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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

- Nu ştiu cum se face, Popescule,
da-n limba română copilărie rimea-
ză cu bucurie, bătrâneţe cu tristeţe
şi soacră cu acră. administraţie / 3

Craiova – o iubire
în … alb-negru!

Nu c red în iubir ile desăvârş i-
te, iubir ile-etalon, cele cosmeti-
zate ş i oferite,  ca produse de lux,
în ambalaje seducătoare şi c are,
proporţional cu preţul de lux,
s fârşesc,  nu o dată, în pubela
unui divorţ menit să sc andalize-
ze pe amatorii de edulc orate pre-
cum poveş tile telenovelelor.  De-
seori,  iubirea îşi împarte, într-o
complicitate endemic ă, dreptul la
legitimitate c u …ura; dac ă în
sentimentul aces ta atât de ome-
nesc inc ludem,  cum s-ar  cuveni,
acel inconvenient organic de a nu
te mai regăs i în proiecţie ideală
– şi utopic ă – în c are te-ai situat
iniţial.

Evenimentul petrecut în cursul zilei de luni, când copilul
Ionuţ Anghel, în vârstă de 4 ani, lăsat nesupravegheat, a fost
sfâşiat de câini, în Parcul Tei din Capitală, a produs o vie emo-
ţie, la nivelul întregii ţări. S-a readus în discuţie legislaţia exis-
tentă privind aprobarea programului de gestionare a câinilor
fără stăpân, care, prin controlul Curţii Constituţionale, a de-
venit, din ianuarie anul trecut, şi mai proastă decât era, încât
autorităţile locale s-au văzut, practic, în imposibilitatea pro-
movării eutanasierii, ceea ce Legea nr. 227/23 aprilie 2002, la
articolul 5, prevedea. ”După examinarea lor, de către medicul
veterinar, câinii fără stăpân, care sunt bolnavi cronici şi incu-
rabili, vor fi eutanasiaţi imediat ce au fost aduşi în adăposturi,
cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă
(OUG nr. 155/2001). Eutanasierea este un act de sacrificare
prin proceduri rapide şi nedureroase a câinilor (...) care nu au
fost revendicaţi şi adoptaţi, în condiţiile şi în termenele stabi-
lite prin prezenta ordonanţă de urgenţă”.
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$1 EURO ...........................4,4653 ............. 44653
1 lirã sterlinã..........................5,2828.......................52828

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaievineri, 6 septembrie - max: 24°C - min: 10°C

METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,3820........33820
1 g AUR (preþ în lei).......151,4006.....1514006
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Dupã a patra zi consecutivã de manifestaþii
care cer stoparea proiectului minier de la Roºia
Montanã, purtãtorul de cuvânt al PSD, Cãtãlin
Ivan (foto), a rãspuns ieri, la RFI, acuzaþiilor con-
form cãrora USL nu ºi-ar fi îndeplinit promisiu-
nea din campania electoralã. Ivan spune cã an-
gajamentul de a respinge proiectul se referea la
formula iniþialã a exploatãrii, iar aceasta a fost
renegociatã între timp. „Noi ne-am þinut de cu-
vânt. Proiectul acela, pe care noi ne-am angajat
cã-l vom respinge, l-am respins. Noul proiect
Roºia Montanã prevede beneficii directe ºi in-
directe de aproape 78% pentru România, ceea
ce nu era înainte, garanþii de mediu, garanþii pri-
vind patrimoniul cultural ºi multe altele. Este cu
totul ºi cu totul alt proiect. Pe cel vechi, ne-am
þinut de cuvânt ºi l-am respins. Cu toate aces-
tea, Guvernul a fãcut un gest de maximã trans-
parenþã: l-a trimis cãtre dezbatere publicã în Par-
lament, nu l-a votat, deci nu l-a aprobat pe sub
masã, pe ascuns, ca sã poatã cineva sã bãnuias-
cã cã existã o înþelegere ocultã între RMGC ºi
Guvern. Oricine are acces la absolut toate infor-
maþiile din contract, ceea ce nu s-a întâmplat
înainte, ºi poate sã spunã un punct de vedere”,
a declarat pentru RFI Cãtãlin Ivan. Amintim cã
Ministerul Justiþiei a dat aviz negativ - în data
de 13 august - proiectului de lege privind ex-

ploatarea de la Roºia Montanã. Experþii care au
analizat actul normativ trimis de Guvern la Parla-
ment susþin cã acesta încalcã prevederile con-
stituþionale. Mai mult, Ministerul Justiþiei enu-
merã în document alte 10 avize care trebuie obþi-
nute, anterior avizãrii proiectului de lege, de la
mai multe ministere, printre care cel de Externe,
de Interne ºi cel al Apãrãrii Naþionale. Ministe-
rul Justiþiei a retrimis, pe 13 august, proiectul
spre „reanalizare” ministrului delegat Dan ªova.

PNL va lua o decizie politicã pri-
vind proiectul minier de la Roºia
Montanã þinând cont ºi de impac-
tul social al acestuia, nu doar de
cel economic, spune liderul PNL,
Crin Antonescu, precizând cã el
susþine votul nominal la dezbate-
rea în Parlament a proiectului de
lege. „Cu acest proiect nu mai avem
de calculat doar la rece, strict eco-
nomic, ce câºtigãm, ce pierdem, ce
riscuri avem dacã îl facem, ci trebu-
ie sã luãm o decizie politicã, ºi aºa
sper sã o luãm ca partid, în grupuri-
le parlamentare, luând în calcul im-
pactul social. Existã proiecte eco-
nomice perfect fezabile, câºtigãtoa-
re din punct de vedere economic,

dar care pot avea un impact social sau costuri
sociale care nu se mãsoarã în bani, mult prea
mari. Eu aºa voi propune colegilor mei sã abor-
dãm aceastã discuþie. Trebuie sã luãm o deci-
zie”, a spus ieri Antonescu, într-o conferinþã de
presã la Cluj-Napoca. Liderul PNL a menþionat
cã poziþia pe care o va avea el, personal, ºi PNL,
faþã de proiectul de la Roºia Montanã, „va fi una
clarã, asumatã, nu va exista nici o ambiguitate,
va fi o poziþie a întregului partid”.
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Executivul ar urma sã trimitã sãp-
tãmâna viitoare Comisiei Europene
cereri de rambursare în valoare de un
miliard de lei în cadrul Programului
Operaþional Sectorial - Dezvoltarea
Resurselor Umane (POSDRU), a de-
clarat ieri premierul Victor Ponta, po-
trivit Agerpres. „Din nenumãratele
pariuri fãcute de prim-miniºtri, sper
sau suntem pe cale sã câºtigãm unul
- s-ar putea sã fie primul în 23 de ani
-: pariul deblocãrii programelor ope-
raþionale. Dupã 2011, când s-au con-
statat grave dificultãþi ºi deficienþe,
practic toate programele operaþiona-
le au fost îngheþate, ca sã nu spun
suspendate. Anul trecut ºi anul aces-
ta, aproape împotriva tuturor aºtep-

Ponta: Vom trimite cereri de rambursare
pentru POSDRU în valoare

de un miliard de lei Lucrãrile la centrala de la Rovi-
nari, din cadrul Complexului Ener-
getic Oltenia, vor începe cel târziu
anul viitor ºi vor dura cinci ani, a
declarat Dan ªova, ministrul dele-
gat pentru Proiecte de Infrastruc-
turã de Interes Naþional ºi Investi-
þii Strãine, pentru Radio China In-
ternational. „Acolo, la Rovinari, a
fost un succes mare al companiei
China Huadian. Fiind la un alt mi-
nister, nu-mi place neapãrat sã vor-
besc în numele altei autoritãþi, dar
din ce am înþeles cel mai târziu anul
viitor se va da drumul la acest pro-
iect ºi va dura probabil maxim cinci
ani. Construcþia terminalului de la
Rovinari este un proiect de un mili-
ard de euro, foarte important ºi
pentru energetica româneascã în
general ºi pentru recuperarea ter-
mocentralei de la Rovinari”, a arã-
tat ªova. Potrivit acestuia, Minis-
terul Energiei a pus în atenþia in-
vestitorilor chinezi investiþii la Hu-
nedoara, Turceni, Cernavodã, Tar-
niþa. „Forþa companiilor chineze
este foarte competitivã în orice tip
de proceduri ºi nu cred cã e singu-
rul proiect în domeniul energetic pe
care îl vor avea”, a subliniat ªova.
Memorandumul dintre China Hua-

ªova: Lucrãrile la centrala de la Rovinari
vor începe cel târziu anul viitor

tãrilor, am reuºit sã deblocãm ºi Pro-
gramul de Mediu, Programul Opera-
þional Regional (...), faimosul POS-
DRU, cel despre care nimeni nu cre-
dea cã va mai fi deblocat ºi la care,
dacã nu mã înºel, sãptãmâna viitoare
suntem gata cu cereri de rambursare
de un miliard de lei. Am aprobat co-
recþiile financiare ºi sãptãmâna vii-
toare (n.r. - suntem) în procedura de
finalizare ºi transmitere cãtre Comi-
sia Europeanã (n.r. - a cererilor în va-
loare de) aproape un miliard de lei”, a
afirmat Victor Ponta ieri, la Cãlãraºi,
unde a luat parte la sesiunea de sem-
nare a unor cereri de finanþare prin
intermediul Programului Operaþional
Sectorial - Creºterea Competitivitãþii

Economice. El a arãtat cã
România a rãmas cu un
singur „corijent” pentru
toamnã, ºi anume Progra-
mul Operaþional Sectorial
Creºterea Competitivitãþii
Economice. Premierul ºi-
a exprimat speranþa cã ºi
acest program va fi deblo-
cat, dupã evaluarea Comi-
siei Europene, aºteptatã în
cursul acestei luni.

dian Engineering ºi autoritãþile ro-
mâne din energie a fost semnat la
finalul anului 2012. La vremea res-
pectivã, directorul general al Com-
plexului Energetic Oltenia, Lauren-
þiu Ciurel, a precizat cã proiectul
reprezintã una dintre cele mai mari
investiþii ale Chinei în Europa, iar
noua companie româno-chinezã va
exporta în Turcia ºi Austria. Potri-
vit autoritãþilor, aceastã investiþie
va contribui în mod direct la crea-
rea, într-una dintre cele mai defa-
vorizate zone ale þãrii, a peste 500
de noi locuri de muncã, la care se
adaugã un numãr mare de locuri de
muncã rezultate din dezvoltarea
activitãþilor economice indirecte,
conexe ºi din industria pe orizonta-
lã. Preþul unui MW produs în noul
grup va fi de 45 euro, preþul mediu
al pieþei fiind de 53 euro, aratã esti-
mãrile specialiºtilor. Ministrul de-
legat pentru Proiecte de Infrastruc-
turã de Interes Naþional ºi Investi-
þii Strãine este prezent în perioada
2 - 7 septembrie 2013 la Beijing, Re-
publica Popularã Chinezã, cu oca-
zia lucrãrilor ºedinþei plenare a ce-
lei de-a XXIII-a Sesiuni a Comisiei
guvernamentale româno - chinezã
de cooperare economicã.

Preºedintele PNL, Crin Antonescu,
spune cã îl considerã nevinovat pe minis-
trul Economiei, Varujan Vosganian, suspec-
tat de complot ºi subminarea economiei
naþionale, pentru cã a vãzut în dosarul
acestuia „o înºiruire de interpretãri ºi
supoziþii” ºi nici o dovadã concretã. „Nu
pot aprecia momentul, nu spune nimeni
unui procuror când sã îºi finalizeze cazul.
Nu am comentarii în legãturã cu momentul,
dar am comentarii cu privire la conþinutul,
cu acuzaþiile ºi cu ceea ce nouã, ca sena-
tori, ne-a fost prezentat. Îl consider, pânã
vãd eu ceva concret care sã îl incrimineze ºi

pânã când o instanþã ar spune contrariul, îl
consider nevinovat pe Varujan Vosganian.
Am vãzut în dosar o înºiruire de interpretãri
ºi supoziþii, nu am vãzut o dovadã concre-
tã, o înregistrare de vreun fel, nu am vãzut
nimic, nici mãcar vorbindu-se despre
Vosganian. Ca atare, toate acestea mã fac
sã cred cu tãrie în nevinovãþia lui Varujan
Vosganian”, a spus ieri Antonescu, într-o
conferinþã de presã la Cluj-Napoca. Procu-
rorul general al Parchetului Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie a solicitat, luni, Senatului
ºi, respectiv, ºefului statului, declanºarea
procedurilor pentru formularea cererii de

începere a urmãririi penale în cazul lui
Varujan Vosganian ºi, respectiv, Adriean
Videanu, actual ºi fost ministru al Econo-
miei, pentru complot ºi subminarea econo-
miei naþionale. Dosarul în care DIICOT a
cerut aviz pentru începerea urmãririi penale
a lui Videanu ºi Vosganian este desprins
din cel în care, în decembrie 2011, procuro-
rii au început urmãrirea penalã în cazul a 40
de persoane cu funcþii de conducere din
Romgaz, Ministerul Economiei ºi Agenþia
Naþionalã de Reglementare în Domeniul
Energiei, pentru complot ºi subminarea
economiei naþionale.

Minus 0,1 grade Celsius ieri
dimineaþã, la Miercurea Ciuc

Cea mai scãzutã temperaturã înre-
gistratã în aceastã toamnã în þarã, mi-
nus 0,1 grade Celsius, a fost consemna-
tã, ieri dimineaþã, la Miercurea Ciuc.
Meteorologul Tanko Karoly, de la staþia
Miercurea Ciuc, a declarat corespon-
dentului Mediafax cã în jurul orei 6.30 s-
a înregistrat o temperaturã de minus 0,1
grade Celsius, cea mai micã din actua-
lul sezon. Meteorologul Pal Emeric, de
la Centrul Meteo Târgu Mureº, a confir-
mat cã temperatura înregistratã la Mier-
curea Ciuc a fost cea mai scãzutã din
þarã, în aceastã toamnã. „La Miercurea
Ciuc s-a înregistrat minima naþionalã
de astãzi (n.r. - ieri), de minus 0,1 grade
Celsius”, a spus Pal Emeric.

Finanþele returneazã prin poºtã
cererile pentru ajutorul de minimis

Dupã scandalul monstru din 28 au-
gust, de la depunerea online a cererilor
pentru ajutorul de minimis pentru firme,
când secþiunea specialã creatã pe site-
ul Finanþelor publice s-a blocat dupã
doar zece secunde de la deschidere, Mi-
nisterul Finanþelor nu mai are încrede-
re în comunicarea prin intermediul cal-
culatorului ºi a decis cã este mai sigurã
transmiterea prin poºtã a dosarelor de
minimis. „Având în vedere disfuncþiona-
litãþile apãrute în modul de derulare a
procedurii de înregistrare on-line pe
pagina web a Ministerului Finanþelor
Publice, din data de 28.08.2013, (...) în
baza Ordinului viceprim-ministrului/mi-
nistrului finanþelor publice ºi ministru-
lui delegat pentru buget nr.1485 din data
de 04.09.2013, Ministerul Finanþelor
Publice anunþã: - anularea procedurii
de înregistrare on-line a cererilor de
acord pentru finanþare în baza H.G.
nr.274/2013, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, ºi a Listei cererilor de
acord pentru finanþare înregistrate on-
line, precum ºi returnarea Cererilor de
acord pentru finanþare însoþite de docu-
mentele justificative depuse/transmise la
Registratura generalã a Ministerului Fi-
nanþelor Publice, prin poºtã cu confir-
mare de primire”, se precizeazã în textul
justificativ al ordinului, publicat ieri pe
site-ul Ministerului Finanþelor.

Antonescu: „Cred cu tãrie în nevinovãþia lui Varujan Vosganian”



cuvântul libertãþii /3vineri, 6 septembrie 2013 administraþie

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU

Nu cred în iubirile desãvârºite, iubirile-eta-
lon, cele cosmetizate ºi oferite, ca produse de
lux, în ambalaje seducãtoare ºi care, proporþio-
nal cu preþul de lux, sfârºesc, nu o datã, în pu-
bela unui divorþ menit sã scandalizeze pe ama-
torii de edulcorate precum poveºtile telenove-
lelor. Deseori, iubirea îºi împarte, într-o compli-
citate endemicã, dreptul la legitimitate cu …ura;
dacã în sentimentul acesta atât de omenesc in-
cludem, cum s-ar cuveni, acel inconvenient or-
ganic de a nu te mai regãsi în proiecþie idealã –
ºi utopicã – în care te-ai situat iniþial.

Nu altfel se întâmplã cu oraºele, locuri nata-
le, mai mult ori mai puþin glorioase, fie ºi cãtune
uitate de Dumnezeu ºi de Istorie, ori metropole
cu pretenþii simandicoase.

Iar iubirile decretate public sunt tot atât de
suspecte la fel cât sloganurile publicitare: atât
cât existã, sentimentul e ca un organ al intimi-
tãþii cele mai tainice, hãrãzit exclusiv tainei
care-l conservã viu ºi trainic, altminteri orice
act divulgator e sinonim cu abandonarea lui
unui consum public.

Spre astfel de iscodiri cu un aparent gust
elucubrant mã obligã tentaþia de a-mi defini, de
o manierã mai directã, relaþia mea cu Craiova.
Fie ºi în orizontul promiþãtor ºi captivant încã
de pe acum al înscrierii sale într-o competiþie de
capitalã culturalã europeanã. Un recurs, fie ºi
sumar, la o memorie tot mai obositã, a mea ºi a
altor con-craioveni, relevã, pe cât este posibil,
adevãrul enunþat la început: de-a lungul isto-
riei sale seculare, Craiova a fost, aproape în
mod egal, iubitã ºi deopotrivã hulitã. Târg de
cereale ºi de zarafeturi aduse de prin Leipzigu-
rile occidentele ori de prin prãvãliile dosite ale
Orientului turcit sau grecizat, cu cei o mie de
moºieri ai sãi impuºi mai degrabã de legendã
decât de Istorie, Craiova are, în pofida multor
rãutãþi trecute în clevetiri de hanuri maliþioase,
o identitate a sa ce-i conferã un prestigiu de
invidiat. ªi invidiat. Loc, fie, al …idioþilor so-
lemni, o butadã pusã, cine ºtie cât de aleatoriu,
în seama primarului sãu de legendã, Romanes-
cu, ori loc de unde, cum li se va adresa, prin anii
treizeci, F. Aderca unor mai tineri confraþi în ale

scrisului, trebuie sã se plece necondiþionat. ºi
mulþi chiar au plecat, purtându-i irevocabil cu
ei, numele din care au fãcut …renume. Însã ºi
mai mulþi au venit. Ori au revenit, precum imen-
sul cãrturar Eufrosin Poteca, sau, precum Brân-
cuºi, ori Þuculescu, trecând pe aici ºi luând cu
ei ceva din inefabilu-i farmec; acelaºi, cãruia
uitãm, cu prea mare uºurinþã, sã-i restituim în-
dreptãþirea la o recunoaºtere meritatã.

