serviciului Rutier Dolj, împreu-
nã cu lucrãtori ai Biroului Rutier Craiova au
fost prezenþi, din nou, în stradã, ºi în cursul
zilei de luni, în cadrul unei acþiuni vizând con-
ºtientizarea pietonilor cu privi-
re la riscurile la care se expun
atunci când traverseazã nere-
gulamentar strada, un accent
deosebit punându-se ºi pe ve-
rificarea autovehiculelor înma-
triculate în alte state. Pe par-
cursul acestor activitãþi, poli-
þiºtii rutieri au aplicat 74 de
sancþiuni contravenþionale, din-
tre care 16 pietonilor care au
traversat neregulamentar stra-

Pietoni sancþionaþi pentru
traversare neregulamentarã

da prin alte locuri decât cele prevãzute de
lege, valoarea amenzilor depãºind 8.000 lei,
dupã cum a precizat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

ªi-a omorât soþia în bãtaie pentru
cã n-a vrut sã meargã la câmp
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GEORGE POPESCU Ideologie şi promiscuitate
Am mai scris , nu foarte demult, despre

unul din paradoxurile ce frapează, astăzi,
pe scena politicii dâmboviţene.  Este vorba
de orgoliul,  şi acesta cam opintit, prin care
formaţiuni ş i lideri ai lor,  dintre care nu ştiu
dacă unul la sută se vor f i chinuit cu lectu-
ra vreunui tratat mai de referinţă, se pla-
sează, zgomotos, uneori cu un patetism
gregar, în direcţia uneia ori alteia dintre cele
două mâini c u care am fost hărăziţi,  ba,
uneori, şi …pedeps iţi.  Paradoxul are,  în
ac est caz, o dublă perplexitate: decesul
ideologiilor, fie şi tacit, dar nu mai puţin
credibil, odată cu marea bulversare a sta-
tu-quo-ului lumii în care trăim de la sfârşi-
tul anilor 80, şi, cu aplic aţie particulară la
noi,  incoerenţa, c u un masiv suport de pla-
titudine, a programelor politice, toate su-
focate de un anxios  şi ilizibil spirit propa-
gandistic.

Survolând, c u o privire mai atentă, spa-

ţiul politicii dâmboviţene, singura consta-
tare evidentă este că, în fapt, unicul resort
„ideologic” ce funcţionează este cel dintre
Putere şi Opoziţie: astfel, în Opoziţie eşti,
din raţiuni ce ţin exclusiv de motive strate-
gice, de … s tânga, obligat la postura de
avoc at al c elor mulţi şi năpăstuiţi de Pute-
rea care, odată cu înmormântarea promi-
siunilor din retorica folosită cu un larg şi
voluntar c onc urs al populismului, riscă
amendarea la …dreapta. Un joc de o per-
vers itate severă, însă pe care nic i unul din-
tre protagonişti nu acceptă să şi-l asume;
dimpotrivă,  ei continuă, cu nonşalanţa unor
voiajori clandestini, să „militeze” în nume-
le unei ideologii din care s-au evaporat şi
ultimele res turi din conţinuturile de odinioa-
ră. E distractiv să vezi c um „portocalii” ce
ironizau până alaltăieri Statul ş i-şi ac uzau
adversarii de „criptocomunism” (lăsând de
o parte parşivismul unora care c hiar pacti-

zaseră la nivel înalt cu vechiul regim,  acum
vitr iolat!) ţipă acum în numele unor mă-
suri scoase, declarativ,  din panoplia unei
stângi aproape primitive.

E şi asta o confirmare, la fel de parşivă
ca ş i proteismul unor traseişti cu ritm se-
zonier, a unei zise, mai vechi, ce circula pe
sub pulpanele cenzurii comuniste, ac eea că
oric e ideologie trece prin …stomac. Şi fe-
nomenul acesta, denunţat de politologi con-
sacraţi dar  rămas , cum se vede,  fără ecou
în rândul unor „practicieni” vexaţi şi imuni
la orice le depăşeş te strâmtul orizont de in-
teres imediat, es te, globalizat şi el, la fel de
operaţional şi aiurea, nu doar la noi. În Ita-
lia,  PDL-ul berlusconian,  distorsionat pes-
te limită de viitorul carceral al liderului său
„absolut”, condiţionează rămânerea la gu-
vernare de nişte măsuri pescuite parcă din
„Manifestul” …marxis t. În Germania, ori-
cât de straniu pare, şansele păstrării Puterii

pentru Angela Merkel se regăsesc tot în
nişte promisiuni în care grija faţă de cei
ceva mai oropsiţi şi necăjiţi („nemţi”,  to-
tuşi, să fie limpede!) îi spulberă adversaru-
lui social-democrat, aşadar, de …stânga, o
mare parte din alibiurile „ideologice”.

La noi, e suficientă o s implă „strigare la
catalog” a unor brigadieri posesori de per-
mis partinic ca să-ţi dai seama c ă, în afara
paginilor, dar redactate pe măsura proprii-
lor lor competenţe lingvistice, cultura lor
politică nu le asigură nic i măcar dreptul la
o legitimaţie de bibliotec ă. Publică, fiindcă
acasă mai au doar rămăşiţe din „arsenalul”
propagandistic electoral.

Însă, dincolo de ac eastă promiscuitate
cvasi-instituţionalizată, pândesc, din unghe-
rele unei disperări pe care tocmai ea o ali-
mentează cu o sârguinţă nemeritată, riscu-
rile mai tuturor extremismelor,  pe punctul
de a irupe neaşteptat şi c atastrofal.

Prezenţa liderului social-demo-
crat de la Dolj, deputatul Claudiu
Manda,  însoţit de câţiva membri
ai BPJ  Dolj al PSD, în compania
deputatului Cosmin Enea, din par-
tea liberalilor,  la sărbătoarea c o-
munei Poiana Mare, de dumini-
că, prilejuieşte unuia dintre jur-
naliştii craioveni, realmente talen-
taţi, moderator la postul de tele-
viziune Oltenia 3 TV, să posteze
pe site-ul „Punct Ochit” un text
agreabil,  cu un titlu puţin şugu-
băţ: „USL merge strună la Dolj:
Manda şi Enea, împreună la ziua
comunei Poiana Mare” .  Cum
fiecare jurnalist îşi titrează c um
consideră de cuviinţă comenta-
riile,  fireş te c ă nu i se poate re-
proşa ceva lui Marius  Pârlea,  o
vreme chiar coleg de-al nostru.
Titlul menţionat, aşa c um a fost

A propos de USL Dolj...
MIRCEA CANŢĂR

confecţionat,  se subînţelege că a
vrut să sugereze, alăturată fiind şi
o fotografie de grup,  „buna c ola-
borare” dintre social-democraţi şi
liberali,  absenţa tens iunilor  din
cadrul USL Dolj, ceea ce poate fi
o realitate. Evaluarea conform că-
reia „USL merge strună la Dolj”
este mai de grabă un deziderat de-
cât o cons tatare.  Fiindc ă amic iţia
lui Claudiu Manda c u Cosmin
Enea,  singurul dintre parlamenta-
rii liberali prezent la evenimentul
menţionat, are un deplin caracter
personal ş i extrapolarea este ris-
cantă. Dar poate merge. Nu cu
mult timp înaintea momentelor
electorale de anul trec ut, pe Cos-
min Enea c hiar îl bătea gândul . ..
să treac ă la PSD,  c u c ondiţia
ac ordării şi unei funcţii de vic e-
preşedinte. S-au făcut c hiar  dili-

genţe,  e drept inoperante, în acest
sens , încă netrec ute în uitare.
Între eşarfa roşie ş i eşarfa gal-
benă nu vedea vreo deosebire. Ca
o cons tatare deloc  gratuită,  la
Poiana Mare, la festivitatea de
duminică, au lipsit şi deputatul
Mişu Voic u, membru al Cabine-
tului Victor Ponta,  şi senatorul
Mario Oprea, ambii aleş i în cir-
cumscripţia elec torală care c u-
prinde şi comuna menţionată, cu
un primar destoinic, Marin Vin-
tilă. Invocată a fos t circumstan-
ţa atenuantă că erau prezenţi la
Constanţa,  unde USL a avut o
reuniune de amploare.  La nivel
retoric se poate admite afirmaţia
că „USL merge strună”, numai
că întrebarea derivată este urmă-
toarea: c e zice lumea? Se resim-
te un plus de calitate, de subtilita-

te administrativă faţă de momen-
tul când deconcentratele, Institu-
ţia Prefectului şi nu mai continuăm
erau deţinute de reprezentanţii
PDL? La o bere şi un mal de miti-
tei rumeniţi, sub semnul normali-
tăţii fireşti, se pot întâlni „unii cu
alţii”, dar cu ce rezultate concrete
pentru judeţul Dolj? Asta e proble-
ma. În rest, liberalii şi-au rezolvat
clientela de partid prin părţile lo-
cului, chiar ideal, din moment ce
tatăl deputatului Ionuţ Stroe a fost
promovat adjunc t la APIA Dolj,
deloc cuvenit, dintr-o funcţie de
consilier, iar Cosmin Enea consi-
deră că şi-a rezolvat convenabil
problema cu terenul aferent hote-
lului Coliseum (vreo 500 mp) din
Calafat. Dacă nu cumva s-au le-
gat la cap fără să-i doară consilie-
rii care au votat ce au votat. Nu

trăim nişte vremuri înălţătoare, cu
o economie care să „duduie”, ex-
presie dragă lui Călin Popescu Tă-
riceanu, dimpotrivă, austeritatea cu
paşi mici, dar în cadenţă, alungă
orice bună-dispoziţie a omului de
rând. Contextul european este de-
favorabil. Liderii USL, care sunt,
ar trebui bântuiţi de o îngrijorare
maximă, adică fără margini, fiind-
că n-au ajuns  în actuala ipos tază
decât printr-un vot de încredere
al populaţiei. Şi ei sunt primii care
trebuie să demonstreze că, într-
adevăr, sunt „mai buni”,  mai
pragmatici,  mai altfel, decât cei ai
PDL, pe care votul popular i-a tri-
mis să se odihnească. Dacă ar ofta
cu incontinenţă, semn al disperă-
rii de care sunt cuprinşi, că nu pot
face mai mult, ar fi un semn bun.
Dar o fac?
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Dezbaterea de la Craiova a
fost cea de-a treia la nivel
naþional, pânã pe data de 20
septembrie ºi alte regiuni
urmând sã fie vizitate, în
acelaºi scop, de echipa
ministerialã. ”Este deja cea
de-a treia întâlnire, aceasta de
la Craiova. Discuþiile s-au
dovedit a fi benefice ºi noi
sperãm ca pânã pe 20 septem-
brie sã acoperim toatã þara. În
ultima sãptãmânã a lunii, vrem
sã sistematizãm toate propu-
nerile ºi sugestiile, sã le dãm
o formã finalã ºi proiectul de
lege pe care îl vom avea îl
vom rediscuta apoi cu
reprezentanþii Colegiului
Medicilor, Farmaciºtilor, ai
Societãþii Naþionale de
Medicinã a Familiei, cu
Patronatul Medicilor de
Familie, cu Sindicatele ºi
asociaþiile de pacienþi. Avem
o misiune extraordinar de
grea, aºteptãrile oamenilor
sunt imense de la autoritãþi”.

