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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

- Ieri, pe Popescu l-au internat la
urgenţă; l-a văzut nevastă-sa pe stra-
dă cu o blondă. actualitate / 5

Se circulă prin pasajul subteran!Se circulă prin pasajul subteran!Se circulă prin pasajul subteran!Se circulă prin pasajul subteran!Se circulă prin pasajul subteran!Se circulă prin pasajul subteran!Se circulă prin pasajul subteran!Se circulă prin pasajul subteran!Se circulă prin pasajul subteran!

Pasajul subteran de sub strada „Arieş” este deschis,
de ieri, traficului. Maşinile care nu depăşesc înălţi-
mea de patru metri circulă pe două benzi şi au la dis-
poziţie câte două bretele de ieşire spre una dintre cele
două mari intersecţii ale Craiovei, cea de pe Calea
Bucureşti (la Universitate) şi cea de pe strada „Ale-
xandru Macedonski” (la Casa Studenţilor). Reprezen-
tanţii SC Mitliv, care au realizat investiţia, dau asi-
gurări că pasajul este una dintre cele mai bune lucrări
care există până acum în Craiova.
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Capcana
democraţiei
de opinie

Oc cidentalii nu sunt deloc fa-
vorabili,  ca să nu spunem că ră-
mân de-a dreptul os tili adminis-
trării unor lovituri militare regi-
mului Bachar Al-Assad. Opţiunea
merită, fără îndoială, decriptată
şi dezbătută serios, cum se şi în-
tâmplă, circumsc risă f iind demo-
craţiei de opinie. Retic enţa occ i-
dentalilor se reazemă pe minciu-
nă de stat, proferată în urmă cu
zece ani pentru justific area răz-
boiului din Irak, c are a c ostat, în
evaluarea economistului Joseph
E.  Stiglitz, laureat al Premiului
Nobel pentru economie, peste 3
tr ilioane de dolari.
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$1 EURO ...........................4,4705 ............. 44705
1 lirã sterlinã..........................5,3119.......................53119
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METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,3884........33884
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Senatorii vor dezbate în procedurã de ur-
genþã proiectul de lege privind Roºia Monta-
nã, decizia fiind aprobatã ieri, cu 91 de voturi
„pentru”, 18 „împotrivã” ºi o abþinere. Vice-
preºedintele Senatului, Cristian Dumitrescu, a
explicat ieri cã Biroul Permanent al Senatului
a decis, la solicitarea grupului PSD, ca acest
proiect sã intre în procedurã de urgenþã în
dezbaterea comisiilor de specialitate. În con-
secinþã, la nivelul conducerii Senatului s-a ho-
tãrât ca pânã pe data de 11 septembrie comi-
siile de specialitate sã elaboreze avizele asupra
proiectului de lege, iar pânã pe 17
septembrie comisia de administra-
þie împreunã cu cea economicã
sã elaboreze un raport comun
asupra actului normativ. Aceastã
decizie a venit în urma unui ºir
de declaraþii ale principalilor lideri
USL, toate împotriva proiectului
de la Roºia Montanã. Astfel, pre-
mierul Victor Ponta a declarat,
ieri, cã soluþia pentru acest pro-
iect este respingerea în regim de
urgenþã a acestuia la Senat, apoi
ºi la Camerã, adãugând: „ªi cu
asta, basta!”. Totodatã, Ponta a
declarat cã nu mai susþine con-
stituirea unei comisii speciale pe
Roºia Montanã, deoarece nu vrea
sã „prosteascã” oamenii. „Noi am
crezut cã era necesar sã avem o
comisie parlamentarã care sã-i
cheme ºi pe cei care erau pro ºi cei care erau
contra sã discute cu proiectul de lege pe masã.
Între timp, liderii politici ai douã dintre cele
mai mari grupuri din Parlament, ºi anume dom-
nul Antonescu ºi domnul Blaga (n.r. – Crin
Antonescu ºi Vasile Blaga, preºedinþii PNL, res-
pectiv PDL), au spus, înainte sã se facã vreo
comisie, cã ei sunt contra. Atunci ce facem,
facem o comisie ca sã-i convingem pe dom-
nul Blaga ºi Antonescu? Nu mai avea nici un
rost. Motiv pentru care, am discutat ºi cu dom-
nul Zgonea (n.r. – Valeriu Zgonea, preºedinte-
le Camerei Deputaþilor), atunci trebuie sã in-
trãm rapid (n.r. - în procedura legislativã) la