N-am intenþia, în absenþa unui gust el emfa-
tizãrii pe cât de licitat pe atât de uzat, al evocãrii
unor pagini de istorie: glorioase, ele însele, fi-
reºte. Ceea ce mã animã în acest colþ de paginã
este nevoia unei mãrturisiri cu onestitatea ce-
lui care, sosit la paisprezece ani în oraºul lui
Tradem, dar ºi al lui Macedonski, al lui Sores-
cu, al lui Sîrbu, al lui Tudor Gheorghe ºi al lui
Emil Boroghinã, ºi al atâtor altora ce i-au po-
tenþat identitatea culturalã ºi civicã, aici a reu-
ºit mult-puþinul pe care destinul i l-a mijlocit.

ªi, fiindcã de iubire-urã este vorba, de dragos-
te difuzã în meandrele unei coabitãri cu împliniri ºi
cu decepþii, unicul gând care mã animã în legãturã

cu ºansa Craiovei de a deveni capitalã culturalã
europeanã e legat de cât, din zestrea fiecãruia din-
tre noi, îi putem dãrui într-un firav semn de preþui-
re ºi ca o investiþie în speranþa pe care o meritã. ªi
precum cretanul din strãvechiul paradox, nu ne e
îngãduit, de vrem sã rãmânem în linia adevãrului,
sã decretãm, cum din nefericire se tot întâmplã, cã
oraºul e …nedemn ºi vãduvit de gloria altora, mai
…norocoase. Fiindcã el este aºa cum suntem noi.
Ori, mai exact, este aºa cum îl facem. ªi cum îl
povestim, cum îl preþuim, cum îl cinstim. Craiova
nu e al unei primãrii, nici al unui vreunui funcþio-
nar, cu atât mai puþin al vreunuia din falºii magnaþi
ce-i ºterpelesc, indecent, numele ºi, apoi, i-l com-
promit cu nonºalanþa unei putride ticãloºii. A-i
înscena, cotidian, procese de intenþie, în numele
unor mize meschine, nu intrã în binomul aporetic
iubire-urã de care vorbeam, ci direct în mlaºtina
unor caractere insalubre.

Craiova trebuie iubitã, cred cu tãrie, în alb-ne-
gru: aºa cum este, cu farmecul ei uneori dureros
de zglobiu, dar cu siguranþã încã deschis unor
virtuozitãþi poate neîncercate. Ori negândite.
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Totodatã, Ion Prioteasa, preºedinte-
le CJ Dolj, a precizat cã, în acest context,
conducerea Ministerului Sãnãtãþii (MS)
a fost invitatã sã se alãture administra-
þiei judeþene, ca partener în proiectul de
modernizare a Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, în special pentru
dotarea unitãþii cu aparaturã medicalã.
„Salut faptul cã ministrul Sãnãtãþii, dom-
nul Eugen Nicolãescu, a venit la Craio-
va pentru discuþii despre proiectele de
acte normative lansate în dezbatere
publicã, cunoscând astfel nemijlocit di-
ficultãþile cu care se confruntã mediul
sanitar ºi comunitatea în aceastã regiu-
ne. Conform unui principiu al nostru,
ne-am dorit ca reprezentanþii ministeru-
lui sã plece de aici cu agenda încãrcatã
ºi cu problemele zonei, în speranþa cã
îºi vor îndrepta atenþia cãtre noi. În
aceastã idee, i-a fost prezentat minis-
trului Sãnãtãþii proiectul nostru pentru
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, un întreg pachet de investiþii pe
care ni le-am asumat ºi pe care le vom
pune în operã pe durata acestui man-
dat”, a precizat Ion Prioteasa, preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj.

165.000 de bolnavi
sunt trataþi anual

ªeful administraþiei doljene a mai
spus cã a fost lansat, totodatã, un apel
cãtre minister de a se alãture în efortul
pe care îl face Consiliu pentru moder-
nizarea ºi dotarea acestei unitãþi spita-
liceºti în care sunt trataþi pacienþi din
toatã Oltenia. „Am luat la cunoºtinþã
faptul cã ministrul Eugen Nicolãescu a
reafirmat intenþia de a construi la Cra-
iova un spital regional. Încã de acum
doi ani, Consiliul Judeþean Dolj a pus
la dispoziþia statului terenul necesar,
cele 7 hectare care fuseserã primite prin
donaþie, în scopul înfiinþãrii acestui spi-
tal. Este o investiþie ambiþioasã, care
va cere mult timp pentru realizare, chiar
dacã ar avea asiguratã întreaga finan-
þare. Între timp, noi ne ocupãm de ceea
se poate face în prezent, de ceea ce
avem deja aici: acest Spital Judeþean
de Urgenþã care, în cele patru decenii
de existenþã, a cunoscut prea puþine
investiþii în infrastructurã ºi dotãri, dar
care trateazã anual aproape 165.000 de
bolnavi. Sper ca Ministerul Sãnãtãþii

sã gãseascã, în viitorul apropiat, resur-
se cu care sã susþinã efortul nostru, în
principal pentru dotarea cu aparatu-
rã”, a mai spus Ion Prioteasa.

„Vom direcþiona cãtre spital peste
18 milioane de euro pânã în 2016”

Implicarea consiliului judeþean în
acest proiect este evidentã. Ion Prio-
teasa a spus cã se va finaliza, în acest
an, modernizarea ºi echiparea ambula-
toriului, investiþie cu o valoare finanþa-
tã de peste 8 milioane de euro, pentru
care am atras fonduri europene. „Cu bani
din bugetul CJ Dolj, am reparat blocuri-
le operatorii, am început achiziþia de
aparaturã medicalã, pentru care s-au
alocat 3,7 milioane de lei, ºi montãm nouã
ascensoare noi, lucrare de 2,2 milioane
de lei, care se va realiza pânã la finele lui
2013. Tot în acest an ºi tot din fonduri
proprii vom lansa alte douã mari inves-

tiþii: extinderea Unitãþii de Primiri Urgenþe
ºi construirea Clinicii de cardiologie in-
tervenþionalã ºi chirurgie cardiovascu-
larã, care, cumulat, înseamnã încã 39 de
milioane de lei. În concluzie, am fãcut
din aceastã unitate sanitarã o prioritate
ºi, renunþând la alte investiþii, vom di-
recþiona cãtre spital peste 18 milioane
de euro pânã în 2016. Avem, însã, nevo-
ie ºi de susþinerea Ministerului Sãnãtã-
þii, în subordinea directã a cãruia se aflã
Spitalul de Urgenþã, pentru continua-
rea acestui demers. Mã refer, în primul
rând, la consolidarea ºi reabilitarea clã-
dirii, conform expertizei tehnice realiza-
te la solicitarea ministerului, investiþie
ale cãrei costuri sunt estimate la 210 mi-
lioane de lei, peste posibilitãþile consi-
liului judeþean”, a mai spus ºeful admi-
nistraþiei doljene.

Clinica de oncologie
ºi dermatologie

La rândul sãu, vicepreºedintele CJ
Dolj Cristinel Iovan a afirmat cã extin-
derea Clinicii de oncologie ºi dermato-
logie este un alt proiect pentru care ar
fi utilã susþinerea din partea Ministe-
rului Sãnãtãþii. „În expunerea prezen-

tatã ministrului Sãnãtãþii cu ocazia vi-
zitei la Craiova au fost detaliate inves-
tiþiile CJ Dolj în aceastã unitate, atât
cele deja realizate sau aflate în derula-
re, cât ºi cele care urmeazã sã înceapã.
Documentaþia tehnico-economicã este
în curs de elaborare pentru cele mai
importante proiecte de viitor: Unitatea
de Primiri Urgenþe, Clinica de cardiolo-
gie intervenþionalã ºi chirurgie cardio-
vascularã ºi Clinica de oncologie ºi
dermatologie. În acest ultim caz, va-
loarea lucrãrilor este estimatã la aproa-
pe 10 milioane de lei, iar susþinerea fi-
nanciarã din partea Ministerului Sãnã-
tãþii ne-ar ajuta sã grãbim realizarea in-
vestiþiei. Pentru celelalte douã, ne do-
rim ca, peste doi ani, MS sã contribuie
prin dotarea lor cu aparaturã medicalã,
dar ºi sã asigure formarea unor specia-
liºti care sã lucreze aici.  Alte obiective
pentru care am solicitat sprijinul, în
vederea finanþãrii în comun, sunt mo-
dernizarea staþiei electrice a spitalului,
unde suma necesarã este de peste 4
milioane de lei, ºi amenajarea parcãrii
supraterane“, a precizat vicepreºedin-
tele CJ Dolj Cristinel Iovan.

MARGA BULUGEAN

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, salutã interesul manifestat de
principalii factori de decizie din domeniul sãnãtãþii, cu ocazia vizitei la Craiova, pentru
problemele cu care se confruntã sistemul sanitar pe plan local.

Un apel cãtre Ministerul Sãnãtãþii :

„Sã se alãture în efortul pe care îl face Consiliul Judeþean
Dolj pentru modernizarea ºi dotarea Spitalului de Urgenþã”

Locuitorii din Iºalniþa, sunt aºteptaþi, duminicã, 8 septem-
brie, în Ziua de Sfânta Maria Micã, sã ia parte, cu mic, cu mare,
la sãrbãtoarea dedicatã comunei lor. Aflatã la cea de-a XIII-a
ediþie, manifestarea se anunþã a fi una pe gustul tuturor, pentru
cã autoritãþile locale au anunþat cã au pregãtit un program di-
versificat. “Locuitorii comunei Iºalniþa sunt cei mai harnici din
acest judeþ, ºi cred cã meritã ca odatã pe an, noi, cei din adminis-
traþia localã, sã le dãm ocazia sã se simtã bine, alãturi de cei
dragi. Asta nu înseamnã cã nu aºteptãm la sãrbãtoarea noastrã
toþi doljenii care vor sã ne fie alãturi. Avem un program potrivit

pentru toate categoriile de vârstã, ºi sunt convins cã va fi un
spectacol reuºit, de care se vor bucura toþi cei prezenþi”, a
declarat primarul comunei Iºalniþa,  Ovidiu Flori (foto).

Pe scena montatã pe stadionul din localitate, urmeazã sã
urce artiºti precum:  Ansamblul “Ion ªerban” Iºalniþa, “Taraful
lui Streaþã”, Marinela Rãcãreanu, Mirela Constantin, Valentin
Sanfira, Camelia Bãlmãu, Emilia Ghinescu, The Players, Celia ºi
CRBL. Spectacolul va începe la 14:00 ºi se va încheia la ceas de
searã, printr-un spectaculos foc de artificii.

ALINA DRÃGHICI

Ziua comunei Iºalniþa, sãrbãtoritã de Sfânta Maria Micã

Ion Prioteasa, preºedintele CJ Dolj :
„Vorbim ºi de alocãri financiare pentru dotarea cu aparaturã medicalã a spitalului,

în general, ºi în special a noii Clinici de cardiologie, pe care o vom construi, ºi a
Unitãþii de Primiri Urgenþe, a cãrei capacitate va creºte. Nu în ultimul rând, contãm ºi
pe un sprijin consultativ pentru investiþiile pe care ne-am angajat sã le realizãm cu
forþe proprii. Eu sper cã semnalul nostru va fi bine receptat ºi am convingerea cã,
împreunã, Consiliul Judeþean Dolj ºi Ministerul Sãnãtãþii pot aduce acest spital la
standardele necesare pentru a oferi pacienþilor servicii medicale de înaltã calitate“.
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Vocaţia trăncănelii
Deputatul Bogdan Ciucă, preşe-

dintele Comisiei Juridice a Came-
rei Deputaţilor, a făcut deunăzi o
referire la legislaţia în vigoare pri-
vind gestionarea câinilor fără stă-
pân, mai exact a maidanezilor. Şi a
declarat aşa, pentru Antena 3, de-
putatul menţionat: „Ordonanţa în
vigoare stabileşte şi faptul că un
câine poate fi eutanasiat după 7
zile, dacă nu a fost revendicat (...).
Deci autorităţile locale au la în-
demână acest instrument, care se
cheamă Legea 227/2002,  care
practic a aprobat Ordonanţa nr.
155/2001, privind gestionarea câi-
nilor fără stăpân”. Repetăm, Bog-
dan Ciucă este preşedintele Comi-
siei Juridice a Camerei Deputaţi-
lor, bănuit a avea cât de cât habar
de legislaţia în vigoare şi, îndeo-
sebi, de modific ările impuse de
Curtea Constituţională, atunci când
este îndreptăţit sesizată.

Când parlamentarii ... latră!
Despre ce este vorba. În Moni-

torul Oficial nr. 53 din 23 ianuarie
2012, a fost publicată Decizia Cur-
ţii Constituţionale nr. 1/2012 referi-
toare la obiecţia de neconstituţiona-
litate a dispoziţiilor legii pentru mo-
dificarea şi completarea OUG nr.
155/2001, aşa cum a fost aprobată
prin Legea nr. 227/2002, obiecţie
formulată de un grup de 70 de par-
lamentari PSD şi 54 de deputaţi
aparţinând grupului PNL. Printre cei
care au semnat sesizarea, regăsim
şi numele lui ... Bogdan Ciucă. Se-
sizarea de necons tituţionalitate a
fost înregistrată la Curtea Consti-
tuţională sub nr. 51/5667 din 25 no-
iembrie 2011, constituind obiectul
dosarului nr. 1413/2012. Se susţi-
nea, în sesizare, după cum atestă
Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012 a
CCR, că dispoziţiile „art. 4, 5 şi 7
din lege”, prevăzând eutanasierea
câinilor fără stăpân, încalcă Decla-
raţia Universală a Drepturilor Ani-
malelor, proclamată în mod solemn
la Paris, la 15 octombrie 1978, la

PaginI realizate de LAURA MOŢÎRLICHE şi MIRCEA CANŢĂR

”Şi noi avem dreptul la viaţă”
Prezenţa câinilor pe străzile din Bănie îi revoltă pe

craioveni, cu atât mai mult cu cât autorităţile încear-
că să rezolve această problemă. Pe măsură ce efortu-
rile de a rezolva cât de cât această situaţie, care pare
să scape de sub control în întreaga ţară, sunt din ce
în ce mai multe, se constată  că patrupedele depă-
şesc, prin efectivele lor, posibilităţile municipalităţii.
Primăria Craiova a construit un adăpost canin la Breas-
ta, cu 500 de locuri, care este însă aproape plin, iar
consilierii municipali au adoptat recent un regulament
strict care va face ca animalele, îndeosebi cele de curţi,
să nu mai ajungă pe stradă. Întâmplarea a făcut însă
ca, tot în această perioadă, un eveniment nefericit,
care s-a petrecut la Bucureşti, unde un copil a fost
devorat de câini, să înfierbânte şi mai mult mămăliga.

Ce spun c raiovenii despre c onvieţuirea cu câinii la
care sunt,  vrând-nevrând,  obligaţi? Pentru a afla
părerea lor am mers pe câteva din străzile munic i-
piului pentru a-i intervieva pe craioveni.  În câteva
rânduri, apariţia haitelor de maidanezi a ţinut loc de
orice comentariu.  „Aţi văzut ce s-a întâmplat cu
copilul ăla omorât de c âini...  Nu e posibil aşa ceva,
mai ales c ă zicem că suntem c etăţeni europeni. Dar
doar zicem as ta, în realitate haitele de c âini sunt
peste tot, şi în cartiere, şi prin centru, deci pes te
tot. Chiar nu există nici o soluţie? Eu c red că ar
trebui cineva să se gândeasc ă ş i la noi, oamenii, nu
numai la câini. Şi noi avem dreptul la viaţă”, a spus
o pens ionară,  care a recunoscut că se teme foarte
tare de c âinii de pe s tradă.

Evenimentul petrecut în cursul zilei de
luni, 2 septembrie a.c., când copilul Io-
nuţ Anghel, în vârstă de 4 ani, lăsat nesu-
pravegheat, a fost sfâşiat de câini, în Par-
cul Tei din Capitală, a produs o vie emo-
ţie, la nivelul întregii ţări. S-a readus în
discuţie legislaţia existentă privind apro-
barea programului de gestionare a câi-
nil or fără stăpân, care, prin controlul
Curţii Constituţionale, a devenit, din ia-
nuarie anul trecut, şi mai proastă decât
era, încât autorităţile locale s-au văzut,
practic, în imposibilitatea promovării
eutanasierii, ceea ce Legea nr. 227/23

aprili e 2002, la arti colul 5, prevedea.
”După examinarea lor, de către medicul
veterinar, câi nii fără stăpân, care sunt
bolnavi cronici şi incurabili, vor fi euta-
nasiaţi imediat ce au fost aduşi în adăpos-
turi, cu respectarea prevederilor prezen-
tei ordonanţe de urgenţă (OUG nr. 155/
2001). Eutanasierea este un act de sacri-
ficare prin proceduri rapide şi nedure-
roase a câinilor (...) care nu au fost re-
vendicaţi şi adoptaţi, în condiţiile şi în
termenele stabilite prin prezenta ordo-
nanţă de urgenţă”. Practic, la ni vel ul
marilor oraşe ale ţării, între autorităţi-

sediul UNESCO, Convenţia Euro-
peană pentru Protecţia Animalelor
de companie, precum şi art. 3 din
Tratatul privind funcţionarea Uniu-
nii Europene. Cam multă gargară in-
utilă. Eutanasierea este, deci, indi-
viduală, şi nu colectivă, iar comu-
nităţile nu pot decide, în nici un caz,
eutanasierea câinilor, mai ales că
acestea vor fi tentate să opteze ab
initio pentru radicala măsură. Se mai
susţinea că măsura eutanasierii nu
poate depinde de puterea de decizie
a comunităţilor locale, întrucât, în
România, legea trebuie să se aplice
în mod unitar, la nivel naţional. Se
mai invoca, de asemenea, că euta-
nasierea în masă a câinilor fără stă-
pân va periclita însăşi existenţa ra-
sei comune şi va produce dezechi-
libre vizibile, ceea ce încalcă drep-
tul populaţiei la un mediu sănătos şi
ec hilibrat ec ologic.  Prostioarele
acestea chiar s-au regăsit în sesiza-
rea menţionată.