Nicolãescu a recunoscut
problemele din Sãnãtate
Chiar în debutul dezbaterii,

ministrul Eugen Nicolãescu a
recunoscut cã sunt destule
nemulþumiri referitoare la
sectorul sanitar românesc.
„Primii nemulþumiþi sunt
pacienþii pentru cã vin în
contact cu un sistem nepriete-
nos, cu un sistem care nu
produce acele satisfacþii pe
care oamenii le aºteaptã, un
sistem care deseori îi pune în
dificultate. Personalul medical,
el însuºi, e nemulþumit, cel
puþin din douã considerente:
din cauza veniturilor mici ºi
din cauza condiþiilor de mun-
cã. În acelaºi timp, nemulþumi-
te sunt ºi autoritãþile, pentru
cã noi înºine ne-am dori ca
sistemul sanitar sã fie perfor-
mant, sã fie prietenos ºi sã
ducã la rezolvarea tuturor
situaþiilor de sãnãtate pe care
oamenii le reclamã cã au
nevoie. Dar, mai ales, sã
facem o prevenþie de aºa
naturã încât sã prevenim bolile
ºi, în acelaºi timp, sã îmbunã-
tãþim indicatorii de sãnãtate
care trebuie sã caracterizeze
populaþia României”, a decla-
rat Eugen Nicolãescu, la
întâlnirea care a avut loc, ieri,
în sala Filarmonicii „Oltenia”.

Bani puþini, cheltuieli multe
Ministrul Sãnãtãþii a preci-

zat cã ºi-a propus sã facã, în
acest an, cele mai importante
schimbãri, ºi anume sã funda-
menteze reforma în Sãnãtate.
„Avem câteva domenii priori-
tare pe care dorim sã le
punem la punct. ªtim foarte
bine cã cele mai multe fonduri
le mãnâncã sectorul spitali-
cesc, ceea ce nu este normal.
Evident cã oamenii sunt

nemulþumiþi. Spitale avem
multe, numãr de paturi foarte
mare, bani puþini. În consecin-
þã, distribuim puþin la foarte
mulþi ºi nu ajungem nicãieri. În
schimb, creºterea serviciilor
acordate în sistemul pre-
spitalicesc: medicinã de
familie, serviciile acordate în
ambulatoriu, sunt lucruri pe
care trebuie sã le facem”. O
altã direcþie a reformei siste-
mului sanitar este ºi profesio-
nalizarea managmentului
spitalelor. „Aici avem câteva
obiective pe care vrem sã le
atingem: revizuirea normelor
minimale privind contractele
de management pentru mana-
geri, reconsiderarea numãrului
de paturi, de tipuri de activitãþi
– avem paturi în exces pe
unele specialitãþi ºi în minus
pe altele. Revizuim tarifele de
decontare pe categorii de
spitale”.

Medicii vor fi salarizaþi
dupã performanþe

Salarizarea medicilor este
un punct important al acestei

reforme. Ministrul Eugen
Nicolãescu a menþionat cã îºi
doreºte ca medicii sã nu mai
fie consideraþi bugetari ºi sã
le creascã veniturile. ”Lu-
crãm la un proiect de salari-
zare a medicilor în funcþie de
performanþã. Gândim criterii
ºi o serie de activitãþi pe baza
cãrora sã se mãsoare perfor-
manþa unui medic. Trebuie sã
existe însã o apreciere
corectã, sã nu se facã abu-
zuri, sã nu se întâmple ceea
ce se întâmplã acum la noi
când îi tai din leafã dacã nu
îmi plac ochii cuiva. O echipã
ministerialã s-a deplasat în
Turcia, unde se aplicã acest
proiect de 8 ani, ºi a venit cu
idei ºi propuneri pe care le

vom strânge ºi le vom da o
formã cât mai corectã”, a
explicat ministrul Sãnãtãþii.

Se încearcã depolitizarea
funcþiei de manager de spital
Tot printre proiectele de

bazã care sunt incluse în
reformã se numãrã ºi proiec-
tul-pilot privind statutul

spitalelor, care se va aplica,
într-o primã fazã, pentru 12
unitãþi sanitare din þarã al
cãror nume nu este încã
stabilit. Oficialii din Ministerul
Sãnãtãþii susþin cã este foarte
importantã excluderea spitale-
lor din sfera instituþiilor
bugetare. De asemenea,
managerii ar urma sã capete
mai multã autonomie ºi
flexibilitate, postul de director
al unui spital urmând sã fie
astfel ”depolitizat”. Cele 12
spitale care intrã în progra-
mul-pilot vor fi împãrþite în
douã categorii, de interes
naþional ºi de interes local, iar
proprietarul lor va decide
dacã acesta va funcþiona în
regim de regie autonomã,
societate comercialã sau
organizaþie neguvernamenta-
lã. În fiecare dintre cazuri,
spitalul îºi pãstreazã, în mod
obligatoriu, funcþia de utilitate
publicã, deservind cetãþenii.
Pe lângã depolitizarea funcþiei
de director, autorii reformei
considerã cã vor veni ºi
avantajele financiare, unitãþile

sanitare putând sã demareze
lucrãri de investiþii cu banii pe
care îi încaseazã, ceea ce
acum nu este posibil.

”Le spunem pacienþilor cã le
oferim toate serviciile medicale,

când nu este adevãrat”
Pachetul de servicii medi-

cale de bazã este considerat
”piatra de încercare” a
reformei ministrului Eugen
Nicolãescu. Acesta a recu-
noscut ieri cã sistemul sanitar
din România nu poate asigura
toate serviciile medicale pe
care le promite de pe urma
asigurãrii de sãnãtate, care se
opreºte din salariu. ”Le
spunem pacienþilor cã le
oferim toate serviciile medi-
cale, când nu este adevãrat
asta. Eu cred cã este momen-
tul sã recunoaºtem acest
lucru. Cu 10,7%, cât este
contribuþia fiecãrui salariat, nu
se asigurã toate serviciile
medicale. Fondul Naþional
Unic al Asigurãrilor Sociale
de Sãnãtate este limitat ºi, în
consecinþã, noi trebuie sã
venim sã spunem cã le
asigurãm doar un pachet
medical de bazã. Acesta
ar urma sã fie pentru toþi
cetãþenii, indiferent cã sunt
sau nu asiguraþi, toþi cetãþenii
au aceleaºi drepturi când li
se întâmplã un eveniment
nefericit în viaþa lor ºi ajung
la spital”.

Tot în cadrul întâlnirii de
ieri, ministrul Sãnãtãþii a
anunþat cã anul viitor medicina
de familie va beneficia de bani
mai mulþi. La fel ºi medicina
de ambulatoriu, de paleaþie,
precum ºi medicina la domici-
liu. Anul 2014 va aduce,
totodatã, în opinia lui Eugen
Nicolãescu, ºi o dezvoltare a
centrelor de permanenþã.

Ministrul Sãnãtãþii, Eugen Nicolã-
escu, a fost, ieri, prezent la Craiova,
unde a dezbãtut, alãturi de medici,
autoritãþi, reprezentanþii sindicate-
lor ºi ai pacienþilor din judeþele
Olteniei, principiile reformei care
se va aplica în domeniul sanitar.
Cele mai importante mãsuri care se
vor lua în Sãnãtate vor viza spitale-

le, care vor avea un statut nou, pre-
cum ºi viitoarea salarizare a medici-
lor. Dupã câte se pare, plata perso-
nalului sanitar se va face dupã prin-
cipii diferite decât cele de pânã
acum, ºi anume dupã criterii de
performanþã care le vor fi impuse
mai întâi doctorilor ºi apoi ºi celor-
lalþi angajaþi din spitale.

Ministrul Sãnãtãþii a dezbãtut reforma sanitarã, la CraiovaMinistrul Sãnãtãþii a dezbãtut reforma sanitarã, la CraiovaMinistrul Sãnãtãþii a dezbãtut reforma sanitarã, la CraiovaMinistrul Sãnãtãþii a dezbãtut reforma sanitarã, la CraiovaMinistrul Sãnãtãþii a dezbãtut reforma sanitarã, la Craiova
Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU
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Liceele îºi pot
înscrie elevii  la
concursul anual al
Uniunii Europene
pentru tinerii tra-
ducãtori, cunoscut
sub numele de “Ju-
venes Translato-
res”, tema compe-
tiþiei fiind cetãþenia
europeanã ºi avan-
tajele acesteia, in-
formeazã site-ul
Uniunii Europene.

 Concursul, aflat
la a ºaptea ediþie, va avea loc în
data de 28 noiembrie, simultan
în toate liceele selectate prin tra-
gere la sorþi. Ediþia de anul aces-
ta este deschisã elevilor nãscuþi
în 1996, indiferent de naþionali-
tate, ºi participãrii a peste 760
de licee. Elevii (fiecare ºcoalã
poate înscrie între 2 ºi 5 elevi)
vor traduce un text de o paginã
în funcþie de alegerea exprima-
tã pentru oricare dintre cele 552

combinaþii posibile între cele 24
de limbi oficiale ale UE.