Soarta proiectului Roºia Montanã a fost pecetluitã:Soarta proiectului Roºia Montanã a fost pecetluitã:Soarta proiectului Roºia Montanã a fost pecetluitã:Soarta proiectului Roºia Montanã a fost pecetluitã:Soarta proiectului Roºia Montanã a fost pecetluitã:
Ponta ºi Antonescu s-au pronunþat pentru respingerePonta ºi Antonescu s-au pronunþat pentru respingerePonta ºi Antonescu s-au pronunþat pentru respingerePonta ºi Antonescu s-au pronunþat pentru respingerePonta ºi Antonescu s-au pronunþat pentru respingere

Livia Stanciu, propusã
de CSM pentru un nou
mandat la ºefia ICCJ

Secþia pentru judecãtori a
Consiliului Superior al Magistraturii
(CSM) a propus, ieri, preºedintelui
României, reînvestirea Liviei Stanciu
la conducerea Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie, dupã ce aceasta a
fost intervievatã de secþia menþionatã.
CSM a precizat, într-un comunicat
remis Mediafax, cã hotãrârea de
înaintare a propunerii cãtre ºeful
statului a fost luatã cu majoritate de
voturi. Livia Stanciu - care ºi-a depus
candidatura pentru un nou mandat la
conducerea ICCJ, fiind ºi singurul
candidat - ºi-a prezentat ieri proiectul
de management în faþa Secþiei pentru
judecãtori.
Preda: Am cerut PE
invalidarea mandatului
lui Ovidiu Silaghi

Eurodeputatul PDL Cristian Preda
a declarat, ieri, pentru Mediafax, cã a
trimis preºedintelui Parlamentului
European, Martin Schulz, ºi preºedin-
telui Comisiei de afaceri juridice
(JURI) o solicitare ca mandatul lui
Ovidiu Silaghi sã nu fie validat, pe
motiv cã un urmãrit penal nu poate
respecta reputaþia PE. Preda susþine
cã europarlamentarii trebuie informaþi
în legãturã cu intenþiile fostului
ministru român al Transporturilor, cã
„trebuie sã ºtie cã, validând mandatul
lui Silaghi, acceptã interpretarea”
acestuia, care foloseºte calitatea de
membru al PE „ca un scut în faþa
justiþiei din România”. Cererea de
invalidare a mandatului lui Silaghi se
bazeazã pe o serie de prevederi din
Regulamentul de procedurã al PE,
care menþioneazã cã eurodeputaþii
trebuie sã respecte câteva „principii
generale de conduitã: acþiunea
dezinteresatã, integritatea, transparen-
þa, conºtiinciozitatea, cinstea,
responsabilitatea ºi respectarea
reputaþiei Parlamentului”.

Reducerea CAS cu trei punc-
te procentuale ar avea un impact
negativ asupra bugetului general
consolidat de circa 3 miliarde de
lei ºi depinde de acoperirea aces-
tei finanþãri din alte surse, a de-
clarat, ieri, ministrul delegat pen-
tru Buget, Liviu Voinea. „Rãspun-
sul dacã se poate sau nu se poate
depinde de sursa de finanþare a
acestor 3 miliarde. Dacã avem o
creºtere de venituri din altã parte
care sã compenseze scãderea de
3 miliarde se poate. E, de aseme-
nea, o decizie de oportunitate ºi
economicã, dar ºi politicã, între
diferite opþiuni de politici publi-
ce: creºterea investiþiilor, scãde-
rea TVA la alte produse, scãde-
rea cotei generale de TVA, scã-
derea CAS, fie mãsuri pe parte
de creºtere a cheltuielilor, care sã

Voinea: Reducerea CAS cu 3
puncte ar avea un impact asupra
bugetului de circa 3 miliarde lei Ministrul Apãrãrii, Mircea