O explicaţie patetică
pe un subiect fierbinte

Nu mai preluăm şi alte detalii din
borhotul argumentaţiilor grupurilor
parlamentare care s-au adresat Cur-
ţii Constituţionale. Preşedintele Se-
natului a transmis CCR, cu adresa
nr. 1830 din 12 decembrie 2011,
punctul său de vedere, în care se
arăta că sesizarea de neconstituţio-
nalitate era neîntemeiată. Acelaşi
lucru l-a făcut şi preşedintele Ca-
merei Deputaţilor, prin adresa nr. 51/
5772 din 30 noiembrie 2011, dar şi
guvernul, prin adresa nr. 5/6894/EB
din 7 decembrie 2011, susţinând un
punct de vedere identic: sesizarea
privind neconstituţionalitatea era
neîntemeiată. Şi acum, înainte de a
consemna ce a decis CCR, să „ad-
mirăm” o declaraţie de presă a lui
Augustin Zegrean, premergătoare
publicării deciziei în Monitorul Ofi-
cial: „textul era confuz”, ridicând,
în plus, o problemă „de demnita-
te”. E drept, nu ştim dacă despre
demnitate poate perora Augustin
Zegrean. Iată-i, însă, patetica-i ex-

plicaţie, la limita suportabilităţii: „E
greu să spun pe ce motiv (a respins
CCR legea câinilor fără stăpân,
n.r.). Pe motiv că eutanasierea nu
este un lucru normal, este împotri-
va demnităţii umane. Imaginaţi-vă
un câmp imens pe care sunt 200.000
de câini şi câţiva oameni care îi
omoară. Aţi vrea să vă uitaţi aco-
lo, să vedeţi imaginea aceasta? (...)
Deci este vorba nu doar despre dem-
nitatea omului care se uită, ci şi a
celui care este pus să facă acest lu-
cru. Dar nu acesta este neapărat

motivul constituţional, este un mo-
tiv pe care o să îl înţeleagă cine
poate să îl înţeleagă”. Cu vorbele
lui abrazive, Augustin Zegrean um-
bla „la fineţuri”, la „coarda sensibi-
lă”, cum se spune, printr-o pledoa-
rie pseudo-jenantă, de-a dreptul gă-
unoasă, pentru înalta demnitate în-
credinţată. Nu ştim cum a reacţio-
nat la imaginile tulburătoare cu cor-

pul micuţului de 4 ani, sfâşiat de câini
lângă Parcul „Tei” din Capitală, în-
tâmplare care a scandalizat opinia
publică şi ne-a făcut de ruşine la ni-
velul Europei. Nu cumva Augustin
Zegrean chiar a cochetat cu ires-
ponsabilitatea?

Mai mult decât ambiguitate,
chiar ... harababură

Examinând obiecţia de neconsti-
tuţionalitate, CCR a constat că dis-
poziţiile art. 1, punct 8 din Legea
pentru modificarea şi completarea

OUG 155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor
fără stăpân, astfel cum a fost apro-
bată prin Legea 227 din 2002, sunt
neconstituţionale. Decizie definitivă
şi general obligatorie. Articolul I,
punctul 8 (1) stipulează: „În situa-
ţia în care, după expirarea terme-
nului de cazare, prevăzut la art.
4, câinii care nu au fost revendi-

caţi sau adoptaţi, conform ane-
xelor 4 şi 5, aceştia pot fi păstraţi
în adăposturi, returnaţi în terito-
riu, eutanasiaţi sau o combinaţie
a acestora, conform hotărârilor
consiliilor locale, respectiv a Con-
siliului General al Municipiului
Bucureşti, după consultarea po-
pulaţiei din raza unităţii adminis-
trativ-teritoriale respective. (2).
„În perioada de cazare a câinilor
în adăposturi, se rezolvă cu prio-
ritate cererile de revendicare a
acestora. Câinii nerevendicaţi în
termen de 7 zile pot fi adpotaţi de
persoane fizice şi de persoane ju-
ridice, precum şi de centrele de
adopţie special amenajate şi or-
ganizate în acest scop, aparţinând
organizaţiilor, fundaţiilor pentru
protecţia animalelor, cu respec-
tarea prevederilor art. 8, alinia-
tul 3”. La o lege proastă, „pe picior”,
croită de nişte amatori, s-a alăturat o
decizie a CCR (nr. 1/11 ianuarie
2011), la fel de proastă. Se citează,
totuşi, din Hotărârea nr. 26 iulie 2011
a CEDO, pronunţată în cauza Geor-
gel şi Georgeta Stoicescu împo-
triva României, reţinându-se para-
graful 58 din motivare, conform
căruia gestionarea acestei problema-
tici nu ţine numai de autorităţile pu-
blice locale, ci şi de societatea civilă,
ceea ce, în sistemul normativ intern,
echivalează cu obligarea asociaţiilor
ce au ca obiect de activitate protec-
ţia animalelor, să contribuie în mod
efectiv, inclusiv material, şi nu nu-
mai declarativ, la aplicarea soluţiilor
prin care se urmăreşte gestionarea
acestui fenomen. Astfel se evită eu-
tanasierea câinilor fără stăpân.

Îşi asumă CCR
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moartea copilului?
le locale şi ONG-urile care au ca obiect
de activitate protecţia animalelor se duce
o luptă îndârjită, cu rare momente de re-
paus. În acest timp, stabilimentele ame-
najate sunt încărcate la optimum, cu chel-
tuielile publice aferente (aproximativ 100
de euro pentru întreţinerea unui câine),
iar străzile oraşelor rămân străbătute de
haite de câini comunitari, a căror proli-
ficitate este ridicată, devenind ameninţă-
toare pentru cetăţeni şi, îndeosebi, pen-
tru bătrâni şi copii. Numai în municipiul
Craiova, sunt estimaţi între 6.000-8.000
de câini în stare liberă, nevaccinaţi anti-
rabic, mulţi nesterilizaţi, care constitu-

ie un adevărat pericol public. Imaginea
oraşului are de suferit în ochii străini-
lor. Anul trecut, la nivelul municipiului
Craiova, potrivit statisticelor existente,
circa 3.000 de persoane au fost agresate
de câini, ceea ce a necesitat tratamentul
medical adecvat. Soluţii salutare imediate
nu se întrevăd, deşi emoţia publică de care
aminteam ar putea potenţa luarea unor de-
cizii cumpătate, mult mai coerente şi, în
acelaşi timp, eficiente. În zilele din urmă,
mai mulţi parlamentari şi-au exprimat in-
tenţia reanalizării legislaţiei în vigoare,
amendării corespunzătoare a acesteia, dar
toate aceste făgăduinţe rămân de urmărit.

„Ne este teamă să mai ieşim
cu copii la plimbare”

Tragedia din Capitală a avut un ecou puternic în rândul mamelor care obişnuiesc să plece la plimbare cu copii lor
pe străzi mai lăturalnice sau părculeţe. Teama de a fi atacate de un maidanez exista şi până acum, dar, de când
fenomenul a făcut victime, s-a amplificat. ”De când s-a întâmplat nenorocirea din Bucureşti, ne este mai teamă să
ieşim cu căruciorul pe stradă. Sunt foarte mulţi câini şi, din senin, pot să sară la tine. Au devenit foarte agresivi de la
un timp şi poţi să te aştepţi la orice din partea lor. Când eşti cu copilul pe stradă nu estre deloc simplu să te trezeşti că
eşti înconjurat de o haită de câini... ”, ne-a declarat o tânără mamă care îşi plimba copilul pe aleile din English Park.

”Demnitatea umană, sub aspect constituţional,
presupune două dimensiuni inerente, respectiv rela-
ţiile dintre oameni, ceea ce vizează dreptul şi obliga-
ţia oamenilor de a le fi respectate şi, în mod corela-
tiv, de a respecta drepturile şi libertăţile fundamen-
tale ale semenilor lor (a se vedea, în acest sens, şi
decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007, publicată în Moni-
torul Oficial al României, Partea I, nr. 104/12 februa-
rie 2007), precum şi relaţia omului cu mediul încon-
jurător, inclusiv cu lumea animală, ceea ce implică,
în privinţa animalelor, responsabilitatea morală a
omului de a îngriji aceste fiinţe, într-un mod de na-

tură a ilustra nivelul de civilizaţie atins. Aşadar, Cur-
tea nu constată neconstituţionalitatea vreuneia din-
tre soluţiile prevăzute prin legea criticată în privinţa
gestionării fenomenului câinilor fără stăpân, ci sanc-
ţionează doar lipsa de previzibilitate a legii determi-
nată de inexistenţa unei ordini de aplicare a acesto-
ra, care în mod esenţial ar trebui. Să consacre solu-
ţia eutanasierii numai în ultima instanţă – şi a unor
proceduri clare şi precise  de care autorităţile publice
să fie ţinute în aplicarea soluţiilor preconizate”. Acest
text echivoc, adevărat „delirium tremens” se regă-
seşte în motivarea Deciziei nr. 1 din 11 ianuarie 2012.

Despre demnitatea umană,
în viziunea CCR:

Ca să nu mai înţeleagă
nimeni nimic

Să mai reluăm o dată declaraţia
milostivă lui Augustin Zegrean. Deşi
un judecător de Curte nu se poate
exprima sentimental în discuţiile li-
bere şi juridic în şedinţele de plen.
Fiindcă, în Decizia nr. 1 din 11 ia-
nuarie 2012, între observaţiile
Curţii se regăseşte şi următoarea
evaluare: ”În privinţa eutanasie-
rii câinilor agresivi şi periculoşi
fără stăpâni, în condiţiile art. 1,
punctul 6, din legea criticată,
Curtea constată că o asemenea
măsură este necesară întrucât
aceştia se află, de fapt, într-o si-
tuaţie diferită de celelalte rase

(n.r. - ?!) de câini, fapt ce a şi
determinat adoptarea, de altfel,
a unei reglementări speciale în
privinţa regimului lor de deţine-
re, respectiv OUG nr. 155/2002
privind regimul de deţinere a
câinilor periculoşi sau agresivi.
Susţinerea autoritorilor obiecţii-
lor de neconstituţionalitate, po-
trivit căreia termenul de trei zile
lucrătoare în care câinii agresivi
şi periculoşi fără stăpân se euta-
nasiază ar fi prea scurt, întrucât
stăpânul câinelui pierdut nu ar
avea timp suficient să îl găseas-
că este neîntemeiată. Potrivit
art. 4, al. 1, litera a, din OUG
155/2002, fiecare câine periculos
are un număr de identificare,

aplicat prin tatuare şi microcip,
şi este înregistrat la Asociaţia
Chinologică Română ori Poli-
ţie, iar cel agre siv este  înre-
gistrat la asociaţia Chinologi-
că Română. Mai mult , art. I,
punctul 14, din lege a critica-
tă, re feritor la art. 13, preve-
de  înfiinţarea re gistrului de
evidenţă a câinilor cu s tăpân,
gestionat de  către  Cole giul
Me dicilor Ve terinari”.  Cu toa-
te acestea, articolul 1, punc tul 6,
nu a fost dec larat neconstituţio-
nal, prin decizia CCR menţiona-
tă. Sporindu-se confuzia, fiind-
că potrivit interpretării corecte a
deciziei CCR,  articolul I, punctul
6,  in prezent, prin raportare la

OUG155/2001,  adoptată prin
lege, pot fi eutanasiaţi câinii agre-
sivi, periculoşi fără stăpâni, şi asta
doar în temeiul sesizărilor  cetă-
ţenilor. Aces t aspec t, trebuia să
îl explic e şi deputatul Bogdan Ciu-
că, preşedintele Comisiei Juridi-
ce a Camerei Deputaţilor. Mai
ales  că tot CCR a mai dispus,
imperativ, că legiuitorul es te obli-

gat, c a şi cerinţă cons tituţională,
să implic e şi să responsabilizeze
autorităţile publice locale, inclusiv
prin sancţiuni de natură contraven-
ţională sau penală, pentru a se evita
recurgerea la măsura eutanasierii. Ca
să nu se mai înţeleagă nimic, fiind-
că ”varză” este întreaga Decizie nr.
1 din 11 ianuarie 2012. Îşi asumă
CCR moartea copilului?
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O craioveancã de 57 de
ani, angajatã a Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman” din Craio-
va, este internatã în stare
gravã la Secþia de Aneste-
zie ºi Terapie Intensivã a
Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, dupã
ce a fost victima unui ac-
cident de circulaþie petre-
cut marþi dimineaþã, în
cartierul craiovean „1
Mai”. Potrivit poliþiºtilor de la Rutierã, marþi dimineaþa, în jurul orei 6.00,
craioveanul Oprea Teacã, în timp ce conducea un autoturism marca
Volkswagen cãtre Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, la trece-
rea de pietoni din dreptul Staþiei Peco Mol, nu a acordat prioritate de
trecere ºi a lovit-o pe Marga Ghiþuleasa, de 57 de ani, din Craiova, anga-
jatã regulamentar în traversarea strãzii, pe marcajul pietonal. Femeia a
ajuns la spital în stare gravã, cu multiple fracturi, iar ºoferul este cercetat
penal pentru vãtãmare corporalã din culpã, dupã cum a precizat inspec-
tor principal Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Angajatã a Bibliotecii
Judeþene, rãnitã grav
pe trecerea de pietoni

Un tânãr de 21 de ani
ºi-a pierdut viaþa, miercuri
seara, în comuna Întorsu-
ra, dupã ce s-a electrocu-
tat, potrivit primelor infor-
maþii. O ambulanþã
SMURD din cadrul ISU
Dolj a fost solicitatã mier-
curi seara, în jurul orei
19.00, la sediul firmei Agri-
farm din localitatea Întor-
sura, unde un angajat al so-
cietãþii, Marius Goiceanu,
de 21 de ani, din localitate, a fost gãsit cãzut la duºuri. Medicii ajunºi la faþa
locului l-au gãsit pe tânãr în curte, pentru cã îl scoseserã colegii sãi de la
duºuri, au demarat imediat manevrele de resuscitare, însã fãrã nici un
rezultat, fiind declarat decesul tânãrului, ca urmare a unui stop cardio-
respirator ireversibil. Din primele verificãri se pare cã tânãrul s-a electrocu-
tat în timp ce fãcea duº, la sfârºitul programului. La faþa locului au ajuns
atât poliþiºtii din localitate, cât ºi inspectori din cadrul Inspectoratului Teri-
torial de Muncã (ITM) Dolj, care au demarat o anchetã pentru a stabili cu
exactitate cauzele ºi circumstanþele în care s-a produs decesul tânãrului,
dupã cum ne-a explicat Cãtãlin Mohora, inspector ºef al ITM Dolj.

A murit electrocutat în timp
ce fãcea duº

ªoferul fugar care a
accidentat, miercuri dimi-
neaþã, un biciclist pe raza
comunei Leu, a fost
arestat, ieri dupã-amiazã,
pe o perioadã de 19 zile.

Magistraþii Judecãtoriei
Craiova au admis, ieri
dupã-amiazã, propunerea
procurorilor Parchetuluid
e pe lângã Judecãtoria
Craiova ºi au dispus ares-
tarea preventivã pentru 19
zile a lui Ionuþ Bîrcu, de
21 de ani, din Craiova,
pentru comiterea infracþi-
unilor de  vãtãmare corporalã din culpã ºi pãrãsirea locului accidentului
fãrã încuviinþarea organelor judiciare.

Reamintim cã, miercuri dimineaþã, în jurul orei 06.30, pe DN 6, în
afara comunei Leu, Marin Viscol, de 47 de ani, din comuna Leu, în timp
ce circula pe biciclitã, pe marginea carosabilului, a fost izbit din spate de
o maºinã al cãrei ºofer a pãrãsit locul faptei. Victima a fost transportatã la
spital unde, din cauza multiplelor leziuni suferite a intrat în comã. Poliþiºtii
Serviciului Rutier Dolj l-au identificat ºi l-au reþinut, miercuri searã, pe
ºoferul fugar, Ionuþ Bîrcu, de 21 de ani, din Craiova, care conducea o
autoutilitarã Citroen la momentul producerii accidentului. Tânãrul poate
face recurs împotriva deciziei Judecãtoriei Craiova.

Mandat pe 19 zile pentru autorul
accidentului de la Leu

Poliþiºtii Serviciului de Inves-
tigare a Fraudelor l-au reþinut,
miercuri searã, pe Romulus Mi-
hart, de 34 de ani, din Craiova
cercetat pentru sãvârºirea  in-
fracþiunilor  de  înºelãciune ºi
fals în înscrisuri sub semnãturã
privatã. Potrivit reprezentanþilor
IPJ Dolj, ca urmare a derulãrii
unor activitãþi operative în co-
laborare cu Serviciul de Acþiuni
Speciale ºi Biroul Rutier Craio-
va, sub  coordonarea  unui pro-
curor  din cadrul  Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Segarcea,
a fost identificat Romulus Mi-
hart, care în calitate de adminis-
trator al SC Chemifarm SRL
Craiova, în perioada iulie - au-
gust 2013 , în mod repetat ºi pre-
meditat a indus în eroare mai
multe persoane fizice ºi juridice
de pe raza judeþelor Dolj ºi Me-
hedinþi de la care a achiziþionat
mari cantitãþi de cereale. Cu
ocazia încheierii contractelor de
vânzare-cumpãrare acesta a sti-
pulat un preþ de achiziþie mult
mai mare decât preþul pieþei,
în scopul determinãrii vânzãtorului
sã livreze marfa. Cerealele ast-
fel achiziþionate nu au fost în-
registrate în evidenþa contabilã
a societãþii, fiind valorificate de
cãtre acesta în calitate de per-
soanã fizicã la un preþ inferior
celui de  achiziþie.

„Pânã în prezent au fost
identificate douã persoane fizi-
ce ºi douã societãþi comerciale
din raza de competenþã terito-
rialã a Parchetului Segarcea, de
la care  învinuitul a achiziþionat
cantitatea de 277 tone grâu,
producându-le un prejudiciu de
aproximativ 170.000 lei. Cerce-

tãrile continuã în acest caz ºi aº-
teptãm ca alte persoane fizice
sau juridice aflate în aceastã
situaþie sã ne contacteze pe noi
sau Parchetul de pe lângã Ju-
decãtoria Segarcea dacã au fost
prejudiciate. Urmeazã sã stabi-
lim legalitatea operaþiunilor
economice desfãºurate de res-
pectiva societate comercialã ºi
pentru stabilirea certã a preju-
diciului adus  atât  persoanelor-
 fizice ºi juridice cât ºi bugetu-
lui de stat”, ne-a declarat co-
misar ºef  Laurenþiu Gulin, din
cadrul Serviciului de Investiga-
re a Fraudelor Dolj. Ieri dupã-
amiazã, Romulus Mihart a fost
arestat preventiv pe 29 de zile.

Mihart, la un pas
de condamnarea definitivã

în alt dosar
Nu este prima datã când Mi-

hart ajunge dupã gratii, tot la ce-
rerea Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Segarcea, într-un do-
sar instrumentat împreunã cu po-
liþiºtii de investigare a fraudelor.
Pe 4 aprilie 2012, procurorii Par-

chetului de pe lângã Judecãtoria
Segarcea solicitau instanþei de
judecatã arestarea preventivã a
inculpaþilor Daniel Andi Sfîrlo-
gea, Romulus Mihart, Horaþiu Vili
Ene, Claudia Ene ºi Liviu Marius
Cãlinescu sub aspectul sãvârºirii
infracþiunilor de evaziune fisca-
lã, încasarea sau plata dividen-
delor din profituri fictive, trans-
miterea fictivã a pãrþilor sociale
deþinute într-o societate în sco-
pul sustragerii de la urmãrire pe-
nalã. Probatoriul administrat în
cauzã, pe parcursul urmãririi pe-
nale, a relevat cã inculpaþii, în
mod repetat au constituit socie-
tãþi comerciale prin intermediul
cãrora au derulat tranzacþii co-
merciale generatoare de venituri,
neevidenþiate în contabilitate ori
au înregistrat tranzacþii fictive în
scopul denaturãrii obligaþiilor fis-
cale datorate bugetului de stat, iar
ulterior pentru a împiedica veri-
ficãrile financiare, au concesio-
nat sau preluat fictiv pãrþile so-
ciale ale societãþilor.