Potrivit site-ului Uniunii Eu-
ropene, 2013 este anul euro-
pean al cetãþenilor, aºadar tex-

tele care urmeazã a fi
traduse în cadrul con-
cursului vor avea ca
temã cetãþenia euro-
peanã ºi avantajele
acesteia pentru locui-
torii UE - în calitate de
persoane particulare,
consumatori,  rezi-
denþi, studenþi, lucrã-
tori ºi actori politici.
Textele vor fi notate
de traducãtori din ca-
drul Comisiei Europe-
ne, care vor selecta

câte un câºtigãtor pentru fieca-
re þarã. În aprilie 2014, toþi câº-
tigãtorii vor fi invitaþi la Bruxel-
les pentru decernarea premiilor.

ALINA DRÃGHICI

Secþia de ªtiinþele Naturii a
Muzeului Olteniei Craiova, gãz-
duieºte mâine festivitatea de
premiere a lucrãrilor realizate
în cadrul atelierelor de mozaic,
linogravurã ºi de origami.

Atelierele fac parte din ca-
drul proiectului ªcoala de Varã
„Bios Art în vacanþã”, lansat
la 2 iulie de cãtre Muzeului Ol-
teniei Craiova. De asemenea va
avea loc ºi vernisajul expozi-
þiei „Curcubeu din hârtie”, ex-

poziþie de tablouri re-
alizate prin tehnica
rãsucirii hârtiei - quil-
ling. Autoarea este Fi-
ran Sara, elevã în cla-
sa a IV-a A, la ªcoala
„Alexandru Macedon-
ski” ºi cursantã a ªco-
lii de Varã „Bios Art în
vacanþã”. La parterul
Secþiei de ªtiinþele
Naturii s-a realizat o
expoziþie cu aceste
obiecte, craiovenii fi-
ind invitaþi sã voteze
cele mai inedite lu-
crãri. Întâlnirea de fi-
nal va fi sãrbãtoritã

printr-un program artistic re-
alizat de o parte dintre partici-
panþi, care se manifestã artis-
tic ºi sub altã formã. Totodatã
vor fi prezenþi la eveniment
pãrinþi, bunici ºi prieteni ai
acestora.  Part icipanþi i  vor
primi diplome ºi recompense
surprizã din partea Muzeului
Olteniei Craiova. Activitatea se
bucurã de sprijinul financiar al
Consiliului Judeþean Dolj.

ALINA DRÃGHICI

Elevii doljeni îºi pot expune
ideile în cadrul programul edu-
caþional “Tech School” pentru
cei pasionaþi de roboticã, digital
media, gaming, astronomie.

Programul educaþional “Tech
School” este destinat stimulãrii
creativitãþii elevilor din ciclul gim-
nazial ºi liceal, precum ºi studen-
þilor, în domeniile: roboticã, digi-
tal media, gaming, programare
web ºi mobile ºi as-
tronomie. În aceastã
lunã se lanseazã un
concurs de idei de
proiecte, accesibil
elevilor ºi studenþilor
care îºi vor crea un
cont pe platforma
online. Astfel pânã pe
8 septembrie 2013
se va desfãºura
ªcoala “Tech scho-
ol” în cadrul cãreia
elevii vor avea opor-
tunitatea sa testeze
noi tehnologii ºi sã

Concurs de proiecte
pentru elevi ºi studenþi

experimenteze ideile pe care le-
au propus. Apoi, în perioada sep-
tembrie – decembrie 2013, men-
torii ºi organizatorii acestui pro-
gram vor realiza o serie de pre-
zentãri, experimente ºi demonstra-
þii în ºcoli ºi licee din þarã, pentru
promovarea oportunitãþilor de în-
vãþare, mentorat ºi dezvoltare din
cadrul “Tech School”.

ALINA DRÃGHICI

Cea de-a doua sesiune a bacalaureatului din
acest an s-a încheiat cu o ratã de promovare
de numai 15,61 % la nivelul judeþului Dolj
peste 2.000 de candidaþi nereuºind nici de
aceastã datã sã promoveze examenul maturi-
tãþii. Candidaþii care s-au simþit nedreptãþiþi au
avut luni ocazia, imediat dupã afiºarea rezulta-
telor, sã depunã contestaþii. În judeþul nostrul
s-au înregistrat asfel 588 de cereri de reeva-
luare a lucrãrilor. Cele mai multe solicitãri de
recorectare  au fost înregistrate la Matematicã
– 207, iar la Limba ºi Literatura Românã –
175, urmând Biologia cu 137 de contestaþii.
Lucrãrile din Dolj se vor corecta în judeþul
Gorj, urmând ca rezultatele finale sã fie
afiºate pe 5 septembrie.

ALINA DRÃGHICI

588 de contestaþii

la examenul de bacalaureat

Organizaþia Studenþilor
Basarabeni din Bucureºti, în
parteneriat  cu Asociaþia
Studenþilor Timoceni con-
tinuã Programul ”Adoptã un
boboc”, proiect care se va
derula pânã la sfârºitul se-
mestrului I al anului univer-
sitar 2013-2014.Acest Pro-
gram pe langã faza incipien-
tã ºi anume informarea ºi
consilierea tinerilor români
din afara graniþelor în lega-
turã cu metodele ºi proce-
durile necesare odatã ad-
miºi la studii în România,
prevede totodatã organiza-

rea mai multor cursuri ºi
workshop-uri pentru infor-
marea studenþilor în dome-
niul românilor de pretutin-
deni, studenþii vor cunoaº-
te mai multe despre româ-
nii de pretutindeni ºi proble-
mele care le întîmpinã aceº-
tia. La sfârºitul programu-
lui studenþii timoceni împre-
unã cu studenþii basarabeni
vor dezbate problemele ºi
necesitaþile pentru îmbunã-
tãþirea situaþiei a studenþilor
veniþi la studii în România
din afara graniþelor.

MARGA BULUGEAN

Concurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UE
pentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtori

Premii pentru “absolvenþii”
ªcolii de varã „Bios Art în vacanþã”

Continuã Programul

”Adoptã un boboc” !

Concurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UE
pentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtori

Premii pentru “absolvenþii”
ªcolii de varã „Bios Art în vacanþã”

Continuã Programul

”Adoptã un boboc” !

Concurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UE
pentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtori

Premii pentru “absolvenþii”
ªcolii de varã „Bios Art în vacanþã”

Continuã Programul

”Adoptã un boboc” !

Concurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UE
pentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtori

Premii pentru “absolvenþii”
ªcolii de varã „Bios Art în vacanþã”

Continuã Programul

”Adoptã un boboc” !

Concurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UE
pentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtori

Premii pentru “absolvenþii”
ªcolii de varã „Bios Art în vacanþã”

Continuã Programul

”Adoptã un boboc” !

Concurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UE
pentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtori

Premii pentru “absolvenþii”
ªcolii de varã „Bios Art în vacanþã”

Continuã Programul

”Adoptã un boboc” !

Concurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UE
pentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtori

Premii pentru “absolvenþii”
ªcolii de varã „Bios Art în vacanþã”

Continuã Programul

”Adoptã un boboc” !

Concurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UE
pentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtori

Premii pentru “absolvenþii”
ªcolii de varã „Bios Art în vacanþã”

Continuã Programul

”Adoptã un boboc” !

Concurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UEConcurs anual al UE
pentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtoripentru traducãtori

Premii pentru “absolvenþii”
ªcolii de varã „Bios Art în vacanþã”

Continuã Programul

”Adoptã un boboc” !

Înscrierile se pot efectua la adresa de internet http://ec.europa-
.eu/translatores/index_ro.htm, pânã pe 20 octombrie. Formularul
online este disponibil în toate limbile oficiale ale UE, printre care se
numãrã, pentru prima datã, ºi limba croatã.
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  ªi anul acesta, jurnalistul
Doru Ciolacu nu s-a lãsat mai
prejos ºi aºa cum ne-a  obiºnuit
deja a fost chemat pe podium de
douã ori, fiind vorba despre douã
premii la categoria „Producþie de
divertisment” pentru producþiile 
“Mint deci exist” ºi ”Adulter”.
Emoþionat, jurnalistul de televiziu-
ne ne-a declarat cã este pentru a
treia oara când este premiat la
Festivalul SIMFEST ºi este mân-
dru de aceastã recunoaºtere. „Am
realizat reportajele premiate pen-
tru emisiunea sãptãmânalã “Vede-
re cu olteni”, care se difuzeazã
pe TVR Craiova ºi pe TVR3.
“Mint, deci exist !” aratã uºurin-
þa cu care minte cetãþeanul atunci
când este pus în situaþia de a ape-
la la fantezie, tratând minciuna
benevolã a omului luat prin sur-

prindere pe stradã,
minciuna ca factor
de salvare dintr-o
situaþie delicatã.
Celãlalt reportaj,
“Cui ii e frica de
adulter” pune o
eternã întrebare:
cine inºealã mai
mult într-o relaþie:
bãrbatul sau feme-
ia. Deci, adulterul
- trecut, prezent ºi
perspective”. Strã-
zile ºi uliþele din
Oltenia sunt o ine-
puizabilã sursã de
divertisment de te-
leviziune, pe care
voi continua s-o
explorez cu ace-
eaºi plãcere ºi în-

cântare ca pânã acum”, a decla-
rat experimentatul jurnalist, Doru
Ciolacu. Pe cât de interesantã, pe

atât de obiectivã a fost motivarea
juriului vizavi de prestaþia premian-
tului : “Doru Ciolacu are tot ce-i
trebuie pentru a realiza comicul
de situaþie: este spontan, este con-
vingãtor, este talentat, este pro-
fund. Comicul sãu vizeazã mai
mult decât aparenþele, vizeazã
fascinaþia românilor în faþa ca-
merei de luat vederi, unde grani-
þa între adevãr ºi minciunã este
mai mult decât neclarã. Dupã
minute bune de râs, juriul nu avut
niciun dubiu în a-i acorda pre-
miul pentru… divertisment.”