Duºa, a mers, ieri, la Devese-
lu (Olt), unde s-a arãtat
mulþumit de „gardul de tip
NATO” care împrejmuieºte
baza militarã, în condiþiile în
care la ultima vizitã a cerut
înlocuirea acestuia întrucât
era fãcut din sârmã ghimpatã.
Ministrul a survolat zona cu
un elicopter al MApN pentru
a inspecta gardul unitãþii, dar
ºi drumul de patrulare care
urmeazã sã fie fãcut în zonã.
„Partea românã asta avea
datoria sã facã, sã asigure
împrejmuirea bazei de la
Deveselu cu un gard, dar ºi
sã realizeze un drum de
patrulare în perimetrul bazei.
La ultima mea vizitã aici am
fost nemulþumit de tipul de
gard folosit, am schimbat
documentaþia ºi am cerut

Ministrul Apãrãrii a verificat
gardul de la Deveselu

stimuleze economia în 2014”, a
afirmat Voinea, la o întâlnire cu
senatorii PSD, întrebat în ce mã-
surã este fezabilã reducerea con-
tribuþiei de asigurãri sociale cu 3
puncte în 2014 ºi dacã acestã
scãdere se va face exclusiv de la
angajator. La sfârºitul lunii au-
gust, vicepremierul Daniel Chi-
þoiu a anunþat cã a primit manda-
tul BPN al PNL pentru trei mã-
suri de politicã fiscal-bugetarã
care sã fie susþinute la elabora-
rea bugetului pe 2014, una dintre
acestea fiind reducerea cotelor de
contribuþie socialã cu 3%. Potri-
vit lui Chiþoiu, construcþia buge-
tarã pe anul 2014 nu permite o
reducere mai mare. În prezent,
contribuþiile pentru pensie (CAS)
sunt de 20,8% din salariul brut la
angajator ºi de 10,5% la angajat.

înlocuirea cu un gard de tip
NATO. Aºa cum vã spuneam,
acum observ cã acest gard s-
a finalizat, suntem cu mult
înainte de termen, acesta
fiind estimat în cursul anului
2014, dar iatã cã s-a fãcut.
De asemenea, am vrut sã
verific calitatea drumului ºi
modul în care au fost realiza-
te rigolele de scurgere a
apelor pluviale. Gardul este
realizat complet, la drum încã
se lucreazã, astfel încât în cel
mai scurt timp lucrãrile pãrþii
române sã fie asigurate ºi sã
poatã veni americanii sã
realizeze partea lor de lucrãri,
la pavilioane ºi la baza pro-
priu-zisã”, a declarat Duºa.
Întrebat când ar putea începe
lucrãrile pãrþii americane,
Duºa a rãspuns cã este
posibil „chiar luna viitoare”.

Senat, pe procedura normalã, la comisii. (...)
Din moment ce nu existã sprijin parlamentar,
s-au exprimat opiniile contra ºi ale domnului
Blaga ºi ale domnului Antonescu, atunci nu mai
are rost sã mai þinem oamenii încurcaþi. Se
dezbate la Senat, se respinge, se vine la Ca-
merã (...) ºi ºtim foarte clar cã nu se face
acest proiect”, a afirmat Ponta. Întrebat dacã
Guvernul ar fi ferit de procese, ca urmare a
respingerii proiectului în Parlament, premierul
a rãspuns cã „oricum vom avea procese, însã,
repet, nu vreau ca eu personal sau alþi miniºtri

sã fim acuzaþi de subminarea economiei naþi-
onale. Vreau ca Parlamentul, iatã, sã decidã.
Au decis liderii politici ºi trebuie dat votul pen-
tru ca sã închidem aceastã procedurã”. Ulte-
rior, Ponta a fost întrebat cine va plãti în final
eventualele despãgubiri. „Probabil cã o sã plã-
tim toþi, probabil cã o sã plãtim toþi ºi cred cã
e corect sã spunem acest lucru, faptul cã la
un moment dat vom plãti cu toþii. Repet, banii
publici sunt tot de la cetãþenii acestei þãri. (...)
Acea companie s-a bazat în ultimii nouã ani pe
declaraþiile publice de susþinere ºi de realizare
a proiectului fãcute de Traian Bãsescu. Vãd
cã aþi uitat cã cel care a fost marele promotor