În aprilie 2012 au fost trimiºi
în judecatã, iar pe 17 decembrie
2012 judecãtorii Tribunalului Dolj
au pronunþat sentinþa: Horaþiu
Vili Ene a fost condamnat la 4 ani
ºi 6 luni închisoare, Claudia Ene
la 3 ani de închisoare, Daniel Andi
Sfîrlogea tot la 3 ani de închi-
soare, Liviu Marius Cãlinescu la
un an de închisoare, iar Romu-
lus Mihart a primit 2 ani de în-
chisoare, toate pedepsele fiind cu
executare. În plus, instanþa i-a
obligat pe inculpaþi la acoperirea
prejudiciului de 1.060.955,92 lei.

Pe 23 mai 2013 Curtea de Apel
Craiova a soluþionat apelul în
acest dosar, Mihart rãmânând cu
aceeaºi pedeapsã, la ora actualã
dosarul fiind pe rolul Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie, unde se ju-
decã recursul inculpaþilor.

Un craiovean de 34 de ani, Romulus Mi-
hart, a fost arestat preventiv pentru 29 de
zile, în cursul zilei de ieri, pentru înºelã-
ciune ºi fals în înscrisuri sub semnãturã
privatã. În urma cercetãrilor efectuate,
poliþiºtii Serviciului de Investigarea
Fraudelor Dolj împreunã cu procurorii
Parchetului de pe lângã Judecãtoria Se-
garcea au stabilit cã bãrbatul a înºelat mai
multe persoane fizice ºi firme de la care a
luat cereale încheind contracte în care sti-

pula cã va plãti sume peste preþul pieþei,
însã odatã intrat în posesia bunurilor le
vindea ºi bãga banii în buzunar. Prejudi-
ciul stabilit pânã în acest moment este de
170.000 lei, însã anchetatorii suspecteazã
cã numãrul pãrþilor vãtãmate este mai
mare. De altfel, Mihart este condamnat pe
fond la 2 ani de închisoare cu executare
pentru fapte similare, dosarul respectiv
fiind pe rolul Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie în acest moment.

Craiovean condamnat pentru evaziune,Craiovean condamnat pentru evaziune,Craiovean condamnat pentru evaziune,Craiovean condamnat pentru evaziune,Craiovean condamnat pentru evaziune,
arestat acum pentru înºelãciunearestat acum pentru înºelãciunearestat acum pentru înºelãciunearestat acum pentru înºelãciunearestat acum pentru înºelãciune

N-a renunþat la obiceiuri dupã prima arestare!
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Pânã în prezent, voluntarii
Asociaþiei Transplantaþilor din
România (ATR) au fost prezenþi
în mai multe oraºe din þarã,
unde au interacþionat cu medici
implicaþi în activitatea de decla-
rarea ºi menþinere a donatoru-
lui în moarte cerebralã, cu me-
dici care monitorizeazã pacien-
þii în stare pre ºi post trans-
plant, oficialitãþi din sistemul
sanitar ºi din administraþia lo-
calã, dar ºi cu reprezentanþi ai
Bisericii. Cu aceastã ocazie au
adus clarificãri importante din
punct de vedere medical, etic
ºi legal privind actul donãrii. De
asemenea, au fost împãrþite
materiale informative despre
donare.

Mult discutatul subiect al donã-
rii de organe va fi dezbãtut, mâi-
ne, ºi la Craiova, într-un cadru ce
reuneºte autoritãþile locale, re-
prezentanþii instituþiilor sanitare

din judeþul Dolj, medici ºi specia-
liºti în domeniu. Întâlnirea este
programatã ,  începând cu  ora
10.30, în sala „Nicolae Romanes-
cu” a Primãriei Craiova.

Campanie de susþinere
a donãrii de organe,

la Craiova
Campania „Spune DA! Sus-

þine donarea de organe” se de-
ruleazã cu sprijinul Ministeru-
lui Sãnãtãþii, însã se adreseazã
ºi autoritãþilor locale ºi medici-
lor din toate spitalele existente
în þarã. La conferinþa de mâine
au fost invitaþi Lia Olguþa Vasi-
lescu, primarul municipiului
Craiova, Ion Prioteasa, preºe-
dintele Consiliului Judeþean
Dolj, conf. dr. Daniela Cernea
– coordonator de transplant, dr.
Maria Stoica – medic ATI, prof.
dr. Eugen Moþa – ºeful Secþiei
de Nefrologie din cadrul Spita-

lului Judeþean de Urgenþã ºi pre-
ºedinte al Societãþii Române de
Nefrologie, dr. Cristina Vãdu-
va – medic nefrolog, dr. Daniela
Canã – medic nefrolog, Alina
Tãnãsescu – preºedinte al Ca-
sei de Aasigurãri de Sãnãtate
Dolj, dr. George Beþiu – direc-
tor executiv al Direcþiei de Sã-
nãtate Publicã Dolj, ÎPS Irineu
– Mitropolit al Olteniei ºi Maria
Vintilã – director al Societãþii
Naþionale Române de Cruce
Roºie Filiala Dolj.

Tot mâine, între orele 17.30
– 20.30, voluntari ATR ºi vo-
luntari ai Filialei Dolj a SNCRR
vor distribui materiale informa-
tive ºi vor discuta cu craiove-
nii în Piaþa „Mihai Viteazul”,

unde, seara, vor fi lansate ba-
loane cu led în memoria Dona-
torilor-Îngeri.

Sunt invitaþi sã participe la
conferinþã ºi în Piaþa „Mihai Vi-
teazul” ºi pacienþii aflaþi în pro-
gramul de dializã, înscriºi sau

nu pe listele de aºteptare pen-
tru transplant, pacienþii înscriºi
pe listele de aºteptare pentru
orice alt tip de transplant ºi pa-
cienþii care au beneficiat de un
transplant.

RADU ILICEANU

O povestioarã hazlie a fãcut ieri,
deliciul reþelei de socializare, Facebo-
ok, dar ºi a mai multor site-uri care
aparþin unor ziare locale ºi centrale.
ªtirea cã maºina ridicatã de RAT
Craiova, miercuri seara, din zona
Primãriei Craiova, despre care  edilul
Lia Olguþa Vasilescu spusese pe pagina
personalã de Facebook cã „era tixita
de tehnicã de ascultare”, nu aparþine
niciunui serviciu de informaþii, cu atât
mai puþin a SRI, a fost întoarsã pe
toate pãrþile.

Partea umoristicã a acestei întâm-
plãri a venit atunci când s-a aflat cã
maºina este proprietatea primarului de
la Castranova, care venise prin Craio-
va cu ce treburi administrative ºi din
nefericire a parcat neregulamentar,
sperând cã în cele 30 de minute cât a
zãbovit pe la Prefecturã, autoturismul
sãu sã scape de ochiul vigilent al
poliþiei locale. Din pãcate, ghinion.
Poliþia Localã mereu pe fazã a pozat
maºina, a chemat echipajul RAT ºi i-a
ridicat edilului de la Castranova
maºina.

SRI a infirmat, ieri, supoziþiile
primarului Craiovei potrivit
cãrora o maºinã care a fost
ridicatã din faþa Primãriei
Craiova de Poliþia Localã ºi
RAT Craiova ar aparþine
SRI. Purtãtorul de cuvânt,
Sorin Sava, a declarat, cã
maºina cu care primarul
Craiovei credea ar fi fost
ascultatã, nu aparþine SRI,
ci primarului din comuna
doljeanã Castranova. De
altfel, acesta din urmã a
confirmat cã maºina cu
pricina, o Skoda Octavia, îi
aparþine, însã nici vorbã ca

„Expediþia Dunãrii”
se apropie de România

Demaratã în urmã cu
aproape o lunã, Expedi-
þia comunã de suprave-

ghere a Dunãrii se apro-
pie de România, dumini-

cã, navele urmând sã
intre în þarã.

În paralel cu activitãþile echipei in-
ternaþionale, pe tronsonul românesc
al Dunãrii, în aceeaºi perioadã, va
participa o echipã de 20 experþi din
cadrul Administraþiei Naþionale „Apele Ro-
mâne”. Echipa naþionalã va recolta probe de
apã, de sedimente ºi biologice, atât din flu-
viul Dunãrea, cât ºi din trei afluenþi princi-
pali ai acestuia, respectiv Argeº, Siret ºi Prut,
amonte de confluenþa cu Dunãrea.

Probele vor fi prelevate din secþiunile Ba-
ziaº, Koronin, ªimian, Gruia, Pristol, aval
Olt, aval Zimnicea, aval Giurgiu, râul Argeº,
aval Argeº, Chiciu, aval Brãila, râul Siret ºi
râul Prut, Isaccea, ºi pe braþele Dunãrii
(Chilia, Sulina ºi Sf. Gheorghe). Ulterior,
probele vor fi analizate în  laboratoarele de
calitatea apei de la Turnu-Severin, Craio-
va, Constanþa, Tulcea ºi Laboratorul Naþi-
onal Bucureºti.

Expediþia se încheie pe 26 septembrie
Echipa celei de-a 3-a Expediþii comune de

supraveghere a Dunãrii – Joint Danube Sur-
vey/JDS 3 – organizatã de Comisia Internaþi-
onalã pentru Protecþia Fluviului Dunãrea efec-
tueazã monitorizare investigativã ºi activitãþi
de cercetare referitoare la starea ecologicã ºi
chimicã a apei, sedimentelor, suspensiilor si
biotei prin analiza indicatorilor biologici, fizi-
co-chimici, hidromorfologici, microbiologici.

Expediþia a început pe 13 august a.c., când
18 experþi ºi oameni de ºtiinþã din Europa au
pornit de la Regensburg, de la izvoarele Du-
nãrii, cãlãtoria urmând sã se încheie dupã
aproape douã luni, pe 26 septembrie, pe apele

fluviului Dunãrea. Aceasta este cea mai
mare expediþie din lume care se desfã-
ºoarã de-a lungul unui curs de apã, ca ºi
la celelalte douã ediþii (din anii 2001 ºi
2007), obiectivul JDS3 fiind acela de a
strânge noi informaþii cu privire la para-
metrii de calitate ai Dunãrii care nu sunt
acoperiþi de monitorizarea desfãºuratã
permanent de cãtre toate þãrile riverane
Dunãrii. În acelaºi timp, expediþia are
ca scop colectarea unor date uºor com-
parabile pentru tot cursul de apã.

RADU ILICEANU

ea sã fie echipatã cu sisteme de
interceptare. “Da, este maºina mea.
Nu ºtiu de ce se face atâta caz pe
treaba asta. Cred cã din cauzã cã
suntem partide diferite eu ºi doamna
primar. Maºina este a mea personalã,
am fost la o ºedinþã la Consiliul
Judeþean, am parcat-o ilegal, dar
pentru cã eram în ºedinþã am trimis pe
cineva sã o ridice. S-a plãtit taxã, s-a
plãtit tot ce trebuie ºi cu asta basta.
N-am nicio legãturã cu dispozitivele la
care se face referire”, a spus Dumitru
Mãceºanu, edilul de la Castranova,
care ieri, a invita jurnaliºtii la el acasã,
sã-i admire autoturismul cu pricina.
Primarul Mãceaºanu a mai completat
spunând cã în maºinã avea... “douã
parasolare, o umbrelã, un pachet de
cornuleteþe ºi niºte hârtii de la primarie”.

Mai spre searã, scenariu s-a schim-
bat, iar „þinta” nu mai era edilul
Craiovei, ci însuºi reprezentantul
Guvernului în teritoriul, Mariu Deca.
ªi povestea poate continua...dar e
bine, când totul se terminã cu bine.
Sau poate, nu !

MARGA BULUGEAN
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Organizaþia Salvaþi Copiii Româ-
nia, Centrul de Orientare ºi Resur-
se pentru Educaþie Incluziva ( CO-
REI), din cadrul ªcolii Gimnaziale
“Ion Creangã” nr. 38, structurã a
ªcolii Gimnaziale nr. 16 din Craio-
va au finalizat cursurile Grãdiniþei
Estivale. Pentru a marca acest eve-
niment, cele douã cadre didactice
din cadrul Centrului COREI,
prof.Ciocionica Mihaela ºi prof.E-
ne Marian,  au organizat  o serbare
împreunã cu cei 15 copii preºco-
lari, beneficiari ai Grãdiniþei Estiva-
le. Copiii i-au încântat pe pãrinþi ºi
pe invitaþi cu cântece, poezii, jocuri
de miºcare ºi dansuri populare. În
încheierea programului artistic a
avut loc “Carnavalul Veseliei” ºi “Pa-
rada Costumelor”, care au întru-
chipat personaje din bazme îndrã-
gite de copii. La eveniment au luat
parte atât cei doi directori ai ºcolii,

Merg la ºcoalã, deci exist!

Schimbul de experienþã a înce-
put miercuri, printr-o sesiune în
cadrul cãreia voluntarii au împãr-
tãºit ºi au planificat o zi cu acþiuni
de voluntariat la Craiova. Astfel,
astãzi, voluntarii au vizitat Centrul
social de urgenþã pentru persoane
fãrã adãpost „Sfântul Vasile”, unde
au oferit beneficiarilor paturi ºi
produse igienico – sanitare, ºi Cen-
trul multifuncþional „Best Life”
pentru copiii dezavantajaþi social,
al Arhiepiscopiei Craiovei, unde au
dãruit rechizite ºcolare copiilor ºi
au desfãºurat împreunã mai multe
activitãþi instructiv – educative.
Schimbul de experienþã se va în-
cheia în ziua de vineri ºi va fi con-
tinuat sãptãmâna viitoare, când vo-
luntarii romani vor petrece alte trei
zile în compania prietenilor volun-
tari bulgari în cadrul unui schimb
de experienþã care va avea loc la
Vidin, Bulgaria. „Programul care
are în vedere punerea în comun a
experienþelor de voluntariat ale ti-
nerilor din judeþele Dolj ºi Mehe-
dinþi, România, alãturi de voluntari

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Asociaþia Vasiliada a marcat astãzi Ziua
Internaþionalã a Caritãþii

Asociaþia Vasiliada a marcat
ieri Ziua Internaþionalã a
Caritãþii, prin organizarea unui
schimb de experienþa trans-
frontaliera în domeniul volun-
tariatului social pentru 54 de
voluntari romani ºi bulgari.

Potrivit vicepreºedintelui Comisiei
Judeþene de bacalaureat, Alexandri-
na Nãstase, din cele 588 contestaþii,
pentru 129 de lucrãri au fost acor-
date note mai mari iar pentru ale 49
s-a considerat cã elevii meritau o notã
mai micã. La cele trei unitãþi de în-
vãþãmânt - Liceul Tehnologic „Ing.
Ionete Aurelian”, din Malu Mare, Li-
ceul „Aurelian Ianculescu” din Câr-
cea ºi Liceul „Beethoven” din Craio-
va - unde procentul de promovare a
fost zero, dupã contestaþii, rezulta-
tul a rãmas acelaºi. “În urma afiºãrii
rezultatelor iniþiale de pe 2 septem-
brie, în total au fost depuse 588 de
contestaþii, lucrãrile fiind recorecta-
te în Centrul Regional de contestaþii
organizat în judeþul Gorj. În urma
reevaluãrii 414 lucrãri au rãmas cu
nota neschimbatã, 49 au revenit cu
nota scãzutã cu cel puþin 50 de su-
timi ºi 129 cu nota mãritã, de ase-
menea, cu cel puþin 50 de sutimi.

din judeþele Vidin ºi Montana, Bul-
garia, se desfãºoarã sãptãmâna
aceasta în România pe parcursul a
trei zile, iar cel mai important este
faptul cã vom crea, în cadrul aces-
tei întâlniri, pe de o parte prilejul
de a face schimb de experienþã, de
impresii, de cunoºtinþe cu privire
la tot ceea ce înseamnã implicarea
în munca de voluntar, dar în ace-
las,i timp le vom oferi participanþi-
lor prilejul de a se implica în acþi-
uni concrete de voluntariat”, a de-
clarat pãrintele Adrian Stanulica,
preºedintele Asociaþiei Vasiliada.

Asociaþia Free Youth Centre,
partener în proiect

Reprezentanþii Asociaþiei parte-
nere în acest proiect, Free Youth
Centre din Bulgaria, spun cã acest
schimb de experienþa îi ajutã sã
cunoascã mai bine modul în care
tinerii romani se implica în acþiu-
nile de voluntariat, fiind impresio-
naþi de dorint,a lor de a-ºi ajuta se-
menii. „Am rãmas impresionatã de
toate lucrurile pe care le-am vãzut

în Craiova. Tinerii voluntari sunt en-
tuziasmaþi de acest schimb de ex-
perienþã de care ne-am bucurat în
mod deosebit. Speram cã ºi experi-
enþa pe care tinerii voluntari romani
o vor avea la Vidin sãptãmâna vii-
toare sã fie la fel de interesantã”, a
precizat Sabrina Kalachova, expert
social al Asociaþiei Free Youth Cen-
tre din Bulgaria. De asemenea, ti-
nerii voluntari au vorbit despre ro-
lul important pe care îl au acþiunile
de voluntariat nu doar pentru co-
munitate, ci ºi pentru dezvoltarea
propriilor abilitãþi. „Este foarte im-
portant sã faci voluntariat, deoare-
ce ajungi sã te cunoºti foarte bine
ºi astfel sã îþi dezvolþi potenþialul.
Mesajul meu în aceastã zi dedicatã
caritãþii este cã puterea schimbãrii
sta în mâinile noastre. Dacã dorim
sã schimbãm ceva în societatea
noastrã, ar trebui sã începem întâi
cu noi”, a mãrturisit Irina Octavia
Cretan, în vârstã de 17 ani.

Evenimentul se încadreazã în
activitãþile proiectului „Voluntariat
pentru Coeziune Socialã”, finanþat
în cadrul Programului de Coope-
rare Transfrontaliera România -
Bulgaria 2007 – 2013. Proiectul
este iniþiat ºi implementat de Aso-
ciaþia Vasiliada, având ca partener
Asociaþia Free Youth Centre din
Bulgaria.

Elevii doljeni care au susþinut cea de-a doua sesiune de baca-
laureat ºi nu au fost mulþumiþi nici de aceastã datã de notele

obþinute, au aºteptat ieri cu sufletul la gurã afiºarea rezultatelor
finale dupã rezolvarea contestaþiilor. La fel cum s-a întâmplat ºi
în prima sesiune, nici de aceastã datã reevaluarea lucrãrilor nu a

schimbat prea mult lucrurile, rata de promovare crescând cu
doar 1,31% la sutã, rezultatul final ajungând acum la 16,92 %,

faþã de 15,61% cât a fost iniþial.