„Cãlãtoriile statuilor”
Marele premiu al festivalului

SIMFEST a fost acordat produc-
þiei TVR Craiova, „Cãlãtoriile
statuilor”, realizat de Anca Þo-

ghe. “Este prima oarã când parti-
cip la un festival de televiziune ºi
câºtigarea Marelui Premiu a fost
o bucurie ºi o surprizã, în acelaºi
timp. În reportaj este vorba de-
spre statui reprezentative pentru
Craiova, opere de artã ale sculp-
torilor Romanelli, Ion Irimescu ori
Boris Caragea, care au dispãrut
din spaþiul public al orasului ºi zac
într-un ,,cimitir al statuilor” sau
au fost topite. Este o poveste de-
spre nepãsarea ºi ignoranþa repre-
zentanþilor unor instituþii ale sta-
tului, al cãror rol este tocmai ace-
la de a ocroti ºi pune în valoare

patrimoniul cultural. Aceastã con-
firmare primitã la Targu Mureº mã
onoreazã ºi mã provoacã sã caut
alte subiecte prin care sa sensibi-
lizãm ºi sper, sã stârnim reacþia
publicului la profunda lipsã de
respect faþã de reperele ºi valorile
culturale româneºti”, a spus
Anca Þoghe.

Juriul a fost miºcat de tema re-
portajului, motiv pentru care l-a
finalul analizei a creionat ºi un sfat
pentru autoritãþi. „Reportajul este
un strigãt de de ajutor: se furã
statuile din Craiova. Juriul s-ar
bucura dacã autoritãþile locale nu
vor rãmâne în continuare ca niº-
te statui, ci vor reaºeza operele de
artã acolo unde le este locul”.

„Comunicarea prin imagine
este suficientã”

Regizorul  Bogdan Cristian
Drãgan, de asemenea de la TVR
Craiova, a fost desemnat cel mai
bun la categoria eseu cinematogra-
fic, prin producþia independentã
“Anatomia sticlei”. Juriul a con-
siderat cã acest film îndeplineºte
o calitate esenþialã. „Comunicarea
prin imagine este suficientã, pu-
teþi opri sonorul ºi veþi înþelege
perfect mesajul, paralela între Lec-
þia de anatomie a profesorului Tulp
pentru studenþii sãi din celebrul
tablou al lui Rembrandt ºi lecþia
sticlarului pentru ucenicii sãi...”

MARGA BULUGEAN

TVR Craiova a luat din nou caima-
cul la Festivalul de televiziune SIM-
FEST. Colegii noºtri au venit acasã
cu trei premii în cadrul celei de-a
XI-a ediþii ,  desfãºurate la Târgu
Mureº în perioada 26 august – 1 sep-
tembrie:  marele premiu al festiva-

lului, dar ºi alte douã distincþii pen-
tru cele zece categorii premiate de
organizatori. SIMFEST este singurul
festival de televiziune din þarã dedi-
cat în cea mai mare parte televiziu-
nilor locale ºi regionale, dar ºi pro-
ducãtorilor independenþi.

Marele Premiu al Festivalului de televiziuneMarele Premiu al Festivalului de televiziuneMarele Premiu al Festivalului de televiziuneMarele Premiu al Festivalului de televiziuneMarele Premiu al Festivalului de televiziune
SIMFEST 2013 a fost câºtigat de TVR CraiovaSIMFEST 2013 a fost câºtigat de TVR CraiovaSIMFEST 2013 a fost câºtigat de TVR CraiovaSIMFEST 2013 a fost câºtigat de TVR CraiovaSIMFEST 2013 a fost câºtigat de TVR Craiova

Biblioteca Judeþeanã “Alexan-
dru ºi Aristia Aman” din Craiova,
gãzduieºte mâine, la ora 17.00,
lansarea volumului „Pe urmele
mele în douã lumi: România –
SUA. Romanul unei vieþi –
cronica unei epoci” de Simona M.
Vrãbiescu Kleckner.

Cartea va fi lansatã în prezenþa
autoarei, în sala Nicolae Romanes-
cu a instituþiei de culturã. Alãturi de
autoare, la eveniment vor lua
cuvântul: Adrian Cioroianu, Paul
Rezeanu ºi Lucian Dindiricã,
Directorul Bibliotecii Judeþene
“Alexandru si Aristia Aman”.

ALINA DRÃGHICI

Lansare de carte
la Biblioteca

judeþeanã Anca Dindiricã, director TVR Craiova :

“Adjudecarea celor douã
premii la categoriile pro-
ducþie de divertisment ºi
eseu cinematografic ºi, nu
mai puþin, câºtigarea mare-
lui premiu al festivalului
SIMFEST vin sã confirme
dãruirea, experienþa ºi pro-
fesionalismul colegilor mei, 
jurnaliºti cu experienþã ai
colectivului de la TVR Cra-
iova. Îi felicit pe cei trei câs-
tigãtori, ºi-mi îndrept în-
treaga admiraþie ºi aprecie-
re  pentru familia jurnalisti-
cã de la TVR Craiova, par-
te  a Televiziunii Nationale”.

Anca Þoghe
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Ministerul rus de Externe a
emis o avertizare de cãlãtorie
pentru cetãþenii sãi, avertizând
persoanele urmãrite de Statele
Unite sã nu viziteze þãrile care
au un tratat de extrãdare cu Wa-
shingtonul. „Avertizare pentru
cetãþenii care cãlãtoresc la ni-

vel internaþional”, afirmã bule-
tinul Ministerului de Externe,
relateazã „The New York Ti-
mes”, în ediþia electronicã. „Re-
cent, reþinerea unor cetãþeni
ruºi în diferite þãri, la cererea
agenþiilor americane, a devenit
mai frecventã - cu scopul ex-

trãdãrii ºi urmãririi judiciare în
Statele Unite”. Citând exemple
din Costa Rica, Republica Do-
minicanã, Lituania ºi Spania,
Ministerul de Externe susþine cã
„experienþa aratã cã urmãririle
judiciare împotriva celor care
au fost de fapt rãpiþi ºi duºi în
Statele Unite au un caracter
subiectiv, se bazeazã pe dovezi
incerte ºi sunt orientate clar
spre condamnare”. Extrãdarea
a fost în mod frecvent un sub-
iect de disputã între Rusia ºi
Statele Unite, dar dezacorduri-
le s-au accentuat în ultimele
luni, pe fondul cazului lui Ed-
ward Snowden, fostul consul-
tant al Agenþiei Naþionale de
Securitate (NSA), acuzat de
spionaj în Statele Unite ºi cãru-
ia Rusia i-a acordat azil tempo-
rar. Ca rãspuns la cererile ad-
ministraþiei Obama de a-l preda
pe Snowden, oficialii ruºi au
declarat cã Statele Unite au
ignorat de cele mai multe ori

cererile de extrãdare venite din
partea Rusiei .  Moscova s-a
plâns, de asemenea, de aresta-
rea unor cetãþeni ruºi de cãtre
Statele Unite sau de cãtre alte
state la cererea americanilor.
Rusia ºi Statele Unite nu au un
acord de extrãdare. Oficialii ruºi
au explicat cã lipsa unui astfel
de acord i-a împiedicat sã îl
predea for þa t  pe  Snowden
atunci când acesta se afla în
zona de tranzit a aeroportului
ªeremetievo din Moscova, unde
a locuit peste o lunã, pânã când
i s-a acordat azil temporar în
Rusia. Ministerul de Externe
susþine cã cetãþenii ruºi nu ar tre-
bui sã se aºtepte sã fie trataþi co-
rect de sistemul juridic ameri-
can. „Ambasadele ºi consulate-
le generale ruseºti oferã în mod
logic ajutor consular ºi juridic
ruºilor care au probleme”, adau-
gã ministerul. „În orice caz, nu
ar trebui sã se conteze pe un fi-
nal de succes în astfel de cazuri”.
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Israelienii se tem cã au fost lãsaþi
singuri pentru a contracara programul
nuclear iranian, dupã decizia preºedinte-
lui american, Barack Obama, de a cere
aprobarea Congresului pentru o interven-
þie militarã în Siria. „Atem lo levad”
(„Nu sunteþi singuri”), le-a spus preºe-
dintele american, Barack Obama, israe-
lienilor, transmiþând acelaºi spirit de
solidaritate pe care John F. Kennedy l-a
invocat atunci când a declarat „Ich bin
ein Berliner” în Berlinul de Vest, în 1963.

Israelienii se tem cã vor fi nevoiþi sã înfrunte singuri Iranul
Dar israelienii îºi amintesc acum cu
tristeþe discursul lui Obama, dupã
decizia acestuia de a supune aprobãrii
Congresului orice acþiune militarã împo-
triva Siriei, relateazã „Financial Times”,
în ediþia electronicã. Întrebaþi despre
cum îi face sã se simtã aceastã decizie,
mulþi au declarat: „singuri”. Ei sunt
îngrijoraþi nu pentru cã Israelul este lãsat
singur sã se descurce cu Siria, împotriva
cãreia Guvernul ºi populaþia nu vor o
implicare directã, ci în legãturã cu

mesajul transmis în acest fel Iranului.
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu,
a declarat în mai multe rânduri în ultime-
le zile cã Siria este „terenul de încerca-
re” pentru Iran. Orice nehotãrâre a
Statelor Unite în ceea ce priveºte disci-
plinarea regimului lui Bashar al-Assad,
pentru depãºirea „liniilor roºii” prin
folosirea armelor chimice, creazã un
precedent nefavorabil pentru eforturile
de a opri Iranul de la dezvoltarea armei
nucleare, considerã israelienii.