ºi autorul proiectului este Traian Bãsescu.
Acum o sã plãtim cu toþii, ce sã facem?”, a
rãspuns ºeful Guvernului. Preºedintele Sena-
tului, liderul PNL Crin Antonescu, a declarat,
ieri, dupã o reuniune a grupurilor liberale din
Camera Deputaþilor ºi Senat, cã poziþia politi-
cã asumatã de parlamentarii PNL este de a vota
împotriva proiectului de lege privind Roºia
Montanã. „Dupã o dezbatere nu foarte aplica-
tã, în urma unui vot copleºitor, poziþia politicã
asumatã de parlamentarii PNL este de a vota
împotriva acestui proiect de lege”, a spus An-

tonescu. Anterior, acesta preci-
zase cã, personal, are „un punct
de vedere ferm ºi definitiv con-
turat în legãturã cu proiectul Ro-
ºia Montanã. (...) Cred cã pro-
iectul exploatãrii la Roºia Monta-
nã nu poate fi susþinut, proiectul
fie ar trebui retras (...) Eu cred
cã trebuie respins”. Preºedintele
Traian Bãsescu a spus ieri, între-
bat despre faptul cã USL vrea sã
respingã proiectul Roºia Monta-
nã în Parlament, cã „nu eu am
70% în Parlament! Deci, aþi ob-
servat o majoritate pro-preºedin-
te prin Parlament? Poate se va
forma, nu zic nu. Dar...”. Dupã
toate aceste declaraþii, ieri dupã-
amiazã compania Gabriel Resour-
ces, cea care administreazã pro-
iectul de la Roºia Montanã, a anun-

þat într-un comunicat cã „dacã propunerea le-
gislativã este respinsã, compania va evalua toa-
te variantele de acþiune disponibile, inclusiv no-
tificarea formalã a intenþiei de a iniþia un litigiu
ca urmare a multiplelor încãlcãri ale tratatelor
internaþionale referitoare la investiþii”. Acþiunile
Gabriel Resources s-au prãbuºit ieri cu pânã la
70% la bursa din Toronto. Fãrã a lua în calcul
cã Guvernul a aprobat proiectul de lege în ºedin-
þa din 27 august, iar sondajele recente aratã
susþinere în România pentru continuarea pro-
iectului, pare cã Executivul a instituit proceduri
de urgenþã pentru a opri orice dezbatere în Par-
lament, noteazã Gabriel Resources.
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Potrivit c onstructorilor, colec-
tarea apelor pluviale a fost una
dintre lucrările cele mai dific ile ale
proiec tului, dar pasajul ar  bene-
ficia acum, la f inal, de o reţea de
canalizare care este în stare să
preia apa şi de la ploile mari care
se vor abate de acum înc olo în
Craiova.  „Apele vor fi preluate
gravitaţional,  prin c ădere pe o
pantă.  A fost extrem de dificil de
realizat această canalizare, pen-
tru că a trebuit să facem săpături
la o adâncime de şapte metri sub
carosabil.  Dar a meritat tot efor-
tul, pentru c ă, dacă este o ploaie
mare, are o c apac itate bună de
preluare, c analizarea fiind proiec-
tată să facă faţă unor intemperii
mari”, a declarat,  ieri,  Marin Tur-
luc , managerul de proiec t din
partea Mitliv. Mai mult decât atât,
constructorul spune că pasajul a
fost testat din acest punct de ve-
dere, în sensul c ă reţeaua de c a-
nalizare din interior  nu s-a înfun-
dat, deşi atunci căzuse o ploaie
foarte mare în Craiova.

Se circulă prin pasajul subteran!