Procentul de pro-
movabilitate care a
fost iniþiat de 15,61
la sutã a crescut,
astfel încât la fina-
lul acestei sesiuni
de bacalaureat pro-
centul a devenit
16,92 la sutã. Din-
tre cei care au de-
pus contestaþii ºi au
avut notele modi-
ficate prin scãde-
re, 30 au avut ini-

þiat notã peste 5 ºi la reevaluare au
luat notã sub 5, iar dintre cei care au
avut sub nota 5, 56 au primit peste
5”, a declarat Alexandrina Nãstase,
vicepreºedintelui Comisiei Judeþene
de Bacalaureat.

Candidaþii au dreptul sã susþinã
examenul de bacalaureat, fãrã taxã,
de cel mult douã ori.

Daniela Mogâldici ºi Constantina
Daoagã, precum ºi preºedinte Sal-
vaþi Copiii, Filiala Dolj, Cornelia
Pasãre. “Dorim ca prin sprijinul
specializat al cadrelor didactice din
Centrul COREI Craiova, toþi acei
copii care nu au avut acces la edu-
caþie ºi care provin din medii defa-
vorizate sã evolueze, sã se cunoas-
cã pe sine ºi sã îndrãgeascã ºcoala
pe termen lung. Prevenirea aban-
donului ºcolar, pe diferite grupe de
vârstã este principalul obiectiv al
proiectului «Merg la ºcoalã, deci
exist!»” - a declarat Cristina Mã-
ciuceanu, asisten social ºi coor-
donator local al centrului.

Proiectul este cofinanþat din
Fondul Social European prin Pro-
gramul Operaþional Sectorial pen-
tru Dezvoltarea Resurselor Uma-
ne 2007-2013 ºi constã în oferi-
rea de servicii educaþionale com-

plexe copiilor care nu au frecven-
tat ºcoalã sau sunt pe punctul de
a o abandona. “Cele 5 Centre din
Regiunea Sud-Vest Oltenia ( Cra-
iova, Târgu Jiu, Slatina, Drobeta
Turnu Severin, Râmnicul Vâlcea)
desfãºoarã activitãþi de pregãtire
ºcolarã ºi educativ-artistice, în
scopul prevenirii abandonului ºco-
lar, prin acordarea unei atenþii spe-
ciale, individualizate acelor copii
care se confruntã cu diferite si-
tuaþii de dificultate. Pe toatã pe-
rioada proiectului am beneficiat de
un sprijin deosebit din partea par-
tenerilor proiectului ºi anume In-
spectoratele ªcolare Judeþene ºi
Direcþiile Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului”, a
declarat Loredana Tîrnãveanu,
coordonator regional al Organiza-
þiei Salvaþi Copii, Regiunea Sud-
Vest Oltenia.
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În direcþia teritoriului sirian au fost
lansate þinte, identificate ca rachete
balistice de sistemele radar. Dacã
Damascul ar fi reacþionat la provo-
care ºi ar fi plasat în stare de alertã
sistemul sãu de apãrare antiaerianã,
ar fi dat în vileag poziþiile sale antia-
eriene. Conducerea militarã de la
Damasc a înþeles substratul ºi nu a
cedat provocãrilor. Astfel au rãmas
necunoscute locurile exacte unde
sunt amplasate radarele siriene, de
altfel mobile, care îºi pot schimba
permanent locul de dislocare. Minis-
trul rus adjunct al Apãrãrii, Anatoli
Antonov, a fãcut apel la conducerea
militarã a SUA ºi Israelului sã mani-
feste reþinere în regiunea meditera-
neanã ºi sã se abþinã de la orice acþi-
uni cu impact negativ asupra secu-
ritãþii regionale. Acesta a atras aten-
þia ataºaþilor militari american ºi is-
raelian, cu care s-a întâlnit miercuri
la Moscova, cã lansarea din 3 sep-
tembrie, detectatã de staþia-radar rusã
de la Armavir, a clasificat aceastã
ameninþare ca „atac cu rachete ba-
listice, în direcþia Est, capabil sã atin-
gã teritoriul Federaþiei Ruse”, ceea
ce ar fi putut genera un rãspuns din

partea Rusiei.

Elveþia va primi 500 de refugiaþi
sirieni în urmãtorii trei ani

Elveþia a decis sã relaxeze con-
diþiile pentru reîntregirea familiilor
de sirieni deja aflate în confederaþie
ºi a anunþat, de asemenea, primi-
rea, în decurs de trei ani, a 500 de
refugiaþi, relateazã AFP. Guvernul
elveþian a precizat cã acest grup de
500 de refugiaþi sirieni va fi intro-
dus într-un proiect pilot de integra-
re ce va primi o finanþare de 12
milioane de franci elveþieni (10 mi-
lioane de euro). Persoanele care vor
fi primite au fost deja înregistrate
ca refugiaþi la Înaltul Comisariat al
ONU pentru refugiaþi (UNHCR).
Este vorba în special de femei ºi
copii, dar, de asemenea, de persoa-
ne cu handicap. Primii, un grup de
50, sunt aºteptaþi din octombrie.

Apel pentru susþinerea
refugiaþilor sirieni

Miniºtrii statelor vecine Siriei au
lansat miercuri, de la Geneva, un apel
cãtre comunitatea internaþionalã în
favoarea susþinerii masive a refugia-

þilor sirieni, sub forma unui ajutor
de urgenþã pentru dezvoltare, în spe-
cial pentru ºcoli ºi infrastructurã. În
timp ce numãrul refugiaþilor sirieni
a atins douã milioane ºi exercitã o
presiune în creºtere asupra acestor
state, Înaltul Comisar al ONU pen-
tru refugiaþi (HCR), Antonio Guter-
res, a reunit, alãturi de Abou Faour,
miniºtrii de Externe ai Iordaniei,
Nasser Judeh, Turciei, Ahmet Da-
vutoglu, ºi Irakului, Hoshyar Zebari.
„Ne confruntãm cu o escaladare dra-
maticã a conflictului sirian, dupã ºti-
rea despre utilizarea armelor chimi-
ce (...) Toate acþiunile care genereazã
un aflux de refugiaþi trebuie sã înce-
teze. O soluþie politicã pentru opri-
rea acestui ciclu de orori este nece-
sarã de urgenþã”, au spus aceºtia
într-o declaraþie comunã. „Destul, e
destul”, a declarat liderul diplomaþiei
turce. Aproximativ 720.000 de re-
fugiaþi se aflã în Liban, 520.000 în
Iordania, 464.000 în Turcia ºi
200.000 în Irak.

Atacul cu arme chimice are la
origine o „eroare” de dozaj
Atacul cu arme chimice comis

pe 21 august într-o suburbie a Da-
mascului ar fi fost organizat de cã-
tre autoritãþile siriene, însã bilanþul
sãu foarte grav ar putea avea la ori-
gine o „eroare” de dozaj, potrivit
Serviciilor Federale de Informaþii ale
Germaniei (BND, agenþia de infor-
maþii externe), citate de „Der Spie-
gel”, scrie AFP. Pe site-ul sãu, sãp-
tãmânalul german se referã la pre-
zentarea confidenþialã fãcutã de
ºeful BND, Gerhard Schindler, în
faþa parlamentarilor, în care a pus
acest atac pe seama forþelor guver-
namentale siriene, chiar dacã nu
dispune de probe incontestabile.

Pentru BND, numai experþii regi-
mului Al-Assad dispun de substan-
þe cum este gazul sarin, sunt capa-
bili sã realizeze amestecul ºi sã se
foloseascã de el cu ajutorul unor
rachete mici de calibru 107 mili-
metri, din care au la dispoziþie un
numãr însemnat. În ce îi priveºte
pe insurgenþi, aceºtia nu ar fi în
mãsurã sã desfãºoare asemenea ata-
curi, a dat asigurãri Schindler în faþa
parlamentarilor, potrivit „Der Spie-
gel”. BND subliniazã, totuºi, cã
dacã atacuri similare au fost comi-
se înainte de 21 august, a fost folo-
sitã o versiune foarte diluatã a ga-
zului, fapt ce explicã bilanþul lor mai
puþin impresionant. Schindler con-
siderã posibil ca o eroare de dozaj
sã se afle la originea bilanþului deo-
sebit de grav al ultimului atac.

Noi diligenþe pentru
o conferinþã „Geneva 2”

Emisarul special al Ligii Arabe ºi
ONU, Lakhdar Brahimi, a sosit ieri
în Rusia pentru a-l ajuta pe secreta-
rul general al Naþiunilor Unite, Ban
Ki-moon, în eforturile privind or-
ganizarea unei conferinþe internaþi-
onale pentru pace în Siria, a decla-
rat un purtãtor de cuvânt al ONU.
Secretarul general „a anunþat cã
emisarul special pentru Siria, Lak-
hdar Brahimi, se aflã în drum spre
Rusia pentru a-l ajuta sã acþioneze,
în marja summitului G20 de la Sankt
Petersburg, în vederea organizãrii
conferinþei internaþionale privind

Siria”, numitã „Geneva 2”.

Turcia îºi întãreºte
graniþa cu Siria

Pe fondul tensiunilor în creºtere
privind criza sirianã ºi al planurilor
unor state occidentale de a efectua
o operaþiune militarã împotriva regi-
mului de la Damasc, Turcia a înce-
put sã-ºi întãreascã frontiera cu Si-
ria. Astfel, dupã cum au relatat tele-
viziunile locale, unitãþi suplimentare
de blindate au fost mobilizate în pro-
vinciile Kilis, Gaziantep ºi Hatay, in-
forma ieri agenþia rusã de presã
ITAR-TASS. Ieri, la Hatay a ajuns
un convoi militar de 20 de vehicule,
inclusiv tancuri, vehicule blindate
uºoare, lansatoare mobile de rache-
te. În zona de frontierã au fost, de
asemenea, trimise cantitãþi de muni-
þie ºi unitãþi militare au fost redislo-
cate. În provincia ªanliurfa, care are
cea mai lungã graniþã cu Siria, au
fost desfãºurate trei spitale de cam-
panie. Ministerul turc al Apãrãrii nu
a fãcut deocamdatã comentarii cu
privire la transferul de trupe, care,
dupã cum remarcã unii observatori,
este realizat în cadrul mãsurilor ge-
nerale de îmbunãtãþire a securitãþii
în zonele de frontierã cu Siria. Mi-
nistrul adjunct de Externe sirian,
Faisal Al-Miqdad, a avertizat cã, „în
cazul în care Israelul, Iordania ºi
Turcia vor lua parte la operaþiunea
militarã a SUA împotriva Siriei, Da-
mascul va aplica atacuri asupra aces-
tor þãri ca represalii”.

Oficiosul rus „Rossiiskaia Gazeta” a expus
o versiune nouã referitoare la testul de marþi
din Marea Mediteranã. Citând surse anoni-
me din serviciile secrete de la Moscova, zia-
rul scria în ediþia sa on-line de miercuri cã
„nu a avut loc nici un test antirachetã israe-
liano-american, ci a existat o încercare de a
devoala sistemul de apãrare aerianã al Siriei”.
Media internaþionale au relatat cã Israelul a
lansat rachete-þinte Blue Sparrow, pe care

statul evreu a început sã le utilizeze pentru
testarea propriului sistem de apãrare antira-
chetã încã din luna aprilie a acestui an. În ca-
zul lansãrii spre un teritoriu protejat de un
sistem de apãrare antiaerianã, acest tip de ra-
chetã, care imitã pe deplin una de luptã, toate
componentele antiaerenei ar trebui sã se de-
clanºeze pentru a elimina ameninþarea. Într-
un astfel de moment este foarte uºor de a lo-
caliza poziþiile sistemului antiaerian advers.

Testul americano-israelian în Mediterana, o încercare
de tatonare a apãrãrii antiaeriene a Siriei

Preºedintele american, Barack Obama, se
va întâlni astãzi cu militanþi pentru drepturile
homosexualilor în Rusia, unde a fost adoptatã
o lege condamnând „propaganda” homosexua-
lã, a anunþat Casa Albã, citatã de AFP. Ba-
rack Obama va „întâlni reprezentanþi ai so-
cietãþii civile pentru a discuta despre rolul im-
portant pe care aceasta îl joacã în promova-
rea drepturilor omului ºi a toleranþei”, conform
unui oficial de la Casa Albã. Va fi vorba de
reprezentanþi ai organizaþiilor ce apãrã drep-
turile homosexualilor, precum ºi drepturile
omului, mediului ºi libertatea presei, a adãu-
gat acest oficial. Igor Kocetkov, responsabil
al asociaþiei LGBT Network, a precizat pen-
tru AFP cã va participa la întâlnirea prevãzu-

Obama se va întâlni cu militanþi pentruObama se va întâlni cu militanþi pentruObama se va întâlni cu militanþi pentruObama se va întâlni cu militanþi pentruObama se va întâlni cu militanþi pentru
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tã pentru astã-searã, dupã închiderea summi-
tului G20. Vladimir Putin a promulgat, în iu-
nie, o lege ce pedepseºte „propaganda” ho-
mosexualã în faþa minorilor, cu pedepse ce
merg de la amenzi la detenþie, consideratã a
fi discriminatorie de cãtre apãrãtorii drepturi-
lor omului ºi foarte criticatã în strãinãtate.
Acesta s-a angajat, miercuri, ca Jocurile Olim-
pice de la Soci, din februarie 2014, sã se de-
ruleze fãrã discriminare faþã de homosexuali,
în pofida textului, care a provocat apeluri la
boicotarea evenimentului sportiv. În ajunul
sosirii sale în Rusia, preºedintele american,
care a criticat deja puternic aceastã lege, a
pledat, la Stockholm, în favoarea drepturilor
homosexualilor.
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07:00 Zestrea românilor
08:00 Minunile naturale ale

Europei
09:00 Ciocãnitoarea Woody
09:30 Dimineaþa zurli (R)
10:30 Maºini, teste ºi verdicte (R)
11:00 Filmoteca veselã (R)
11:40 Fratii Marx la colegiu
13:00 Ora regelui (R)
14:00 Telejurnal
14:30 Filmul Festivalului

Anonimul, ediþia X
15:00 Cartea nevãzutã a lumii
16:00 Moºtenirea clandestinã (R)
17:00 Garantat 100%
18:00 Exclusiv în România (R)
18:45 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:45 Fotbal* CSU Craiova vs.

Gloria Bistriþa . Meci din Liga 2,
etapa 1.

22:45 Centura de Aur *
Competiþie Internaþionalã de Box .
Semifinale

00:35 Cartea nevãzutã a lumii
(R)

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Atlas
08:30 Leacuri, hapuri ºi bucate

(R)
09:00 Zon@ IT
09:30 Motomagia
10:00 Magazin UEFA Cham-

pions League
10:30 Gimnasticã artisticã
12:30 Leacurile naturii
13:10 Popasuri folclorice
15:00 Cãlãtor în Orient
15:30 Memorialul durerii
16:30 Gimnasticã artisticã
18:00 Telejurnal
18:30 Miss Universe România

2013
19:10 Daþi un leu pentru Ateneu

(R)
21:10 Apararea Luzhin
23:00 Agenda Festivalului

George Enescu
23:20 O zi periculoasã
00:55 Miss Universe România

2013 (R)
01:25 O altã faþã
03:05 Leacurile naturii (R)

07:40 Adio, dar rãmân cu tine!
09:30 Trecutul Georgiei
11:00 Formidabilul
12:25 Moneyball: Arta de a

învinge
14:35 Sherlock Holmes: Jocul

Umbrelor
16:45 Ralph Stricã-Tot
18:25 Kylie Minogue –

Aphrodite: Les Folies Tour
20:00 Vicepreºedinta
20:30 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
21:00 Domestic
22:30 Corbul
00:20 Cãlãtorie eroticã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Molly (R)
12:00 Sheena
13:00 ªtirile Pro Tv
13:15 Povestea lui Lucky
15:00 Capitanul Ron
17:00 Patru nunþi ºi o provocare

(R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Dublu
22:30 Crimã de înaltã trãdare
01:00 Dublu (R)
03:00 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 Povestea lui Lucky (R)
06:00 Sheena (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 Dezvaluiri din lumea

telenovelelor
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 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 100 de poveºti celebre (R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Doamne de poveste (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Poveºtiri adevãrate (R)
05:00 Îþi ordon sã mã iubeºti! (R)

07:30 Pânã când moartea ne va
despãrþi (R)

08:30 Transformarea: Roboþii
salvatori (R)

09:00 Scoala de snowboard (R)
10:45 Descoperã România
11:45 Pânã când moartea ne va

despãrþi
12:45 Daune ºi interese (R)
14:00 Sheena
16:00 Memphis Beat – Lege si

rock and roll
17:00 Filip cel bun
19:00 Daune ºi interese
20:00 Profetul, aurul ºi ardelenii
22:15 Prinþul Mareelor
01:15 Salvamontiºtii
02:15 Dreptate în lanþuri
04:15 Operaþiunea de salvare
05:00 Lumea Pro Cinema
05:30 Cine A. M.