Preºedintele francez, Fran-
cois Hollande, nu exclude sã
cearã un vot al parlamentului,
susþinut în mod insistent de
opoziþie, privind angajamentul
Franþei în Siria, a declarat ieri
un ministru francez, lãsând
însã se înþeleagã cã votul ar
putea avea loc dupã cel al Con-
gresului SUA, informeazã Fran-
ce Presse. Un vot al parlamen-
tarilor francezi „nu este un sub-
iect tabu pentru Francois Hol-
lande”, a declarat ministrul pen-
tru Relaþiile cu Parlamentul,
Alain Vidalies, pentru radio
RTL. Însã, dezbaterea parla-
mentarã cu privire la problema
s i r ianã  programatã  pent ru
miercuri „nu poate avea loc
fãrã un vot”, a afirmat minis-
trul, în timp ce preºedintele
Barack Obama a condiþionat
loviturile americane în Siria de
un acord al Congresului, care
se va reuni începând din 9 sep-
tembrie, dupã revenirea din
vacanþa parlamentarã. Consti-
tuþia francezã prevede ca pre-
ºedintele Republicii sã informe-
ze parlamentul cu privire la de-

cizia sa de a implica forþele
franceze într-un conflict în afa-
ra þãrii în termen de trei zile de
la începerea intervenþiei, însã
nu prevede ºi un vot în acest
sens. Premierul francez, Jean-
Marc Ayrault, nu a exclus nici
el posibilitatea ca la un moment
dat sã aibã loc o consultare în-
soþitã de un vot al parlamentu-
lu i .  „Revine  preºedin te lu i
Republicii sã decidã dacã un
vot, pe care Constituþia noas-
trã nu îl prevede, sã aibã loc”,
a afirmat el.

Armata sirianã a preluat
controlul asupra

unui oraº strategic
Armata sirianã a preluat, ieri,

controlul asupra oraºului stra-
tegic Ariha, din provincia Idleb
(nord-vest), dupã zece zile de
bombardamente  º i  lupte ,  a
anunþat Observatorul sirian
pent ru  drep tur i le  omulu i
(OSDH), citat de AFP. „Forþe-
le regulate, susþinute de trupe
auxiliare, au preluat controlul
în Ariha dupã zece zile de bom-
bardament” violent asupra lo-

calitãþii, care a cãzut pe 24 au-
gust în mâinile luptãtorilor
aparþinând diverselor grupãri
rebele, între care jihadiºtii din
Frontul Al-Nosra, a precizat
OSDH într-un comunicat. Di-
rectorul acestei organizaþii ne-
guvernamentale, care se bazea-
zã pe o vastã reþea de militanþi
ºi surse medicale la nivelul în-
tregii þãri, a precizat, într-un
interviu telefonic acordat AFP,
cã Ariha este un punct strate-
gic, întrucât este situatã pe dru-

mul principal care leagã pro-
v inc ia  Id leb  de  Lat taquie
(vest). „Oraºul a fost, sãptã-
mâna trecutã, þinta raidurilor
aeriene ºi tirurilor de artilerie,
în timp ce pe teren confruntãri
violente au opus armata ºi for-
þele sale auxiliare rebelilor în-
armaþi (...) Oraºul pãrãsit de
aproape întreaga populaþie este
acum pradã jafurilor comise de
forþele regulate ºi miliþiile pro-
regim”, a declarat directorul
OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Hollande ar consulta ºi el parlamentul
în problema intervenþiei în Siria

Spania: Numãrul ºomerilor
se menþine stabil, la 4,6
milioane de persoane

Numãrul ºomerilor înregistraþi
din Spania a scãzut în luna august
cu 31 de persoane faþã de luna
anterioarã, astfel cã cifrele se
menþin la un nivel stabil -
4.698.783 de ºomeri, potrivit
datelor furnizate ieri de Ministerul
spaniol al Muncii ºi Asigurãrilor
Sociale. Autoritãþile spaniole
privesc cu optimism aceste noi
date lunare ale ºomajului, întrucât
este primul an - din 2000 - în care
în luna august scade numãrul
ºomerilor. Luna august 2013 este
a ºasea lunã consecutivã în care
numãrul ºomerilor înregistraþi în
Spania a cunoscut scãderi. În
iulie, rata ºomajului a scãzut cu
1,4%, în special datoritã sezonului
turistic solid, care a stimulat
angajãrile sezoniere.
Egipt: Un tribunal militar a
condamnat 11 membri ai
Frãþiei Musulmane

Un tribunal militar egiptean a
condamnat, ieri, 11 membri ai
Frãþiei Musulmane la închisoare
pe viaþã, pentru agresiune contra
militarilor la Suez, la mijlocul
lunii august, dupã dispersarea
sângeroasã, la Cairo, a partizani-
lor organizaþiei preºedintelui
islamist demis, Mohammed Morsi,
relateazã AFP. În afarã de aceste
sentinþe, tribunalul militar din
Suez a condamnat alþi 45 de
membri ºi partizani ai Frãþiei
Musulmane la câte cinci ani de
închisoare ºi a achitat alte opt
persoane. Acestea sunt primele
condamnãri ale membrilor
confreriei islamiste de la destitui-
rea ºi arestarea fostului ºef al
statului, Mohammed Morsi, la 3
iulie, de cãtre armatã. Dupã acea
datã, noile autoritãþi de la Cairo
au lansat o acþiune de reprimare
împotriva Frãþiei Musulmane, în
cursul cãreia au fost ucise peste
1.000 de persoane, în majoritate
manifestanþi pro-Morsi, iar
aproximativ 2.000 de membri ai
confreriei au fost arestaþi.
Japonia va aloca 310 milioane
de euro pentru a soluþiona
problema apei contaminate

Statul japonez va cheltui 40
miliarde de yeni (310 milioane de
euro) pentru a soluþiona problema
apei radioactive de la centrala
Fukushima, grav avariatã de
cutremurul urmat de tsunami din 11
martie 2011, potrivit ediþiei de ieri
a presei nipone, citate de AFP.
Aceste noi dispoziþii survin dupã
vizita efectuatã la Fukushima de
ministrul Industriei, Toshimitsu
Motegi, ca urmare a numeroase
avarii legate de prezenþa unor
cantitãþi masive de apã conþinând
cesiu, stronþiu, tritium ºi alte
substanþe radioactive. Banul public
nou investit ar trebui sã serveascã
la construirea unei bariere pentru a
bloca apa subteranã contaminatã.
Aproximativ 300 de tone de apã se
scurg în subsol în fiecare zi,
ajungând în Oceanul Pacific.
Noile fonduri vor fi, în parte,
alocate unor mijloace suplimentare
de decontaminare a apei stocate
într-o mie de rezervoare a cãror
fiabilitate este îndoielnicã.
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23:20 Trei regate
00:15 Sibiu Jazz Festival 2013

08:05 Marea cursã de Crãciun
09:40 Furia titanilor
11:20 Ralph Stricã-Tot
13:00 Rugul aprins
14:15 Spitalul de nebuni
15:55 Stai, cã trage mama!
17:20 Panicã pe Wall Street
19:05 În derivã
20:00 Viaþa stranie a lui Timothy

Green
21:45 Încearcã sã nu clipeºti
22:00 Martorul
22:25 25 de carate
23:50 True Blood
00:45 Cãlãtorie eroticã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Marele Alibi (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Alegerea vietii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Patru nunþi ºi o provocare
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: Miami
00:05 Dr. T ºi femeile
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Dupã 20 de ani (R)
04:30 CSI: Miami (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:45 Triumful dragostei (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Poveºtiri adevãrate (R)
10:15 Que bonito amor (R)
11:10 Doamne de poveste
11:30 Maricruz (R)
12:45 Iubiri vinovate (R)
13:45 Doamne de poveste
14:15 Dragostea învinge
15:15 100 de poveºti celebre
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan.ro
23:00 Teresa
00:00 100 de poveºti celebre

(R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)

07:45 Transformarea: Roboþii
salvatori (R)

08:15 Pânã când moartea ne va
despãrþi (R)

09:15 Sheena (R)
10:30 Transformarea: Roboþii

salvatori
11:00 Pânã când moartea ne va

despãrþi
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 Semnul ªarpelui (R)
16:45 La bloc (R)
17:45 M.A.S.H. (R)
18:50 Sheena
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Anunþ periculos
00:15 Salvamontiºtii
01:15 Ora criticã
02:30 Operatiunea de salvare
03:15 Între oglinzi paralele (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

11:10 În gura presei

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Parteneri neobiºnuiþi

22:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Parteneri neobiºnuiþi (R)

03:45 Acces direct (R)

06:00 Observator

07:15 La un pas de fericire

09:00 Ce gãtim azi?

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 ªatra (R)

16:45 Cu capul în nori

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Faci faþã, faci bani

21:15 Asta-i România! (R)

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 La un pas de fericire (R)

03:00 Te vreau lângã mine (R)

04:30 Cu capul în nori (R)

07:30 Dragul de Raymond (R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 Poveºti din jurul lumii

09:30 Viaþa secretã a lui Doris

Duke

11:45 Danni Lowinski

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Soþia perfectã (R)

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

22:00 Mondenii

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Soþia perfectã

00:30 Focus (R)

01:30 Viaþa secretã a lui Doris

Duke (R)

04:00 Poveºti din jurul lumii (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV

SummerSlam
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Rãzboiul depozitelor
09:00 Pe urmele antichitãþilor
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Rãzboiul depozitelor
20:00 Pe urmele antichitãþilor
21:00 Premierã Colecþia de la

Count's Kustoms
23:00 Aºii amanetului
00:00 Extratereºtri antici

TVR 1

MIERCURI - 4 septembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Telejurnal
08:00 Telejurnal
09:00 Arta spaþiului (R)
09:30 Oameni care au schimbat

Lumea
09:45 Legendele palatului: Kim

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek (R)
12:30 SCENART
13:00 Opre Roma (R)
14:00 Telejurnal
15:30 Convieþuiri (R)
17:00 SCENART (R)
17:30 Lumea modei
17:40 Legendele palatului -

Gyebaek
19:00 Arta spaþiului
19:30 Oameni care au schimbat

Lumea
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Justiþiarii Vestului
21:50 Lumea modei
22:00 Terapie de cuplu
22:30 Biziday
23:25 Lora
01:25 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)

07:00 Teleshopping
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Carabinieri
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Engleza la colþ de stradã (R)
10:30 Leacuri, hapuri ºi bucate (R)
11:00 Sarea incaºilor (R)
12:00 D’ale lu’ Miticã (R)
13:00 Deportaþii (R)
13:30 Coreea: spirit ºi culoare (R)
14:00 Teleshopping
14:20 Agenda Festivalului George