Pasajul subteran de sub strada „Arieş” este deschis, de ieri, traficului. Maşinile
care nu depăşesc înălţimea de patru metri circulă pe două benzi şi au la dispoziţie
câte două bretele de ieşire spre una dintre cele două mari intersecţii ale Craiovei,
cea de pe Calea Bucureşti (la Universitate) şi cea de pe strada „Alexandru Macedon-
ski” (la Casa Studenţilor). Reprezentanţii SC Mitliv, care au realizat investiţia, dau
asigurări că pasajul este una dintre cele mai bune lucrări care există până acum în

A trecut toate probele
Pasajul subteran a trecut cu bine

şi testele de trafic, motiv pentru
care constructorii garantează că nu
va pune probleme de funcţionare.
Dacă partea exterioară a fost tes-
tată în răstimpul de o lună şi jumă-
tate de când benzile de deasupra
au fost lăsate în circulaţie, aceleaşi
garanţii s-au oferit şi pentru interi-
or. „S-au făcut pre-recepţii şi as-
tăzi (n.r. – ieri) se întruneşte co-
misia de recepţie a Primăriei Cra-
iova la f inalizarea lucrărilor. Co-
mentarii nu văd de ce să apară,
pentru că părerea noastră este că
avem o luc rare reprezentativă a
oraşului. L-am testat de multe ori,

cu utilaje grele, şi este foarte solid
şi foarte bine realizat în interior. Pot
să spun că noi am lucrat cu mate-
riale de bună calitate şi am respec-
tat toate normele şi detaliile care
au fost trecute în proiect, deci din
aceste puncte de vedere este o lu-
crare care are rezistenţă”, a mai
spus Marin Tuzluc.
Traficul, supravegheat non-stop

Pasajul subteran al Craiovei are
o lungime de 405 metri şi este des-
tinat numai pentru maşini, pietonii
având posibilitatea să-l viziteze doar
ieri după-amiază, când a avut loc
deschiderea oficială. Intrările în
pasaj se fac pe o singură bandă de
mers, care se continuă şi în interi-
orul pasajului. Banda se bifurcă la

ieşire, în două bretele. Pentru vizi-
bilitate, este iluminat artificial. Po-
trivit constructorilor, există trei ti-
puri de iluminat: de zi, de noapte şi
de urgenţă. „Este montat un gene-
rator electric şi, dacă se întâmplă
să cadă reţeaua oraşului, atunci el
se cuplează automat de cum a că-
zut tensiunea. Are un motor cu ar-
dere internă şi asigură iluminatul
până când se remediază defecţiu-
nea. Totodată, este asigurat şi ilu-
minatul pe exterior, pe bretele. S-
au făcut şi aici probe şi funcţio-
nează”, a dat asigurări managerul
de proiect al Mitliv SA Craiova.
Doi ani în garanţie

În pasaj sunt montate camere
video care supraveghează trafi-

cul non-stop. Cons truc torii spun
că imaginile c are sunt surprinse
de aces te c amere sunt transmi-
se în timp real c ătre o staţie de
dispec erat a municipalităţii, unde
sunt ş i s tocate.  De asemenea, la
ambele intrări ale pasajului se află
montat câte un pasaj electronic,
pe c are vor rula mesaje utilitare
pentru şoferi. „În situaţia în care
în pasaj se va întâmpla c eva de
genul c ă va fi un acc ident, un
bloc aj sau polei,  se va transmite
un mesaj în ac es t sens care tre-
buie să îl avertizeze pe condu-
cătorul auto.  Dispec eratul cen-
tral es te în Brazda lui Novac ,
unde vor ajunge şi imaginile care
vor fi preluate de c amerele vi-
deo”, a mai spus  Marin Tuzluc.
Pasajul subteran a c os tat 66 de
milioane de lei,  dintre care 1,3
milioane de lei sunt co-finanţare
de la bugetul loc al, 1,5 milioane
de lei de la bugetul naţional şi
43,16 milioane de lei de la UE.
Cons tructorii îi as igură o garan-
ţie de doi ani.

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE
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Tragedie în comuna doljeanã Poiana Mare. Un tânãr de
22 de ani, din localitate, ºi-a pierdut viaþa în urma unui
accident de circulaþie petrecut în cursul zilei de duminicã.
Poliþiºtii au stabilit cã tânãrul ºofer circula cu vitezã ex-
cesivã ºi s-a ciocnit violent de un alt autoturism.