06:00 Observator
09:00 Hercule
10:45 Râul ucigaº
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Te cunosc de undeva
00:00 Drumul rãzbunãrii
02:30 Observator (R)
03:15 Râul ucigaº (R)
05:00 America's Funniest Home

Videos

07:15 Neveste de piloþi
08:30 Prinþesa vampirilor
09:45 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (R)
10:30 Ilustrate cu flori de câmp
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWbiz
16:00 D-Paparazzi (R)
16:45 Autobuzul lui Vârciu (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
19:45 Asta-i România!
21:00 Jumãtatea mea ºtie
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Ilustrate cu flori de câmp

(R)
03:15 WOWbiz (R)
04:30 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (R)
05:00 Prinþesa vampirilor (R)

07:00 Cu lumea-n cap (R)

08:00 Danni Lowinski
09:00 Flavours, 3 bucãtari

09:30 Secrete de Stil

10:30 Sport, dietã ºi o vedetã
11:00 Dragul de Raymond (R)

11:30 Prinþul fermecat (R)

13:30 Cireaºa de pe tort (R)
14:30 Eurobox

15:00 ªi eu m-am nãscut în

România
16:30 O varã tra-la-la

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Spãrgãtorii de nunþi

22:30 Familii la rãscruce
00:00 O varã tra-la-la (R)

01:30 Focus (R)

02:00 Spãrgãtorii de nunþi (R)
04:30 Familii la rãscruce (R)

06:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:35 Rugby: Noua Zeelandã -

Argentina
12:30 ªtiri Sport.ro
13:05 Rugby: Australia - Africa

de Sud
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Ku Ninja în Atak!
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Handbal masculin:

Dinamo - Veszprem
20:30 Ora exactã în sport
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Bellator: Gladiatorii: Joe

Warren - Owen "Country Boy"
Evinger

00:00 Faceþi jocurile - World
Poker Tour

07:00 Rãzboiul depozitelor
08:00 Aºii amanetului din

Louisiana
10:00 Restaurãri
12:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Aºii amanetului din

Louisiana
17:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
18:00 Rãzboiul depozitelor
19:00 Aºii amanetului
20:00 Pe urmele antichitãþilor
21:00 Rãzboiul depozitelor
22:00 Aºii amanetului
23:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
00:00 Aºii amanetului din

Louisiana

TVR 1

VINERI - 6 septembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Telejurnal
09:00 Tezaur focloric (R)
09:50 Legendele palatului: Kim

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek
11:30 Minunile naturale ale

Europei (R)
12:30 SCENART
13:00 Europa mea
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României.
16:45 Oameni care au schimbat

Lumea
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
21:10 Concert aniversar

Nicolae Botgros
23:10 The Burrowers
00:40 Festivalul Internaþional

de Folclor "Cântecul de dragoste
de-a lungul Dunãrii" (R)

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Carabinieri (R)
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Engleza la colþ de stradã (R)
10:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
11:00 Abou Dhabi, vânând cu

ºoimi (R)
12:00 Remix
13:00 Mari familii româneºti (R)
13:30 Coreea: spirit ºi culoare (R)
14:20 Agenda Festivalului George

Enescu (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Carabinieri
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Miss Universe România 2013
18:00 Telejurnal
19:00 Mari familii româneºti
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
20:50 Muzica DP 2
21:00 A trãi dincolo de Cercul Arctic
22:00 Telejurnal
22:30 Festivalul ºi Concursul

Internaþional "George Enescu"
01:10 Miss Universe România

2013 (R)

07:50 Spitalul de nebuni
09:30 În cãutarea lui Bin Laden
11:15 Panicã pe Wall Street
13:00 Solaris
14:40 Uimitorul Om-Pãianjen
16:55 Aventurile lui Tintin:

Secretul Licornului
18:40 Filme ºi vedete
19:05 În derivã
20:00 Bãiatu' tatii
22:00 True Blood
23:00 Celula 211
00:50 Cãlãtorie eroticã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Alegerea vieþii (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Molly
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Povestea unui cavaler
23:00 Urmãrirea
01:30 Povestea unui cavaler

(R)
04:00 Apropo Tv (R)
05:00 Promotor (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 Dezvãluiri din lumea

telenovelelor
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 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 100 de poveºti celebre

(R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Doamne de poveste (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)

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

09:15 Sheena
10:30 Transformarea: Roboþii

salvatori
11:00 Pânã când moartea ne va

despãrþi
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 Sheena
15:30 La bloc (R)
16:00 M.A.S.H. (R)
17:15 Adela
18:50 Daune ºi interese
20:00 Scoala de snowboard
22:00 Anunþ periculos
00:15 Salvamontistii
01:15 Unchiul Boonmee
03:00 Death Warrior
04:30 Operaþiunea de salvare
05:15 Lumea Pro Cinema
05:45 Cine A.M.

06:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
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 Studio sportiv
21:00 Fotbal: România -

Ungaria
23:00 Terminatorul 3: Suprema-

þia Roboþilor
01:00 Observator (R)
02:00 Terminatorul 3: Suprema-

þia Roboþilor (R)
03:45 Acces direct (R)

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 Pe banii pãrinþilor (R)
21:30 Vacanþa Mare (R)
23:00 Faci faþã, faci bani (R)
00:15 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Pe banii pãrinþilor (R)
02:30 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (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 Euromaxx
09:30 Încã o ºansã
12:00 Levintza prezintã (R)
12:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)
13:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:00 Focus
15:30 Dragul de Raymond
16:00 Prinþul fermecat
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Michael Clayton
23:00 Totul despre sex
00:30 Focus (R)
01:30 Încã o ºansã (R)
03:30 Trãdaþi în dragoste
05:00 Levintza prezintã (R)
05:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)
06:00 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 Special: România -

Ungaria
21:00 Boxbuster: Vitali Klitschko

- David Haye
21:45 Special: România -

Ungaria
22:00 Fotbal: Anglia - Moldova
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fotbal: Irlanda - Suedia
01:30 Wrestling RAW
03:30 Faceþi jocurile - European

Poker Tour
04:30 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Rãzboiul depozitelor
09:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Rãzboiul transportatorilor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Rãzboiul depozitelor
20:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
22:00 Rãzboiul transportatorilor
23:00 Aºii amanetului
00:00 Extratereºtri antici
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala Regionala a Finan-
telor Publice Craiova - Administraþia Judetea-
na a Finanþelor Publice Dolj organizeazã licita-
þii publice în condiþiile precizate de O.G. nr. 92/
2003 rep. privind Codul de procedurã fiscalã
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, la se-
diul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Firmilian, nr.
2, cam. 206 pentru debitorii: 1. SC MOTIVART
X SRL, Craiova, str. Dr. Victor Gomoiu, nr. 25,
bl. K8, sc. 1, ap. 12, bir. 3, jud. Dolj, cod iden-
tificare fiscala 17392359 in data de 18.09.2013,
ora 10.00 pentru vanzarea bunurilor: autotu-
rism marca Jeep, tip Commander, nr. inmatri-
culare DJ-99-MTV, an fabricatie 2007, pret por-
nire licitatie 37.875 lei; autoturism marca Nis-
san, tip Primera, nr. inmatriculare DJ-55-MTV,
an fabricatie 2006, pret pornire licitatie 17.138
lei; autoturism marca Daewoo, tip Cielo, nr. in-
matriculare DJ-22-MTV, an fabricatie 1995, pret
pornire licitatie 1.575 lei. Amplasare: sediul so-
cietatii. 2. SOCIETATEA COOPERATIVA DE
CONSUM BUCOVAT, loc. Bucovat, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 2281786 in data de
18.09.2013, ora 13.00 pentru vanzarea bunu-
lui: cladire fara teren - magazin universal,
Su=198 mp, situata in zona centrala a localitatii
Vela, jud. Dolj, pret pornire licitatie 34.600 lei. 3.
SC SUPREMA G. SMP SRL, Craiova, cartier
Mofleni, str. Abatorului, jud. Dolj, cod identifi-
care fiscala 14370224 in data de 18.09.2013,
ora 15.00 pentru vanzarea bunurilor: masina
de formatizat PAL tip ROBLAND Z320, pret
pornire licitatie 10.520 lei, exhaustor mobil CO-
RAL HOBBY, pret pornire licitatie 350 lei. Am-
plasare: sediul societatii. 4. SC SOMI SRL, Cra-
iova, str. Drobeta, nr. 10, jud. Dolj, cod identifi-
care fiscala 2297820, in data de 19.09.2013, ora
10.00 pentru vanzarea bunurilor: autoutilitara
Ford, tip Transit, nr. inmatriculare DI-92-SMI,
an fabricatie 2006, pret pornire licitatie 26.400
lei, autoturism Opel, tip Astra G, nr. inmatricu-
lare DJ-92-SOM, an fabricatie 2006, pret porni-
re licitatie 15.300 lei. Amplasare: sediul societa-
tii. 5. SC ECO FOREST METAL SRL, Craiova,
str. Brestei, nr. 374, jud. Dolj, cod identificare
fiscala 24190646 in data de 19.09.2013, ora
13.00 pentru vanzarea bunului: centrala termi-
ca Saunier Duval ISO FAST CONDENS F35E,
pret pornire licitatie 2.400 lei. Amplasare: se-
diul societatii. 6. SC ROGOPLAST SRL, Craio-
va, str. Tineretului, nr. 24, bl. 17A, sc. 1, ap.
14, jud. Dolj, cod identificare fiscala 17928644
in data de 19.09.2013, ora 15.00 pentru vanza-
rea bunurilor: compresor AYDIN TRAFO, pret
pornire licitatie 1.140 lei; masina de debavurat
Bautech, pret pornire licitatie 1.740 lei; masina
de lipit Bautech, pret pornire licitatie 2.130 lei;
masina de taiat Wolfman, pret pornire licitatie
2.910 lei; generator Einhell, pret pornire licitatie
540 lei; masina frezat Wolfman, pret pornire li-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
citatie 2.580 lei; pantograf Bautech, pret porni-
re licitatie 610 lei; stoc materiale confectionat
tamplarie PVC (armaturi, semibalamale suport
rama, mecanism DD, conectori, adaptori, etc),
pret pornire licitatie 4.147,56 lei. Amplasare: Cra-
iova, str. Industriilor, nr. 7. 7. SC BACA FRIG
SRL, Craiova, str. Aleea Piersicului, nr. 10, bl.
87B, sc. 1, ap. 2, jud. Dolj, cod identificare fis-
cala 23245468 in data de 20.09.2013, ora 11.00
pentru vanzarea bunurilor: autoutilitara marca
Fiat, tip Ducato250, nr. inmatriculare DJ-06-
BFC, an fabricatie 2007, pret pornire licitatie
29.300 lei; autoutilitara marca Iveco Magirus,
tip Stralis 400, nr. inmatriculare DJ-11-BFC, an
fabricatie 2005, pret pornire licitatie 48.000 lei.
Amplasare: sediul societatii. 8. SC VALORIFI-
CARE CREANTE SRL, Craiova, str. Mihail Ko-
galniceanu, nr. 21, jud. Dolj, cod identificare fis-
cala 16623838 in data de 23.09.2013, ora 11.00
pentru vanzarea constructiilor agricole FERMA
NR. 2: cladire birouri 196,43 mp, atelier mecanic
217,58 mp, depozit pesticide 193,54 mp, baraca
dormitoare sezonier 368,22 mp, cantar bascula
cu cabina-cabina subterana 14,85 mp, cuva bas-
cula 27 mp, grajd 24,89 mp, beci semiingropat
26 mp, cabina 4,80 mp, amplasate in Craiova,
str. N.  Titulescu, nr. 168 (periferia nord vestica
a Craiovei), pret pornire licitatie  53.700 lei. Men-
tionam faptul ca terenul pe care sunt amplasate
bunurile este proprietate de stat. 9. SC ROPRINT
SRL, Craiova, str. Matei Basarab, nr. 22, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 8904026 in data de
23.09.2013, ora 15.00 pentru vanzarea bunuri-
lor: ghilotina Ideal 7228-95, pret pornire licitatie
11.270 lei; masina tiparit RYOBI 500k, pret porni-
re licitatie 9.660 lei; autoturism Opel Astra Cara-
van, nr. inmatriculare DJ-10-BJT, an fabricatie
1993, pret pornire licitatie 5.500 lei. Amplasare:
Craiova, str. Unirii, nr. 56. 10. ORGANIZATIA UTI-
LIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII, loc.
Amarastii de Jos, jud. Dolj, cod identificare fis-
cala 14205057 in data de 24.09.2013, ora 15.00
pentru vanzarea bunurilor: instalatie de irigat prin
aspersiune IIA 17 – 16 buc, pret pornire licitatie
945 lei/buc; instalatie de irigat prin aspersiune
IIA 17 – 6 buc, pret pornire licitatie 890 lei/buc;
instalatie de irigat prin aspersiune IIA 17 – 2 buc,
pret pornire licitatie 785 lei/buc, amplasate la di-
verse persoane fizice din loc. Amarastii de Jos,
sat  Ocolna. 11. SC SYMMETRIA CRV  SRL,
Craiova, str. N. Titulescu, nr. 28, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 21083017 in data de
25.09.2013, ora 11.00 pentru vanzarea bunuri-
lor: chioscuri cu termopan pentru difuzare pre-
sa 5 buc, dimensiuni 1,60mx1,95mx2,40m, pret
pornire licitatie 980 lei/buc; chioscuri cu termo-
pan pentru difuzare presa 6 buc, dimensiuni
1,80mx2, 10mx2,40m, pret pornire licitatie 980
lei/buc; chiosc cu termopan pentru difuzare pre-
sa, dimensiune 2,10mx2,60mx2,40m, pret por-

nire licitatie 1.070 lei. 12. SC VALVIO PROD SRL,
Craiova, Aleea 4 Drumul Apelor, nr. 4, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 6780029 in data de
26.09.2013, ora 12.00 pentru vanzarea proprie-
tatii imobiliare compusa din teren intravilan 664
mp si cladire hala productie Sc =  369,78 mp, nr
cadastral 6116, CF 201834 situata la sediul so-
cietatii, pret pornire licitatie 107.750 lei. Preþurile
nu includ TVA. Invitãm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze de-
spre aceasta A.J.F.P.- Dolj înainte de datele sta-
bilite pentru vânzare, mentionate mai sus. Invi-
tãm pe cei interesaþi in cumpãrarea bunurilor sã
se prezinte la termenele de vânzare, la locul fixat
în acest scop ºi sã depunã cu cel puþin o zi
înainte de data licitaþiei urmãtoarele documente:
oferta de cumpãrare; dovada plaþii  taxei de par-
ticipare sau a constituirii garanþiei sub forma
scrisorii de garanþie bancarã,taxa de participare
reprezintã 10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi
se plãteºte în lei, în contul IBAN RO32TREZ
291.50.67XXX005065, cod fiscal 4416952 des-
chis la Trezoreria A.J.F.P. Dolj; împuternicirea
persoanei care-l reprezintã pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naþionalitate românã, co-
pie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de ORC; pentru persoanele juridice strãine, ac-
tul de înmatriculare tradus in limba românã; pen-
tru persoanele fizice strãine, copie de pe paºa-
port; pentru persoanele fizice române, copie de
pe actul de identitate; dovada emisã de organe-
le fiscale cã nu au obligaþii fiscale restante faþã
de acestea (Consiliul Local ºi Administraþia Fi-
nanciarã în raza cãrora se aflã domiciliul sau
sediul ofertantului), urmând sã se prezinte la
datele stabilite pentru  vânzare si la locul fixat in
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel in-
teresat poate introduce contestaþie la instanþa
judecãtoreascã competentã în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoºtiinþã, în con-
formitate cu prevederile art.172-173 din OG nr.
92/2003, republicatã cu modificãrile si completã-
rile ulterioare. Licitaþia începe de la cel mai mare
preþ din ofertele de cumpãrare scrise, dacã acesta
este superior preþului de pornire la licitaþie, iar in
caz contrar va începe de la acest din urmã preþ.
Adjudecarea se face în favoarea participantului
care a oferit cel mai mare preþ, dar nu mai puþin
decât preþul de pornire. Taxa de participare nu
se restituie ofertanþilor care nu s-au prezentat la
licitaþie, celui care a refuzat încheierea procesu-
lui-verbal de adjudecare, precum ºi adjudecata-
rului care nu a platit preþul. Potivit dispozitiilor
art. 9 alin. (2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003 rep, cu
modificarile si completarile ulterioare, cand ur-
meaza sa se ia masuri de executare silita, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pen-
tru informatii suplimentare va puteþi adresa
A.J.F.P. -  Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam.
206 sau la tel.: 0251/402.207.
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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

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
-remorcã 20 t
-autoturism Opel Astra
-autoturism Opel Combi
-autoturism 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.

Anunþul tãu!
ANAF – Direcþia Generalã Regionala a Fi-
nanþelor Publice Craiova - Administraþia Ju-
deteana a Finanþelor Publice Dolj, organi-
zeazã, în data de 18.09.2013, ora 10 la se-
diul sãu din Craiova, str. Mitropolit Firmi-
lian, nr. 2, în conformitate cu prevederile art.
162 din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003,
privind Codul de procedurã fiscalã, repu-
blicatã, licitatie publica pentru vanzarea ur-
matoarelor bunuri aparþinând Vardo SRL,
CUI 6489578, cu sediul in Craiova, srada Riu-
lui, nr. 391: Masina de impachetat tip VWA
203 – 64510 lei; Masina de tesut RD3HS 3/
630 – 68080 lei; Masina de tesut RD3HS 3/
630 – 68080 lei; Autoturism Toyota RAV 4 –
50150 lei; Autoturism Toyota RAV 4 – 49240
lei; Masina impletit PA 1/24 – 126000 lei; Ras-
tel GR 28 – 6000lei; Rastel GR 18 – 4000 lei;
Masina de tesut RD3HS 3/420 – 45000 lei;
Masina de tesut RD3HS 3/420 – 45000 lei;
Masina de tesut RD3HS 4/630 – 73000 lei;
Masina impletit PA 1/16 – 89000 lei; Masina
impletit PA 1/18 – 68000 lei; Rastel GR 28 –
20000lei; Urzitor SP 03 Pack – 27000lei; Ras-
tel GRP 8 – 13000lei; Masina de ambalat DDT
N 700671 – 41000 lei; Razboi de tesut V5NI
2/110 – 34000 lei; Razboi de tesut V5NI 2/
110 – 34000 lei; Razboi de tesut V5NI 2/110
– 34000 lei; Razboi de tesut V5NI 2/110 –
34000 lei; Masina de impachetat AWH 250 –
20000 lei; Masina de tesut RD3HS 3/630 –
43000 lei; Masina calibrat – 16000 lei. Preþul
nu include TVA. Invitãm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri sã în-
ºtiinþeze despre aceasta organul de execu-
tare, înainte de data stabilitã pentru vânza-
re. Pentru participarea la licitaþie ofertanþii
trebuie sã depunã, cu cel puþin o zi înainte
de data licitaþiei, urmãtoarele documente:
oferta de cumpãrare, dovada plãþii taxei de
participare; împuternicirea persoanei care
îl reprezintã pe ofertant (procura special le-
galizatã); pentru persoanele juridice de na-
þionalitate românã, copie dupã  certificatul
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Re-
gistrului Comerþului; pentru persoanele fi-
zice române, copie dupã actul de identita-
te; dovada emisã de creditorii bugetari cã
nu au obligaþii bugetare restante. Oferta de
cumpãrare se va prezenta în scris organu-
lui de executare, însotitã de dovada plãþii
sumei reprezentând 10% din preþul de por-
nire a licitaþiei pânã în ziua de 17.09.2013.
Taxa de participare se va achita in contul
RO95TREZ2915067XXX006744, CUI
21828791. Pentru relaþii suplimentare vã
puteþi adresa Administraþiei Judetene a  Fi-
nanþelor Publice Dolj, str. Mitropolit Firmi-
lian, nr. 2, Serviciul Executare Silitã Contri-
buabili Mijlocii, camera 406, tel: 0251402277.

Anunþul tãu!
Pierdut adresã cu numãr de ordine eli-
beratã de DGFP Dolj pentru casa de
marcat marca Microsif, model 03, se-
ria 16087 pentru PFA SERDARU IO-
NEL LAURENÞIU. Se declarã nulã.
Baroanã Victor, Baroanã Maria ºi Bã-
nicã Constanþa Cami, titulari ai “Planu-
lui Urbanistic Zonal – Construire Parc
Fotovoltaic în comuna Bratovoieºti, T
110, P 4, judeþul Dolj” aduc la cunoº-
tinþa publicului decizia etapei de înca-
drare din procedura de reglementare
conform HG 1076/2004: planul nu se
supune evaluãrii de mediu ºi nu se su-
pune evaluãrii adecvate urmând a fi su-
pus procedurii de adoptare fãrã aviz de
mediu. Documentaþia care a stat la baza
luãrii deciziei etapei de încadrare se
poate consulta în zilele de luni-joi, în-
tre orele 08,00-16,30 ºi vineri între orele
08,00-14,00, la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1, Craiova,ºi pe site-ul APM
Dolj http://arpmdj.anpm.ro. Propune-
rile de reconsiderare a deciziei se vor
transmite în scris în termen de zece
zile calendaristice de la data publicã-
rii în mass-media, zilnic la sediul APM
Dolj, (fax:0251/419.035, e-mail:office-
@apmdj.anpm.ro).
Consiliul Local Plesoi, jud. Dolj, titular
al Planului Urbanistic General al Co-
munei Plesoi, jud. Dolj, aduce la cu-
nostinta publicului decizia etapei de in-
cadrare din procedura de reglementa-
re conform HG 1076/2004-planul nu
necesita evaluare de mediu si nu ne-
cesita evaluare adecvata, urmand a fi
supus procedurii de adoptare fara aviz
de mediu. Documentatia care a stat la
baza luarii deciziei etapei de incadrare
se poate consulta la sediul APM Dolj,
str. Petru Rares nr. 1, Craiova, in zilele
de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vi-
neri intre orele 8.00-14.00, pe site-ul
APM Dolj http://apmdj.anpm.ro si la
sediul primariei Plesoi, jud. Dolj. Pro-
punerile de reconsiderare a deciziei se
vor transmite in scris la sediul APM
Dolj (fax 0251419035, e-mail office-
@apmdj.anpm.ro) in termen de 10 zile
calendaristice de la data publicarii in
mass-media.
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Cu sufletele cernite de durere, familia anunþã decesul celui
ce a fost tatã, bunic, socru, soþ, frate ºi cumnat de neînlocuit,
ªELEA IONICÃ, în etate de 60 ani.