Enescu (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Carabinieri
2002, Italia, Comedie, Crimã, Dramã
16:55 O 9 atitudine – Protecþia

consumatorilor
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Miss Universe România 2013
18:00 Telejurnal TVR2
19:00 Deportaþii
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
21:00 Spãrgãtor de gheaþã în Arctica
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Agenda Festivalului George

Enescu
23:20 Trei regate

07:25 Pe platourile de filmare
07:55 Cu primele 20 milioane e

mai greu
09:40 Sherlock Holmes: Jocul

Umbrelor
11:45 Ultimele zile disco
13:35 Extrem de tare ºi incredibil

de aproape
15:45 Marea cursã de Crãciun
17:20 Furia titanilor
19:00 În derivã
20:00 Ralph Stricã-Tot
21:40 Vicepreºedinta
22:10 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
22:40 Valul întunecat
00:30 Proiectul X

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Furtuna polarã (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Marele Alibi
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Patru nunþi ºi o provocare
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: Miami
00:05 Mai iute ca moartea
02:15 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 România, te iubesc! (R)
04:30 CSI: Miami (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:45 Triumful dragostei (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Poveºtiri adevãrate (R)
10:15 Que bonito amor (R)
11:10 Doamne de poveste
11:30 Maricruz (R)
12:45 Iubiri vinovate (R)
13:45 Doamne de poveste
14:15 Dragostea învinge
15:15 100 de poveºti celebre
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan.ro
23:00 Teresa
00:00 100 de poveºti celebre (R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)

07:45 Transformarea: Roboþii
salvatori (R)

08:15 Pânã când moartea ne va
despãrþi (R)

09:15 Sheena (R)
10:30 Transformarea: Roboþii

salvatori
11:00 Pânã când moartea ne va

despãrþi
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 La bloc (R)
15:00 Hyperion (R)
16:45 Semnul Sarpelui
18:50 Sheena
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Cercurile
00:00 Salvamontiºtii
01:00 Ora criticã
02:15 Copilul râului alb (R)
03:45 Între oglinzi paralele

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:10 În gura presei
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Grãnicerul
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Închiderea programului -

Revizie tehnicã
06:00 Observator

07:15 La un pas de fericire

09:00 Ce gãtim azi?

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 ªatra (R)

16:45 Cu capul în nori

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Autobuzul lui Vârciu

22:00 WOWBiz

00:15 ªtirile Kanal D (R)

01:15 La un pas de fericire (R)

02:45 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (R)

03:15 Te vreau lângã mine (R)

04:30 Cu capul în nori (R)

07:30 Dragul de Raymond (R)
08:00 Focus Monden (R)
08:30 În formã
09:30 Viaþa secretã a lui Doris

Duke
11:45 Danni Lowinski
13:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:00 Focus
15:30 Dragul de Raymond
16:00 Soþia perfectã (R)
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Pact cu diavoliþa
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Soþia perfectã
00:30 Focus (R)
01:30 Viaþa secretã a lui Doris

Duke (R)
04:00 În formã (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Cireaºa de pe tort (R)
06:30 Danni Lowinski (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Ku Ninja în Atak
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Boxbuster: Daniel Geale -

Darren Barker
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Rãzboiul depozitelor
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Pe urmele antichitãþilor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Rãzboiul depozitelor
21:00 Premierã Pe urmele

antichitãþilor
22:00 Pe urmele antichitãþilor
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Anunþul tãu!
ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii
Cornetti Craiova, cu sediul în strada
Jieþului nr. 19 (fostul Comisariat), pri-
meºte înscrieri pentru anul ºcolar 2013
– 2014 pânã în data de 5 septembrie
2013 orele 15.00, la urmãtoarele disci-
pline: canto clasic, muzicã uºoarã,
muzicã popularã, pian, vioarã, chita-
rã, orgã, acordeon, instrumente de
suflat (saxofon), balet, actorie, artã ci-
nematograficã, picturã, graficã. Rela-
þii la telefon 0251 – 413371; 0754
087986, între orele 9.00 – 15.00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro
Pierdut anexa la certificatul de în-
registrare J16/1192/2002, CUI:
15084506 pentru firma SC SISTEM
SECURITY SRL. Se declarã nulã.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua Bãlceºti
nr. 54, vinde lapte inte-
gral la dozatoarele din
Piaþa Gãrii ºi Piaþa din

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188

Anunþ public privind depunerea soli-
citãrii de emitere a acordului de mediu

Comuna Cârcea anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere  a acordului de mediu pentru  pro-
iectul “Extindere sistem centralizat de
alimentare cu apã în comuna Cârcea, ju-
deþul Dolj” propus a fi amplasat în co-
muna Cârcea.

Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1, ºi la sediul Pri-
mãriei Cârcea , în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00.

Observaþiile publicului se primesc zil-
nic, la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1.

Comuna Cârcea solicitã
aviz de gospodãrire a apelor
privind investiþia “Extindere
sistem centralizat de alimen-
tare cu apã în comuna Cârcea,
judeþul Dolj”.

Persoanele interesate se pot
adresa la sediul Primãriei Cârcea.

Contact: 0251/458.121.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoa-
te la licitaþie publicã cu stri-
gare în vederea închirierii
spaþiului comercial situat în
Craiova, cartier Cornitoiu , bl.
46, parter, judetul Dolj, în su-
prafaþã de 64,00 mp, profil
prestãri servicii.

Licitaþia va avea loc la sediul
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str.
Brestei nr.129, la data de
24.09.2013 ora 14.00.

Relaþii suplimentare la tele-
fon 0251.411.214 int.17.

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRL

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucru al Comu al Comu al Comu al Comu al Complepleplepleplexuluixuluixuluixuluixului

Comercial OlteniaComercial OlteniaComercial OlteniaComercial OlteniaComercial Oltenia
Sucpi:Sucpi:Sucpi:Sucpi:Sucpi:

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

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

Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ MECANIC
AUTO ªI TINICHIGIU
AUTO PENTRU AN-
GLIA. SALARIU NE-
GOCIABIL. TELEFON:
00447805868773.

MEDITAÞII
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.

Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Vând casã în Bãileºti ºi
curte 2000 mp zona I,
sau schimb cu garso-
nierã Craiova, + dife-
renþa. Telefon: 0742/
097.486.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la ºosea-
ua Craiova – Bechet.
Telefon: 0734/159.594.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anvelo-
patã termic, eventual
schimb 2 apartamente,
2 camere sau variante.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în satul
Predeºti, judeþul Dolj, la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.
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SC MAT SA, cu sediul în b-dul
Decebal, nr. 111, Craiova, scoate la
vânzare cu plata integralã, prin vân-
zare directã, urmãtoarele mijloace de
transport:

-autocamion R10215
-autoturism ARO
- autoutilitarã Dacia
-autoturism Mercedes Benz
-remorca 20 t
-autoturism Opel Astra
-Opel Combi
-Fiat Punto
Cererile se depun la registratura

societãþii pânã la data de 6.09.2013,
orele 16.00, inclusiv.

Detalii suplimentare la telefon:
0769/251.182.

TERENURI
Vând parcele Cârcea,
la asfalt, alãturat cu
Hanul cu ponei, 450
mp ºi 650 mp. Telefon:
0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-
vis de târgul Leu, 1174
mp, 2 deschideri 17 m
ºi reþele apã, electrici-
tate, cadastru, carte
funciarã. Telefon:
0724/572.434; 0351/
179.436.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon:
0766/582.831.

Vând teren 550 mp în
comuna Podari. Tele-
fon: 0744/251.816 ºi
0762/872.359.
Vând teren 400 mp
intravilan situat în
Segarcea str. Uni-
rii, nr. 29F (în spa-
tele Liceului), ca-
dastru. Telefon:
0 2 5 1 / 4 2 8 . 4 1 5 ;
0743/510.255.
Vând 800 mp, comu-
na Predeºti ideal
pentru casã, zonã
pitoreascã. Telefon:
0762/ 109.595.

Vând 345 mp zona Da-
ewoo între case, vari-
ante. Telefon: 0761/
665.763.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de la-
cul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grã-
dinari, nr. 34. Preþ ne-
gociabil, 600 mp. Te-
lefon: 0727/792.578.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.

Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.

Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr. 40,
Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.
SCHIMBURI

Vând sau schimb apar-
tament 4 camere
Lãpuº, cu casã 2-3 ca-
mere. Telefon: 0766/
483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Superno-
va, an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon:
0745/541.174.

STRÃINE
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.

Vând Audi A6, fabrica-
þie 2006, full-options,
bleu-marin, piele, xe-
non, motor de 2000
cm3. Telefon. 0762/
109.595.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, în-
scrisã Bulgaria, preþ
1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatricu-
lat. Telefon: 0745/
043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.
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Fiica Tanþa, nepoþii: Camelia,
Sergiu ºi Rãzvan Cazacu, Florin,
ªtefania ºi Irina Stancu, cu sufle-
tele îndurerate anunþã trecerea în
nefiinþã a celei care a fost o mamã
ºi bunicã de excepþie, BRÃTAN
GHEORGHIÞA, 87 ani.

Înmormântarea
are loc astãzi,

4.09.2013, ora 12.30,
în localitatea Bistreþ.

În veci nu te vom
uita, suflet nobil!

Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi hor-
monii ºi antibioticele
din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax, as-
pirator, balanþã Berkel,
cuier panou, maºinã
de cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã, di-
verse scule, motor re-
zervã, furnituri ptr. op-
ticã. Telefon: 0730/
542.885.

Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Te-
lefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300. Preþ 200 lei. Re-
laþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon: 0761/
355.869.
Vând presã de balotat,
sticle plastic, cutii de
bere, putinã 50 vedre
nouã salcâm, 2 uºi cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.

Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.

Vând cauciucuri 155/
13 cu janþã noi, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor (flex)
D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.

Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucã-
tãrie din fontã 20 lei,
jaluzele diferite mã-
rimi, lustre 2 ºi 3 bra-
þe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând bicicletã copii 2-
4 ani (50 Ron), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.

Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
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CONVOCATOR

Al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii comerciale IDP PROIECT S.A. cu sediul in Craiova, str. Ion

Maiorescu, nr. 4, judetul Dolj,
CUI 30454254, inmatriculata sub nr. J16/1137/2012

Administratorul Unic al SC.IDP PROIECT S.A., (“Societatea”), convoaca
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la data de 07.10.2013, ora
11.00, la sediul Societatii din Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 4, judetul Dolj,
la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii Societatii inregistrati in
Registrul Actionarilor al S.C.IDP PROIECT S.A. la sfarsitul zilei de
07.09.2013 (data de referinta) , avand urmatoarea :

ORDINE DE ZI

1. Revocarea din functia de Administrator Unic  al SC IDP PROIECT SA
a doamnei Ionescu Liliana Doina.

2. Numirea unui nou Administrator Unic al SC. IDP PROIECT S.A.
Lista cuprinzând informaþii cu privire la numele, localitatea de domiciliu ºi

calificarea profesionalã a persoanelor propuse pentru funcþia de administra-
tor se aflã la dispoziþia acþionarilor, putând fi consultatã ºi completatã de aceºtia.

3. Aprobarea contractului de management pentru noul Administrator Unic.

 In caz de neintrunire a cvorumului la data convocarii, se reconvoaca AGA
Extraordinara in aceleasi conditii cu aceeasi ordine de zi pentru data de
08.10.2013, ora 11.00, la sediul Societatii .

Actionarii pot participa la sedinta Adunarii Generale Extraordinare per-
sonal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale , conform dispo-
zitiilor legale , modelul procurii putand fi disponibil  la sediul societatii mai
sus indicat . Un exemplar original al procurii de reprezentare se depune la
sediul societatii, cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunare.

Administratorul Unic al
S.C.IDP  PROIECT S.A.
Ionescu Liliana Doina

VÂND MATIZ,
AN FABRICAÞIE 2001.
Relaþii la telefon:

0720/286.230.

Vând convector pentru
cãldurã instant apã
caldã, ºemineu pe
lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m
X 2 m, tãblii nou –
nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãr-
bat – fermoar –  nas-
turi - tineret, excepþi-
onal. Telefon: 0725/
533.042.

CUMPÃRÃRI
AUTO

Cumpãr auto Tico de
la  unic proprietar. Te-
lefon: 0351/460.075
sau 0728/058.802.

DIVERSE
Cumpãr maºinã de tri-
cotat fineþea 6-7 ºi
ace fineþea 8. Telefon:
0745/589.825.
Cumpãr 100 litri must
Feteascã alb. Telefon:
0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc fatã în gazdã,
central. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriez teren pentru
parcare maºini sau cen-
tru vânzãri sau G.P.L.
Telefon: 0722/ 943.220;
0755/ 139.772.

Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Te-
lefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.
Închiriez spaþiu comer-
cial 148 mp la demisol
pretabil bar, discotecã,
casino, birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/784.998.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Te-
lefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bila-
teral, pretabil firmã. Te-
lefon: 0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat ºi uti-
lat. Recent renovat,
Rovine, pizzeria Ibiz-
za. Telefon: 0769/
846.192.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.
MATRIMONIALE
Domn strãin, 58 ani,
prezentabil, necãsãtorit
caut prietenã max. 45
ani, pentru o relaþie, rog
mesaje la numãrul de
telefon: 0768/804.599.
Caut o doamnã vãdu-
vã  cu permis auto cu
maºinã sau fãrã, plãcu-
tã fizic, maxim 55 ani.
Telefon: 0253/285.145;
0762/278.639; 0351/
430.880.

DIVERSE
Asociaþia Naþionalã a
Veteranilor de Rãzboi
anunþã membrii sãi sã
se prezinte la asocia-
þie pentru a ridica bi-
letele de cãlãtorie
gratuite conform Le-
gii 44/1994. Sunt
mulþi membri care au
plãtit cotizaþia pe anul
2013 ºi nu au ridicat
biletele.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897.
0751/ 911.417.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.

Pensionar singur caut
familie pentru întreþine-
re la þarã. Telefon:
0762/603.748.

PIERDERI
Pierdut certificat consta-
tator eliberat de ONRC
Dolj, cu nr. 26602 din
13.05.2013. Se de-
clarã nul.
Pierdut certificat con-
statator de autorizare
nr.17604/17.04.2008
pentru SC COOL KIDS
SRL, J16/518/2008.Se
declarã nul.
Pierdut adresã de atri-
buire numãr AMCF cu
serie 04931. Se de-
clarã nulã.

DECESE
Cu sufletul îndurerat,
sora Ghiþa Pârvan
anunþã trecerea în ne-
fiinþã a GHEORGHIÞEI
BRÃTAN din Bistreþ.
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Ultima zi din fiecare
perioadã de mercato
este de obicei una
extrem de agitatã ºi de
interesantã. Nu a fãcut
excepþie nici cea de
luni, când Premier
League a luat “caima-
cul”. Astfel, Arsenal ºi
Manchester United,
echipe care au ºomat
pe piaþa transferurilor
în aceastã varã, au
cheltuit sume impresio-
nante pentru a-ºi întãri
echipele. Plus cã nici
Liverpool n-a stat
degeaba.

Probabil cã cea mai importantã
afacere a fãcut-o Arsene Wenger.
Francezul de pe banca lui Arsenal,
criticat dur de suporteri pentru cã nu a
adus nici un jucãtor cu nume în aceastã
varã, ratând transferurile lui Bernard,
Higuain, Suarez sau Jovetici, s-a
revanºat cu vârf ºi îndesat pe ultimii
metri ai perioadei de mercato, prin

încorporarea germanului Mesut
Ozil (foto stânga) de la Real
Madrid, în schimul a 50 de
milioane de euro, conform site-
ului specializat transfermarkt.de.
Record absolut în istoria „tunari-
lor” ºi al doilea transfer ca valoare
din istoria campionatului englez
(primul se menþine Torres, cu 60
de milioane). Însã cum au ajuns
londonezii sã îl convingã pe cel
mai bun pasator din ultimele trei
sezoane din Primera? Evident cu
un salariu fabulos: 7,5 milioane de
euro plus bonusuri, pentru fiecare
din cei 5 ani de contract.

Cât o priveºte pe United,
campioana Angliei a lãsat-o pe
Everton fãrã mijlocaºul belgian
Marouane Fellaini (foto dreap-
ta, alãturi de managerul David
Moyes), cumpãrat cu 32,4 milioane de
euro. Durata acordului semnat de
acesta nu a fost încã precizatã. În
vizorul “diavolilor” s-a aflat ºi Ander
Herrera (Bilbao), însã tranzacþia nu s-a
concretizat.

“Am spus toatã vara cã facem tot po-
sibilul sã aducem jucãtori valoroºi. Ozil
este un mare jucãtor care ºi-a demon-
strat calitãþile ºi la club, dar ºi la naþio-
nalã. Îl urmãrim de mult timp ºi am aº-
teptat momentul potrivit  pentru a-l
transfera”.

Arsene Wenger – manager Arsenal.

Finalmente, Liverpool a scos din
vistierie 31 de milioane de euro pentru
trei jucãtori. Este vorba despre Mama-
dou Sakho (PSG, 21 mil.) Tiago Ilori
(Sporting, 8,2 mil) ºi Victor Moses
(împrumutat de la Chelsea, 1,2 mil.).

Simona Halep (nr. 19 WTA) a
ratat calificarea în sferturile de fi-
nalã ale US Open, dupã ce a fost
învinsã, luni noapte, într-un meci
întrerupt peste patru ore ºi jumã-
tate din cauza ploii, de italianca
Flavia Pennetta, numãrul 83 mon-
dial, scor 2-6, 6-7 (3). Chiar ºi aºa,
Simona a bifat la New York cea
mai bunã performanþã a carierei la

Halep, eliminatã în optimile

de finalã ale US Open

turneele de Grand Slam, pânã acum
reuºind un singur tur trei (la Aus-
tralian Open, 2011).

Dupã o partidã în care a strãlu-
cit ºi pe care a etichetat-o drept “cea
mai bunã a carierei” (contra Mariei
Kirilenko, cãreia i-a cedat un sin-
gur game), constãnþeanca nu a reu-
ºit în primul set sã se ridice la nive-
lul obiºnuit, deºi oponenta a comis

la rândul sãu multe erori (mai ales
pe primul serviciu, al cãrui procen-
taj a fost de sub 50 la sutã).

Ploaia
a scos-o din ritm

Partea secundã a celei de-a
doua manºe a dat speranþe într-o
revenire. Dupã un început slab,
care pãrea sã conducã spre o vic-
torie facilã a italiencei, Simona a
ridicat mult nivelul. A lovit fãrã tea-
mã, de multe ori “la linie” ºi a reu-
ºit douã break-uri la rând (unul la
0), ajungând în situaþia de a servi
pentru set. La scorul de 5-4 ºi 40-
30 în favoarea româncei, jucãtoa-
re aflatã la serviciu, nori negri s-
au instalat însã deasupra terenuri-
lor de la US Open. Iar Simona,

care, revenitã pe teren dupã o pa-
uzã de patru ore ºi jumãtate (în tot
acest timp nu s-a mai jucat pe vreo
altã arenã), nu a reuºit sã îºi stã-
pâneascã nervii. Pennetta a recu-
perat break-ul, numai cã a cedat
imediat pe propriul serviciu, ofe-
rindu-i româncei ºansa de a servi
din nou pentru set.

Când toþi aºteptau o manºã de-
cisivã, Pennetta a reuºit din nou
sã îi ia break Simonei, împingând
actul în tie-break. Acolo, deºi a
început cu un mini-break, Halep a
jucat mult prea defensiv ºi a co-
mis o serie de greºeli, permiþân-
du-i adversarei sã câºtige ºase
puncte la rând. Apoi, chiar dacã a
reuºit sã salveze douã mingi de
meci, ecartul care le separa a fost

prea mare, astfel cã italianca a avut
de îndeplinit, în final, o simplã for-
malitate.