Slujba înmormântãrii va avea loc la Biserica Sfântul Nicolae
(Amaradia) azi, 6.09.2013, iar înhumarea la Cimitirul Nord
Craiova.

Veseleºte-L, mamã, pe Dumnezeu
Cã am murit!
Ajuns-am sã umblu mereu
În braþe cu sicriul meu
ªi nu ºtiu unde sã-l mai pun,
Sã am un somn mai lin, mai bun.
Nici nu ºtiu, iatã, în chinul meu
De-am mai trãit!
Veseleºte-L, mamã, pe Dumnezeu

cã am murit!

OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ MECANIC
AUTO ªI TINICHIGIU AUTO
PENTRU ANGLIA. SALA-
RIU NEGOCIABIL. TELE-
FON: 00447805868773.
Angajãm tehnician/inginer
cu cunoºtinþe în sisteme de
alarmã, supraveghere vi-
deo, reþele calculatoare. CV-
ul se depune la adresa de
e-mail: angajari_craiova-
@yahoo.com.

MEDITAÞII
Meditez matematicã pentru
bacalaureat, Evaluare naþi-
onalã, alte examene ºi con-
cursuri ºcolare. Telefon:
0724/088.745; 0770/
871.569, 0351/416.101.
Pregãtesc contabilitate – stu-
denþi, ºomeri etc. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Stoina, ju-
deþul Gorj. Telefon: 0730/
600.132.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0351/175.746.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 came-
re, Calea Bucureºti. Telefon:
0784/122.199.
Vând apartament 3 came-
re decomandate, superb,
preþ negociabil, zona Ciu-
percã. Telefon: 0742/
872.319, 0748/195.954.
Particular, apartament 3 ca-
mere, îmbunãtãþiri, 70 mp,
1 Mai (langa Poligrafie).
45.000 Euro negociabil. Te-
lefon: 0721/218.871.

CASE
Vând casã în Bãileºti ºi cur-
te 2000 mp zona I, sau
schimb cu garsonierã Cra-
iova, + diferenþa. Telefon:
0742/097.486.
Vând gospodãrie formatã din
2 case, anexe ºi 38 ari curte
în sat Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon: 0251/
352.239. 0721/502.003.

Vând casã locuit cu 3 spaþii
comerciale. Telefon: 0744/
391.195.
Casã, 3 camere, anexe,
pomi fructiferi, vie, fântânã, lo-
calitatea Ciutura, preþ negocia-
bil. Telefon: 0763/305.850.
Vând casã + teren aferent în
comuna Malu Mare cu ieºi-
re la ºoseaua Craiova – Be-
chet. Telefon: 0734/159.594.
Casã Craiova 5 camere, 2
bãi, bucãtãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã termic,
eventual schimb 2 aparta-
mente, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã de
locuit + 2400 mp teren in-
travilan în satul Predeºti, ju-
deþul Dolj, la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/454.016.
Vând casã în Calafat, str. Jiu-
lui, stare bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan 3,5
euro, Brãdeºti. Telefon:
0749/230.636.
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 des-
chideri 17 m ºi reþele apã,
electricitate, cadastru, carte
funciarã. Telefon: 0724/
572.434; 0351/179.436.
Vând teren 550 mp în co-
muna Podari. Telefon:
0744/251.816 ºi 0762/
872.359.
Vând teren 400 mp intravilan
situat în Segarcea str. Unirii, nr.
29F (în spatele Liceului), ca-
dastru. Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând 800 mp, comuna Pre-
deºti ideal pentru casã, zonã
pitoreascã. Telefon: 0762/
109.595.
Vând 345 mp zona Daewoo
între case, variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intravilan ºi ex-
travilan. Telefon: 0766/
582.831.
Vând 2600 m.p. pe ºosea-
ua ªimnicu de Sus, la 600
metri de lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªimnicu
de Jos, str. Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil, 600 mp. Te-
lefon: 0727/792.578.
Vând urgent teren intravilan
în Iºalniþa, 2500 mp, cu po-
sibilitate de construire lângã
reþea gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, paralel cu
drumul european. Telefon:
0766/440.456.

Vând 1600 mp teren intra-
vilan, satul Predeºti la 16 km
de Craiova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând 1500 mp Bãile Govo-
ra, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA PASA-
RELA PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Terenurile fiind
la stradã betonatã având
toate facilitãþile preþ convena-
bil. Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.

SCHIMBURI
Vând sau schimb aparta-
ment 4 camere Lãpuº, cu
casã 2-3 camere. Telefon:
0766/ 483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei.
Telefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Opel Astra 2008, 1,6,
68000 km, 105 C.P., benzi-
nã, Euro 4, taxã mediu ne-
recuperatã, preþ 5000 euro
negociabil. Telefon: 0727/
500.950.
Vând Audi A6, fabricaþie
2006, full-options, bleu-ma-
rin, piele, xenon, motor de
2000 cm3. Telefon. 0762/
109.595.
Vând Peugeot 307 diesel
anul 2004 înmatriculat 2008.
Telefon: 0728/031.821.
Vând Cielo – 2007 – 1850
euro. Telefon: 0767/
153.551.
Vând Volvo Break, fabrica-
þie 1995, full, înscrisã Bulga-
ria, preþ 1500 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Citroen C3, albastru,
2007, 23500 km, 5 uºi,
1400 cm3, airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Diesel,
90 C.P., fabricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ: 650 euro.
Telefon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta impeca-
bil, înmatriculat. Telefon:
0745/043.152.

Vând camion Iveco, turbo
diesel, an fabricaþie 2008,
39.000 km, nerulat în Ro-
mânia, motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5 tone, preþ
negociabil sau alte varian-
te. Telefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ negocia-
bil. Telefon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând aparat de ozonat apa,
eliminã pesticidele din legu-
me ºi fructe, precum ºi hor-
monii ºi antibioticele din car-
ne. Telefon: 0729/033.903.
Vând dozator de bere, tub
CO2, aparat fax, aspirator,
balanþã Berkel, cuier panou,
maºinã de cusut Singer.
Telefon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, lentile pen-
tru opticã, diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând struguri ieftin maxim
1000 kg. Telefon:0729/
175.918
Vând uºi cu toc, de interior,
cu geam, date cu lac, tuburi
CO2, dozator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electronic 30 kg,
250 lei, casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei negociabil.
Telefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând sãpun de casã 15 kg,
8 lei/ kg, 2 damigene 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 ma-
gazii. Telefon: 0767/153.551.

Vând în Iºalniþa 3 bare cor-
nier de 60 mm lungi de 3
m, 3 foi de tablã zincatã 2,5/
1 m. Telefon: 0761/355.869.
Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci minute încãlzi-
re. Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fontã fo-
losit, un calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin folosit. Te-
lefon: 0251/534.303.
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, com-
binã muzicalã stereo, piei de
bovinã tratate, piese Dacia
noi, calculator instruire copii,
flex mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz, masã
televizor, covor, aragaz vo-
iaj cu butelie, maºinã de cu-
sut, plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon: 0720/
929.024.
Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condiþio-
nat, mobilã bucãtãrie, ºifo-
nier uºi glisante, covoare.
Telefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor, su-
fragerie, bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã de cusut,
lustrã, canapea, covor. Te-
lefon: 0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtãrie din
fontã 20 lei, jaluzele diferite
mãrimi, lustre 2 ºi 3 braþe - 25
lei. Telefon. 0761/355.869.
Vând/închiriez construcþie cu
spaþii separate 500 mp cu
teren intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard beton.
Telefon: 0721/152.832.

Vând adãpãtoare ºi hrãni-
toare mari din plastic ºi ta-
blã groasã pentru pui, cur-
cani ºi animale mici. Tele-
fon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi cen-
trifugã miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul Ungu-
reni. Telefon: 0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci, douã
pe o parte suprapuse ºi
douã pe o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4 ani
(50 Ron), televizor bucãtãrie,
2 radio casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã auto-
gen ºi matriþã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Tele-
fon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT
“SINGER”. TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BITUM
ASFALT, MOZAIC DE MAR-
MURÃ. TELEFON: 0731/
989.215; 0251/425.651.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
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Semnãtura:..........................................

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

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.

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.

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.

Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºemi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 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. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat –
fermoar –  nasturi - tineret,
excepþional. Telefon: 0725/
533.042.

CUMPÃRÃRI
AUTO

Cumpãr auto Tico de la  unic
proprietar. Telefon: 0351/
460.075 sau 0728/058.802.

DIVERSE
Cumpãr puieþi de nuc, soi
bun. Telefon: 0720/231.610.
Cumpãr maºinã de tricotat
fineþea 6-7 ºi ace fineþea 8.
Telefon: 0745/589.825.
Cumpãr 100 litri must Fe-
teascã alb. Telefon: 0351/
444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Proprietar închiriez pe ter-
men lung apartament 3 ca-
mere mobilat parter Dezro-
birii,  300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Închiriez apartament 3 ca-
mere Grãdina Botanicã,
mobilat, 350 euro negocia-
bil. Telefon: 0727/500.950.
Închiriez 4 camere, studente,
1 Mai. Telefon: 0741/117.193.

Primesc fatã în gazdã, cen-
tral. Telefon: 0769/680.597.
Închiriez teren pentru parca-
re maºini sau centru vânzãri
sau G.P.L. Telefon: 0722/
943.220; 0755/ 139.772.
Închiriez teren pentru am-
plasare chioºcuri sau ma-
gazine pe perioadã nedeter-
minatã, zonã cu vad. Tele-
fon: 0761/665.763.
Magazin, birou, depozit, str.
Dezrobirii, nr. 59. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez apartament cu 2 ca-
mere decomandat, zona
George Enescu, strada Fã-
gãraº. Telefon: 0766/463.563.
Închiriez spaþiu comercial 148
mp la demisol pretabil bar,
discotecã, casino, birouri. Fi-
liaºi. Telefon: 0769/784.998.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Tele-
fon: 0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închiriere aparta-
ment 3 camere modificat în
4 camere, blocurile K, stra-
da Pãltiniº, parter, acces
bilateral, pretabil firmã. Te-
lefon: 0744/541.452.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat ºi utilat. Recent
renovat, Rovine, pizzeria Ibiz-
za. Telefon: 0769/846.192.

CERERI
Doresc apartament mobilat 2
sau 3 camere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.
Doresc sã închiriez aparta-
ment 2 camere, zona 1 Mai.
Telefon: 0765/058.600.

MATRIMONIALE
Caut o doamnã vãduvã  cu
permis auto cu maºinã sau
fãrã, plãcutã fizic, maxim 55 ani.
Telefon: 0253/285.145; 0762/
278.639; 0351/430.880.

Domn strãin, 58 ani, prezen-
tabil, necãsãtorit caut priete-
nã max. 45 ani, pentru o re-
laþie, rog mesaje la numãrul
de telefon: 0768/804.599. Nu
rãspund la numãr privat.

DIVERSE
S. C. PIETE SI TARGURI CRA-
IOVA SRL organizeazã con-
curs, in data de 24.09.2013,
orele 11.00, la sediul din Ca-
lea Bucuresti nr. 51, proba scri-
sa si interviu, pentru ocuparea
urmatoarelor posturi vacante:
- 1 post inspector debutant; - 1
post paznic.
Dosarul de inscriere  se va
depune pânã la data
19.09.2013, orele 10.00, la
sediul SC PIETE SI TARGURI
CRAIOVA SRL - Comparti-
mentul Resurse Umane, Sa-
larizare. Relatii suplimentare
la numarul de telefon: 0251/
410.696.
Asociaþia Naþionalã a Vete-
ranilor de Rãzboi anunþã
membrii sãi sã se prezinte
la asociaþie pentru a ridica
biletele de cãlãtorie gratuite
conform Legii 44/1994.
Sunt mulþi membri care au
plãtit cotizaþia pe anul 2013
ºi nu au ridicat biletele.
SC EXOFIER SRL anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de abþinere a autori-
zaþiei de mediu privind activita-
tea COLECTAREA ªI VALO-
RIFICAREA DEªEURILOR
METALICE ce se desfãºoarã
în Craiova, b-dul Decebal, nr.
5B. Informaþiile privind potenþi-
alul impact asupra mediului pot
fi consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr.1,
zilnic între orele 9.00-14.00.
Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 21.09.2013.
Caut sã fac menaj sau îngrijire
copil sau bãtrân. Telefon: 0764/
568.897. 0751/ 911.417.
Singura argintãrie din Craiova,
situatã în Valea Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu argint la
schimb ºi manopera / obiect.
Telefon: 0351/423.493.

Pensionar singur caut
familie pentru întreþinere
la þarã. Telefon: 0762/
603.748.

DECESE
CU DURERE ÎN SUFLET
FAMILIA ANUNÞÃ DE-
CESEUL CELEI CE A
FOST BUNICÃ, MAMÃ,
SOÞIE, MARIA MÃRU
MITEA, ÎNMORMÂNTA-

REA VA AVEA LOC SÂM-
BÃTÃ 7.09.2013, LA CI-
MITIRUL CATOLIC,
SLUJBA RELIGIOASÃ
LA BISERICA BRÂNDU-
ªA, ORA 11.00.

CONDOLEANÞE
Familia Pribeagu regretã
dispariþia celui ce a fost
prieten ºi coleg IONICÃ
ªELEA ºi transmite condo-
leanþe familiei îndoliate.
Familia Uncheºelu Marian
ºi Rodica deplânge dece-
sul, dupã o lungã ºi grea
suferinþã al celui ce a fost
ªELEA IONICÃ, un suflet
nobil ºi bun. Condolean-
þe familiei îndoliate.
Absolvenþii promoþiei
1973 –Liceul de Chimie –
regretã dispariþia bunului
coleg ºi prieten IONICÃ
ªELEA. Dumnezeu sã-l
odihneascã! Condolean-
þe familiei îndoliate!
Familiile Valentin ºi Costel
Bazãverde regretã trecerea
în nefiinþã a bunului prieten,
IONICÃ ªELEA, om de o
aleasã nobleþe sufleteascã.
Sincere condoleanþe fami-
liei greu încercate!

Familia Ciprian doreºte sã
mulþumeascã Asociaþiei
Naþionale a Veteranilor de
Rãzboi Craiova – preºe-
dinte g-ral (r) Popa Ionel,
Brigãzii 2 Infanterie Rovi-
ne – g-ral Brigadã Duican
Dorin, Primãriei ºi Prefec-
turii Craiova, prietenilor,
rudelor ºi vecinilor, pen-
tru ultimul omagiu adus
domnului g-ral loc. (r) CI-
PRIAN G. MARIN Cavaler
al Ordinului Mihai Viteazul
ºi Cetãºean de Onoare al
Craiovei. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
Colectivul de salariaþi
ONCO-LIFE CENTER CRA-
IOVA transmite sincere con-
doleanþe familiei doamnei
doctor Elena ªelea, la ma-
rea durere pricinuitã de de-
cesul cumnatului, IONICÃ
ªELEA, dupã o lungã ºi
grea suferinþã. Fie ca Bunul
Dumnezeu sã-l odihneascã
în rândul celor drepþi!
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Confuzie maximã, ieri, în Cetatea
Bãniei! „ªtiinþa” a împlinit 65 de ani
de la înfiinþare, ocazie cu care sãrbã-
toarea a fost revendicatã de douã
cluburi în activitate la aceastã orã,
cu nume similare ºi culori identice,
CS “U” Craiova ºi FC “U” Craiova,
ambele înscrise în Seria a II-a a Ligii
secunde.

Mai cu “fast” a fãcut-o echipa
susþinutã de Municipalitate, adicã
CS “U”, în cadrul unei conferinþe de
presã susþinute la Sala Polivalentã.
N-a fost singurul aspect ce s-a luat
în discuþie, ci ºi debutul formaþiei în
campionat, debut ce va avea loc mâi-
ne, pe teren propriu, contra Gloriei
Bistriþa. La eveniment au participat

Un nou prilej de disputã

Ziua „ªtiinþei”, sãrbãtoritãZiua „ªtiinþei”, sãrbãtoritãZiua „ªtiinþei”, sãrbãtoritãZiua „ªtiinþei”, sãrbãtoritãZiua „ªtiinþei”, sãrbãtoritã
de ambele Universitãþi!de ambele Universitãþi!de ambele Universitãþi!de ambele Universitãþi!de ambele Universitãþi!

Mititelu reclamã CS „U” Craiova ºi FRF la FIFA

fosta mare glorie a “Craiovei Maxi-
ma”, Sorin Cîrþu, preºedintele Pavel
Badea, tehnicianul Erik Lincar, ºi un
reprezentant al jucãtorilor, fundaºul
Florin Pãtraºcu.

Sorin Cîrþu: “Mã bucur
cã am fãcut parte din istoria
acestui club”

Întorcându-ne la subiectul prin-
cipal al acestei relatãri, dupã o scur-
tã introducere fãcutã de Pavel Ba-
dea, Sorin Cîrþu a declarat: „E un eve-
niment major. Mã bucur cã am fãcut
parte din istoria acestui club, care
împlineºte 65 de ani. Suntem într-o
altã posturã ºi încercãm un nou pro-

iect, la care eu am aderat din punct
de vedere moral. Sper cã vom avea
din nou acele momente fericite.

Sunt alãturi de acest proiect, pen-
tru cã fotbalul trebuie ajutat de auto-
ritãþi. E ºi normal sã fiu alãturi de fa-
milie ºi sprijin cu tot ce pot. Rãmâne
ca în timp sã vedem dacã aceastã
asociere cu autoritãþile este bunã.

Echipa are o misiune grea. Singura
ºansã a lor de a intra în sufletele olte-
nilor este promovare ºi revenirea la
spiritul Universitatii Craiova. Le urez
multã baftã ºi sã intre în Liga 1.

Sã avem rãbdare, pentru cã e un
singur obiectiv, care se va finaliza la
anul. O echipã nu se formeazã în Liga
a 2-a, ci în prima”, a spus Cîrþu.