Pennetta a devenit o adevãratã
“bestia near” pentru Halep, care
nu a reuºit sã se impunã încã în
duelurile cu aceasta. Pânã acum,
cele douã jucãtoare se mai întâl-
niserã de douã ori, de fiecare datã
pe zgurã (6-4, 7-6 pentru Pennetta
în 2010, la Marbella ºi 4-6, 7-5,
2-0 (abd Halep), anul acesta, la
Bastad).

Halep, care are un 2013 incre-
dibil, cucerind patru turnee impor-
tante (Nurnberg, Hertogenbosch,
Budapesta ºi New Haven), avea
ocazia sã intre în primele 10 din
lume. Singura condiþie era sã ajun-
gã în semifinale la US Open.

Directorul sportiv al clubului
FC Sevilla, Ramon Rodriguez
Verdejo “Monchi” a declarat,
ieri, cã atacantul Raul Ruses-
cu, achiziþionat în aceastã
varã de la Steaua, nu va pã-
rãsi gruparea spaniolã, a no-
tat site-ul diariodesevilla.es.

“Lotul a fost stabilit, Ru-
sescu nu va pleca. El joacã
foarte puþin acum, deoarece
unor jucãtori le trebuie mai
mult timp de acomodare ºi de
recuperare dupã vacanþã. An-
trenorul are un plan pentru el
ca sã scurteze aceastã pe-
rioadã. Evoluþiile lui Ruses-
cu vor fi bune, suntem siguri

Rusescu rãmâne la Sevilla
de asta. El va fi cât de curând
la dispoziþia antrenorului”, a

spus “Monchi”.
Tehnicianul andaluzilor, Unai

Emery, afirmase în urmã cu
o sãptãmânã cã atacantul ro-
mân mai are nevoie de pregã-
tire fizicã.

Presa a scris în ultima pe-
rioadã cã Raul Rusescu ar
putea fi împrumutat de FC
Sevilla la Steaua sau la Ra-
cing Santander, formaþie din
liga a treia spaniolã.

Rusescu nu face parte din
lotul României pentru “du-
bla” cu Ungaria ºi Turcia (6/
10 septembrie), meciuri con-
tând pentru preliminariile CM
2014.

Digi Sport 2
15:00, 17:00 – TENIS – Braºov Challenger: ziua întâi / 19:30 – HAND-

BAL (F) – Liga Naþionalã: ASC Corona Braºov – CSM Devatrans / 3:50
– FOTBAL – Campionatul Braziliei: Atletico Mineiro – Fluminense.

Digi Sport 3
18:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: “U” Jolidon Cluj – HCM

Roman.

Eurosport
13:30 – SNOOKER – Campionatul Mondial la ºase bile roºii (Thailan-

da): etapa a treia / 17:00 – CICLISM – Turul Spaniei: etapa a 11-a /
18:45, 22:05 – TENIS – Open-ul SUA.

Eurosport 2
11:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial la ºase bile roºii (Thailan-

da): etapa a doua / 18:00 – TENIS – Open-ul SUA / 23:00 – CICLISM –
Turul provinciei Alberta (Canada).

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Vedeta naţionalei Ungariei, Balasz Dzsudzsak, este optimist înaintea duelului cu
România şi nu se teme de atmosfera care va fi pe “Naţional Arena”. “Nu mă tem de
atmosfera creată de români. Am jucat şi pe alte arene, unde suporterii erau şi mai
ostili. De exemplu cei turci, sau cei ai lui Ajax sau Feyenoord. E foarte bine că jucăm
cu stadionul plin şi vrem să câştigăm”, a spus elevul lui Dan Petrescu, la Dinamo
Moscova.

Partida România – Ungaria, din cadrul preliminariilor CM 2014, este vi-
neri, de la ora 21:00, în direct la Antena 1.

Echipa lui
Mititelu, derby
oltean cu CSM
Râmnicu-Vâlcea

Calificată facil în competiţia KO,
după victoria repurtată pe terenul
celor de la Pandurii II, scor 6-1,
CS Universitatea Craiova va da
piept în turul V al Cupei României

CS “U” Craiova va întâlni Chindia
Târgovişte în turul V al Cupei României

Programul complet
al jocurilor

Marţi, 10 septembrie, 16:30: FC Chin-
dia Târgovişte – CS “U” Craiova, FCM
Dorohoi – CS Municipal Studenţesc Iaşi,
FC Voluntari – Rapid Bucureşti, CS Ba-
loteşti – ACS Berceni, Sănătatea Cluj –
ASA Târgu Mureş 2013;

Miercuri, 11 septembrie, 16:30: FC
“U” Craiova – CSM Râmnicu-Vâlcea, SC
Bacău – FCM Dunărea Galaţi, FC Farul
Constanţa – CF Brăila, Petrolistul Bol-
deşti – Unirea Tărlungeni, Armata Aurul
Brad – Metalul Reşiţa, Ripensia Timişoa-
ra – UTA Arad, FC Hidişelul de Sus –
FC Bihor Oradea, Avântul Bârsana – Glo-
ria Bistriţa, Gloria Buzău – FC Clinceni.

Partidele se vor disputa într-o singu-
ră manşă, pe terenul primelor echipe.

În etapa a VI-a vor intra în luptă şi
cele 18 prim divizionare,  tragerea la
sorţi a “16”-imilor  urmând să aibă loc
în 16 septembrie, la ora 16:00, la Casa
Fotbalului.

Timişoreana cu divizionara de Liga
a III-a Chindia Târgovişte, con-
form tragerii la sorţi efectuate ieri,
la sediul Federaţiei Române de Fot-
bal. Partida va avea loc marţi 10
septembrie, de la ora 16:30, în ur-
bea dâmboviţeană, pe arena “Eu-
gen Popescu”.

Pentru a ajunge în această fază,
Chindia a dispus anterior de Alro Sla-
tina, 3-2 pe teren propriu. Tot cu o
victorie au debutat târgoviştenii şi în

campionat, 4-2, vineri, de asemenea
acasă, cu Civitas Făgăraş.

Până la confruntarea de Cupă,
însă, echipa lui Erik Lincar îşi va
începe sâmbătă, pe “Ion Oblemen-
co” (ora 20:45), aventura în liga
secundă, una ce se vrea a se în-
cheia cu promovarea, adversară
urmând a-i fi Gloria Bistriţa.

Măcar teoretic, o misiune mai
dificilă decât CS “U” va avea în
Cupă echipa lui Adrian Mititelu, FC

Universitatea Craiova, sorţii hărăzin-
du-i o dispută cu colega de eşalon
şi serie (B2, ca şi CS “U”), CSM
Râmnicu-Vâlcea, defuncta Damila
Măciuca, cu care se va duela pe
teren propriu, la Turnu Severin.
Pregătită de fostul atacant al “Ştiin-
ţei”, Claudiu Niculescu, gruparea din
“Zăvoi” a acces din oficiu în această
fază a competiţiei. În schimb, “alb-
albaştrii” au avut nevoie de prelun-
giri pentru a se impune în deplasa-

rea cu SCM Argeş Piteşti (liga a III-
a), scor 2-1.

Nu mai departe de weekend-ul
trecut, Vâlcea a învins pe Dinamo
Bucureşti într-un joc de prezenta-
re a lotului, reuşind să revină fan-
tastic după pauză, de la 0-2 la 3-2,
cu goluri în minutele 73, 75 şi 76.

Partida dintre FC Universitatea
Craiova şi CSM Râmnicu-Vâlcea
este programată miercuri 11 sep-
tembrie (ora 16:30).

Ionel Gane
a preluat
Corona Braşov

Tehnicianul Ionel Gane a fost nu-
mit, luni seară, în funcţia de antrenor
princ ipal al echipei Corona Braşov,
înlocuindu-l pe Nicolae Manea care
va deveni managerul clubului.

În vărstă de 42 de ani, Ionel Gane a mai antrenat echipele Universita-
tea Craiova, Gaz Metan CFR Craiova şi CS Turnu Severin.

Gane a fost prezentat oficial ieri, într-o conferinţă de presă.
Corona Braşov ocupă penultimul loc al Ligii I (17), cu un singur punct

adunat în primele şase etape.

Marian Bâcu (52 de ani) este începând de luni noul antrenor al divizionarei C,
CS Podari, fostul atacant al Universităţii Craiova de la mijocul anilor ‘80 înlo-
cuindu-l pe Marian Zaharia, demis după înfrângerea din prima etapă a Ligii a-
III-a, scor 0-1, sâmbătă, cu CS Baloteşti. Bâcu va fi ajutat de Tibi Lung.

Marian Bâcu s-a mai aflat pe banca tehnică a podărenilor între noiembrie
2012 şi martie 2013, însă a plecat după o înfrângere pe teren propriu contra
celor de la Dunărea Calafat. Acesta a mai fost antrenor la Electroputere, fiind
mai întâi secundul lui Mitică Marcu, iar apoi principal la Electro, ElectroBere (a
promovat-o în Divizia B), Dunărea Calafat, Armata Craiova, Triumf Bârca şi
Sportul Vişina Nouă.

Primul meci pentru Bâcu la cârma Podariului va avea loc vineri, de la ora
17:00, în fief-ul celeilalte reprezentante a Doljului în al treilea eşalon fotbalistic,
ASRA Apă Craiova.

Bâcu s-a întors pe banca celor de la Podari

Înapoi în Primera! Torje,
împrumutat de Udinese la Espanyol

Ungurii nu se tem de atmosfera
de pe Arena Naţională

Mijlocaşul echipei Udinese, Ga-
briel Torje,  a fos t împrumutat
până la finalul sezonului la forma-
ţia Espanyol Barcelona, a anun-
ţat, luni seară, s ite-ul oficial al

grupării spaniole.
Torje, jucător aflat în lotul lui

Piţurcă pentru “dubla” cu Ungaria
şi Turcia (6/10 serptembrie), a fost
achiziţionat de Udinese în vara anu-

lui 2011, de la Dinamo, iar în se-
zonul trecut a fost împrumutat la
Granada, pentru care a marcat trei
goluri în 34 de meciuri jucate în
Primera Division.

La Espanyol Barcelona, interna-
ţionalul român va purta tricoul cu
numărul 25.