FC “U” a rãspuns
printr-un comunicat

În paralel, ºi FC Universitatea Cra-
iova a anunþat împlinirea a 65 de ani.
Site-ul clublui patronat de Mititelu,
care susþine cã e adevãratul deþinã-
tor al palmaresului Universitãþii, nu
uitã sã reaminteascã dezafilierea ºi
clipele grele prin care a trecut clu-
bul: “Campioana unei mari iubiri,
Universitatea Craiova, împlineºte
astãzi 65 de ani!  O viaþã de om! 65
de ani în care am avut parte de bucu-
rii, am lãcrimat, am strîns din dinþi! ªi
orice s-a întîmplat, am mers mai de-
parte! Campioanã, vicecampioanã,
prima echipã din România semifina-

listã într-o cupã europeanã, retrogra-
datã, dezafiliatã... Astãzi din nou în
campionat ºi cu ambiþii mari. Totul
face parte din istoria noastrã. Indife-
rent cã unora le convine sau nu”.

CS “U”: “Secþia de fotbal
a fost reînfiinþatã”

CS “U” Craiova a explicat sãrbã-
torirea celor 65 de ani de existenþã,
postând urmãtorul mesaj pe site-ul
clubului: “În 1992, secþia de fotbal
avea sã se desprindã din clubul-
mamã, care ºi-a continuat activita-
tea prin celelalte secþii. În aceastã
varã, secþia de fotbal a fost reînfiin-
þatã pentru a duce mai departe tra-
diþia, pentru a reînnoda marile per-
formanþe”.

Mititelu: “E furt de identitate”
Urmare a celor întâmplate ieri,

Adrian Mititelu a acuzat „un furt de
identitate”, anunþând, într-un comu-
nicat, cã a acþionat în judecatã FRF
ºi clubul înfiinþat în aceastã varã, la
FIFA

IATÃ INTEGRAL COMUNICATUL
TRIMIS CÃTRE FIFA

„Fotbal Club Universitatea Craio-
va aduce la cunoºtinþa opiniei publi-

ce urmãtoarele:
Astãzi clubul nostru a sesizat

FIFA cu o acþiune împotriva Federa-
þiei Române de Fotbal ºi a SC Club
Sportiv U Craiova SA.

În cadrul acþiunii am solicitat FIFA
sã ne admitã urmãtoarele capete de
cerere:

1. Excluderea SC Club Sportiv U
Craiova SA din cadrul competiþiei
Ligii a II-a.

2. Obligarea acestei societãþi de
a-ºi schimba denumirea.

3. Interdicþia de a folosi, de cãtre
aceastã societate, a culorilor, însem-
nelor, imnului, care aparþin de drept
clubului nostru.

4. Obligarea în solidar a FRF ºi
Club Sportiv U Craiova SA de a plãti
suma de 50.000 euro, reprezentând
daune interese, pentru fiecare zi în
care ºi-au asumat istoria Clubului de
Fotbal Universitatea Craiova.

Urmeazã ca FIFA sã stabileascã
un termen de judecatã, cel mai pro-
babil la sfârºitul lunii octombrie a
acestui an.

Menþionãm faptul cã în paralel
Fotbal Club Universitatea Craiova a
înaintat o plângere penalã Direcþiei
Naþionale Anticorupþie pentru sãvâr-
ºirea mai multor infracþiuni de cãtre
toþi cei implicaþi”.

GRUPA A

Macedonia – Þara G. 20:00

Serbia – Croaþia 21:45

Scoþia – Belgia 22:00

1. Belgia 7 13-2 19p
2. Croaþia 7 10-4 16
3. Serbia 7 9-9 7
4. Þara G. 6 6-14 6
5. Scoþia 7 4-9 5
6. Macedonia 6 3-7 4

GRUPA B

Cehia – Armenia 19:00

Malta – Danemarca 21:00

Italia – Bulgaria 21:45

1. Italia 6 12-4 14p
2. Bulgaria 6 11-4 10
3. Cehia 6 6-4 9
4. Armenia 6 6-8 6
5. Danemarca 6 6-9 6
6. Malta 6 2-14 3

GRUPA C

Kazahstan – I-le Feroe 18:00

Irlanda – Suedia 21:45

Germania – Austria 21:45

1. Germania 6 22-7 16p
2. Austria 6 15-5 11
3. Suedia 6 11-7 11
4. Irlanda 6 12-10 11
5. Kazahstan 6 2-15 1
6. I-le Feroe 6 2-20 0

GRUPA E

Norvegia – Cipru 20:00

Elveþia – Islanda 21:30

Slovenia – Albania 21:30

1. Elveþia 6 8-1 14p
2. Albania 6 7-6 10
3. Islanda 6 8-9 9
4. Norvegia 6 7-7 8
5. Slovenia 6 8-10 6
6. Cipru 6 4-9 4

GRUPA F

Rusia – Luxemburg 17:30

Irlanda N. – Portugalia 21:45

Israel – Azerbaidjan (mâine, 20:45)
1. Portugalia 7 12-6 14p
2. Rusia 6 8-2 12
3. Israel 6 15-8 11
4. Irlanda N. 6 4-7 6
5. Azerbaidjan 7 3-9 4
6. Luxemburg 6 3-13 3

GRUPA G

Letonia – Lituania 21:10

Bosnia – Slovacia 21:15

Liechtenstein – Grecia 21:45

1. Bosnia 6 23-3 16p
2. Grecia 6 7-4 13
3. Slovacia 6 7-5 9
4. Lituania 6 4-8 5
5. Letonia 6 6-14 4
6. Liechtenstein 6 3-16 2

GRUPA H

Ucraina – San Marino 21:00

Polonia – Muntenegru21:45

Anglia – Moldova 22:00

1. Muntenegru 7 14-7 14p
2. Anglia 6 21-3 12
3. Ucraina 6 10-4 11
4. Polonia 6 12-7 9
5. Moldova 7 4-11 5
6. San Marino 6 0-29 0

GRUPA I

Georgia – Franþa 21:15

Finlanda – Spania 21:30

1. Spania 5 8-2 11p
2. Franþa 5 8-4 10
3. Finlanda 5 4-4 6
4. Georgia 5 3-7 4
5. Belarus 6 4-10 4

PRELIMINARII CM 2014 – EUROPA
Astãzi

PRELIMINARII CM 2014 –
AMERICA DE NORD, CENTRALÃ

ªI CARAIBE
În aceastã noapte
Mexic – Honduras 4:30
Panama – Jamaica 5:00
Costa Rica – SUA 5:00
1. SUA 6 7-3 13
2. Costa R. 6 7-3 11
3. Mexic 6 3-2 8
4. Honduras 6 6-7 7
5. Panama 6 5-7 6
6. Jamaica 6 2-8 2
La CM se calificã primele 3 locuri, în timp ce echipa de pe

poziþia a 4-a va juca o „dublã” de baraj cu Noua Zeelandã, deja
câºtigãtoare în Oceania.

Grupa D, din care face parte ºi România, este inseratã pe larg în ultima
paginã a cotidianului nostru.

Naþionalele de pe primul loc se calificã direct la CM, celelalte patru locuri
disponibile urmând sã se decidã din cele mai bune opt (din nouã) echipe
clasate pe poziþiile secunde, în urma unor „duble” de baraj.

PRELIMINARII CM 2014 –
AMERICA DE SUD

În aceastã noapte
Columbia – Ecuador 23:30
Paraguay – Bolivia 1:30
Chile – Venezuela 3:30
Peru – Uruguay 5:30
Argentina stã.
1. Argentina 13 25-9 26
2. Columbia 12 21-7 23
3. Ecuador 12 17-12 21
4. Chile 13 21-21 21
5. Uruguay 12 18-21 16
6. Venezuela 13 10-14 16
7. Peru 12 12-17 14
8. Bolivia 13 15-24 10
9. Paraguay 12 9-23 8
Primele 4 clasate acced la turneul final, iar locul 5 va

susþine o „dublã” de baraj cu o reprezentantã a Asiei. LIGA A III-A – ETAPA A II-A
Astãzi, ora 17:00: Apã Craiova – CS Podari, Concordia

Chiajna II – Dinamo II Bucureºti, Viitorul Domneºti – Ju-
ventus Bucureºti, Inter Clinceni – Metaloglobus Bucureºti,
CS Baloteºti – CS Tunari.

Mâine, ora 17:00: CS Viºina Nouã – FC Balº.
Clasament: 1. Juventus Bucureºti 3p, 2. Dinamo II Bu-

cureºti 3p, 3. Apã Craiova 3p, 4. CS Baloteºti 3p, 5. Viitorul
Domneºti 3p, 6. Inter Clinceni 1p, 7. CS Tunari 1p, 8. CS
Viºina Nouã 0p, 9. FC Balº 0p, 10. Metaloglobus Bucureºti
0p, 11. CS Podari 0p, 12. Concordia Chiajna II 0p.

Antena 1
21:00 – FOTBAL – Preliminarii CM 2014:

România – Ungaria.
Digi Sport 1
11:00, 15:00 – FORMULA 1 – Antrena-

mente 1 ºi 2 Marele Premiu al Italiei (Mon-
za) / 21:00 – ATLETISM – Diamond Lea-
gue Bruxelles (Belgia).

Digi Sport 2
15:00, 17:00 – TENIS – Braºov Challen-

ger: ziua a treia / 19:30 – BASCHET (M)
– Memorialul Antonio Alexe: CSM Ora-
dea – BC Mureº / 21:45 – RUGBY – Cam-
pionatul Angliei: Newcastle Falcons – Bath
Rugby.

BARAJ – CM 2014 – ASIA
(prima manºã)

Astãzi
Iordania – Uzbekistan 19:00
Câºtigãtoarea de aici va întâlni apoi, pentru un loc în

Brazilia, ocupanta locului 5 din preliminariile zonei America
de Sud.

Zona Asia ºi-a stabilit cele patru reprezentative calificate
direct la Cupa Mondialã. Ele sunt Japonia, Iran, Coreea de
Sud ºi Australia.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 3
17:30 – BASCHET (M) – Memorialul

Antonio Alexe: Albacomp Szekesfehervar
– Marso.

Dolce Sport 1
20:00 – FOTBAL – Preliminarii CM 2014:

Transmisii alternative.
Dolce Sport 2
21:45 – FOTBAL – Preliminarii CM 2014:

Serbia – Croaþia.
GSP TV
21:00 – FOTBAL – Preliminarii CM 2014:

România – Ungaria / 2:10 – FOTBAL –
Campionatul Argentinei: Velez Sarsfield –
Newell’s Old Boys.

Sport.ro
22:00 – FOTBAL – Preliminarii CM 2014:

Anglia – Moldova.
Eurosport
11:00 – SNOOKER – Campionatul Mon-

dial la ºase bile roºii (Thailanda): semifinale
/ 17:00 – CICLISM – Turul Spaniei: etapa
a 13-a / 18:45, 22:05 – TENIS – Open-ul
SUA.

Eurosport 2
16:00 – SNOOKER – Campionatul Mon-

dial la ºase bile roºii (Thailanda): semifinale
/ 19:00 – FOTBAL – Preliminarii CM 2014
/ 1:00 – CICLISM – Turul provinciei Al-
berta (Canada).
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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)

Returul marelui meci cu Unga-
ria a sosit! România îşi întâlneşte
în această seară vecina şi rivala
istorică, rivalitate care mai de fie-
care dată a depăşit graniţele unei
„simple” dispute fotbalistice. Fie că
a fost una de ordin politic, fie din
alte cosiderente.

Dând deoparte aceste aspecte
care nu-şi au nici cum loc ul pe
arenele sportive,  miza mec iului
este una enormă, şi anume, locul
de baraj lăsat la dispoziţie de Olan-
da, liderul autoritar şi de necon-
testat al grupei.

Ambele combatante ţintesc ,
normal, victoria, varianta egalului
fiind o armă cu două tăişuri. Pen-
tru „tricolori” – prin prisma faptu-
lui că au un punct în minus, pen-
tru maghiari – deoarece mai de
înfruntat Olanda. Plus că remiza
i-ar oferi şanse bune de calificare
şi Turciei.

Ungurii au palmares direct fa-
vorabil, cu 12 victorii, 6 egaluri şi
5 eşecuri, însă ai noştri au fost su-
periori în ultimele decenii, în care
s-a demontat practic „complexul
maghiar”.

Înainte de remiza din martie de
la Budapesta (2-2, Maxim a adus
egalarea în prelungiri – foto), Ro-
mânia câştigase ultimele 3 meciuri
directe, două chiar în deplasare. A
fost 2-0 în 2001 în preliminariile
pentru Mondialul asiatic , dublă
Marius Niculae, când selecţioner
era Hagi, şi 1-0 într-un amical de
acum 4 ani,  gol Ghioane, când
Răzvan Lucescu antrena naţiona-

la. Piţurcă are şi el ascendent mo-
ral contra vec inilor din vest,  în
primul său mandat câştigând cu 2-
0 la Bucureşti, goluri Adrian Ilie şi
M. Niculae, meci marcat de reve-
nirea lui Hagi în naţională, şi remi-
zând la Budapesta, 1-1 (gol Viorel
Moldovan). Se întâmpla în preli-
minariile Euro 2000. Altfel, nu am
mai pierdut în faţa rivalei tradiţio-
nale de 32 de ani, însă statistica
nu este importantă în seara aceas-

PRELIMINARII CM 2014
România – Ungaria

Încleştare cu rivala tradiţională

Să facem pasul
cel mare spre baraj!

Clasament Gr. D
1. Olanda 6 6 0 0 20-2 18p
2. Ungaria 6 3 2 1 12-8 11
3. ROMÂNIA 6 3 1 2 10-10 10
4. Turcia 6 2 1 3 7-7 7
5. Estonia 6 2 0 4 3-9 6
6. Andorra 6 0 0 6 0-17 0
Tot azi: Turcia – Andorra (21:00), Estonia – Olanda (21:30).

Programul următoarelor trei etape
10 septembrie: ROMÂNIA – Turcia, Ungaria – Estonia, Andorra –

Olanda;
11 octombrie: Andorra – ROMÂNIA, Olanda – Ungaria, Estonia –

Turcia;
15 octombrie: ROMÂNIA – Estonia, Ungaria – Andorra, Turcia –

Olanda.
La CM se califică direct ocupanta primului loc, urmând ca poziţia

secundă să acceadă, cel mai probabil, într-un play-off (se califică opt
din cele nouă echipe clasate pe locul secund în grupe).

Stadion: Arena Naţională, astăzi, ora 21:00, Antena 1, GSP TV
Echipe probabile
România: Tătăruşanu – Măţel, Chiricheş, Goian, Raţ – Pintilii, Bour-

ceanu – Torje, Maxim, Tănase – Marica. Selecţioner: Victor Piţurcă.
Ungaria: Kiraly – Varga, Kadar, Korcsmar, Vanczak – Koman, Elek,

Kovacs, Hajnal, Dzsudzsak – Szalai. Selecţioner: Sandor Egervari.
Arbitru: Alberto Undiano Mallenco (Spania).

Alexandru Maxim, felicitat de coechipieri, a adus un punct
mare României, la Budapesta, egalând la 2 în prelungiri.

ta. Miza şi echilibrul
sunt mult prea mari
şi orice se poate
întâmpla.

Piţurcă: “Trebuie
să fim şi câini,
şi răi, dar şi
gentlemeni”

Într-o prefaţare
a derby-ului cu Un-
garia, Victor Piţur-
c ă a dec larat c ă
este mulţumit de
s tarea gazonului
(n.r. proapăt mon-
tat) şi că şi îşi doreşte o victorie în
meciul cu maghiarii, menţionând
însă că nici un rezultat de egalitate
n-ar fi tomai rău, naţionala rămâ-
nând în cursa pentru baraj.

“Am văzut gazonul. De el se
ocupă un profesionist pe care l-
am avut la Steaua. Era în condiţii
foarte bune, mai trebuia puţin căl-
cat pentru a se aşeza brazdele.

Teoretic, şi la un meci egal, şan-
sele noastre pentru a merge la ba-
raj rămân în picioare. Ţintim vic-
toria. Oricum ar fi, trebuie să în-
vingem, marţi, Turcia.

Sunt conştient de importanţa
jocului. Am lucrat mult în aceste
zile. Este totuşi numai un joc de
fotbal. Trebuie să munceşti, să joci.
La un asemenea meci, de-o ase-
menea importanţă, trebuie să joci
şi cu bucurie. Reprezinţi România,
în faţa a peste 50.000 de fani. Aşa

ne zicea nea Imi (n.r. Emerich Ie-
nei) la Steaua. Aşa le spun şi eu
jucătorilor, să fie şi câini, şi răi, dar
şi gentlemeni”, a declarat Victor
Piţurcă, ieri, în cadrul unei confe-
rinţe de presă.

Patru “tricolori”,
pasibili de suspendare

Nu mai puţin de patru juc ă-

tori de bază din ec hipa naţională
- şi toţi au şanse mari să fie titu-
lari azi - au deja câte un carto-
naş galben în ac es te prelimina-
rii,  risc ând, în cazul unui aver-
tisment c u vec inii de la vest, să
rateze meciul cu Turc ia. Aceş-
tia sunt c ăpitanul Răzvan Raţ,
Vlad Chiric heş , Alexandru Bour-
ceanu şi Ciprian Maric a.

Raţ şi Bourceanu au fos t aver-
tizaţi în aceeaş i partidă, 1-4 ac a-
să, cu Olanda.  Noul juc ător al
lui Tottenham,  Vlad Chiric heş,
a primit cartonaşul galben în
meciul tur cu Ungaria, 2-2, de
la Budapesta.  În fine,  Ciprian
Marica a fost avertizat în c hiar
prima partidă a preliminariilor, 2-
0 cu Es tonia, la Tallinn.

Federaţia de la Budapesta,
reacţie fermă după ce la mai
multe meciuri din ultima etapă
din Ungaria s-a scandat
anti-România

Rivalitatea româno-maghiară
nu contenteşte în a oferi exem-
ple negative.  După ce înaintea
meciului tur de la Budapes ta su-
porterii rapidişti au ars steagul ţării
vecine la Cluj, în timpul unui meci
cu CFR, ac um a venit rândul ul-
traş ilor  maghiari să ofere mo-
mente reprobabile.  În timpul me-
ciurilor din ultima etapă a cam-
pionatului din Ungaria, fanii mai
multor  echipe au scandat minute
în şir  împotriva României.

În c onsec inţă,  Federaţia de la
Budapesta a decis să sanc ţione-
ze c u amenzi trei echipe din pri-
ma ligă – Ferenc varos, Video-
ton şi Pecs  -  dar  şi o formaţie
din Liga a II-a,  Nyiregyhaza.
„Sunt mai multe cântece ‘spe-
cifice’ meciurilor  cu România pe
care ac eş ti oameni le-au scan-
dat în timpul partidelor echipe-
lor lor de club.  Unul dintre ele
are un vers  de genul «Să intrăm
cu tanc ul în România»”, au afir-
mat jurnaliştii maghiari.