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în urma primelor cercetãri efec-
tuate la faþa locului, s-a stabilit cã
duminicã, în jurul orei 12.00, Cãtãlin
Lungu, de 22 de ani, din comuna
Poiana Mare, în timp ce conducea
un autoturism Toyota, înmatriculat în
Anglia, pe DN 55 A, prin localitate,
din direcþia Calafat cãtre Bechet, pe
fondul vitezei excesive cu care se
deplasa, a pierdut controlul asupra
direcþiei de mers, a pãtruns pe con-
trasens ºi s-a ciocnit violent cu un
autoturism BMW, înmatriculat în
Dolj, condus de Florin Sandu, de 28
de ani, tot din Poiana Mare.

În urma impactului deosebit de
violent Toyota a fost aruncatã în
afara carosabilului, ambele autotu-

Ucis de vitezã

Potrivit reprezentanþilor ISU
Dolj, Detaºamentul 1 Pompieri
Craiova, în cooperare cu SVSU
Mârºani ºi Serviciul de Ambulan-
þã Judeþean au fost solicitaþi sã
intervinã, în noaptea de duminicã
spre luni, în jurul orei 00.00, pen-
tru stingerea unui incendiu ºi acor-
darea asistenþei medicale de ur-
genþã pentru trei copii care pre-
zentau arsuri. La sosirea echipa-
jelor de intervenþie, incendiul se
manifesta violent la
plantele furajere de-
pozitate într-o cãru-
þã, tot acolo fiind gã-
siþi 3 minori, în vâr-
stã de 5, 7, respec-
tiv 9 ani, care pre-
zentau arsuri. Pom-
pierii au lichidat in-
cendiul, iar cei trei
fraþi au fost transpor-
taþi la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgen-
þã Craiova.

Din primele cer-
cetãri ale pompieri-
lor a reieºit cã Du-
mitru Rãducan, din

Mârºani, în timp ce se întorcea
de la câmp cu cãruþa plinã de fu-
raje, în care adormiserã cei trei
copii ai sãi, a aruncat, din nea-
tenþie, þigara aprinsã în cãruþã, ge-
nerând incendiul. Cel mai mare
dintre copii a rãmas la spitalul din
Craiova, întrucât a suferit arsuri
pe circa 10% din suprafaþa cor-
poralã, în timp ce fraþii sãi au fost
transportaþi, pe rând, cu elicopte-
rul SMURD, în Bucureºti, starea

lor fiind mai gravã.
„Doi dintre minori, în vâr-

stã de 5, respectiv 7 ani au
fost transportaþi cu elicopte-
rul SMURD la o unitate me-
dicalã din Bucureºti, întrucât
au suferit arsuri pe aproape
40% din suprafaþa corpului
ºi au nevoie de îngrijiri de
specialitate”, ne-a declarat mr.
Florin Cocoºilã, ofiþer de presã
al ISU Dolj.risme au fost grav avariate, iar cei

doi conducãtori auto au fost trans-
portaþi cu ambulanþele la Spitalul
Municipal Calafat. Din pãcate, în
urma leziunilor grave suferite, dupã
aproximativ o orã, Cãtãlin Lungu a
decedat pe patul de spital.

„În urma accidentului, ambii
conducãtori auto au fost transpor-
taþi cu ambulanþa la Spitalul Muni-
cipal Calafat, unde tânãrul de 22
de ani a decedat dupã aproxima-
tiv o orã, din cauza rãnilor suferi-
te. Poliþiºtii continuã cercetãrile în
cauzã pentru stabilirea cu exacti-
tate a circumstanþelor în care s-a
petrecut evenimentul”, ne-a decla-
rat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj,
inspector principal Alin Apostol.

Doi copii din comuna Mârºani, de
5, respectiv 7 ani, au fost transpor-
taþi cu elicopterul SMURD la o uni-
tate medicalã din Bucureºti, dupã ce,
în noaptea de duminicã spre luni, s-
au ales cu arsuri destul de grave.
Fratele lor mai mare, în vârstã de 9

ani, este internat la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova. Toþi
trei au adormit în cãruþa plinã cu
furaje, condusã de tatãl lor, iar bãr-
batul a scãpat þigara aprinsã în cã-
ruþã, provocând un incendiu în care
minorii au fost rãniþi.

Minori rãniþi în incendiu, transportaþi
cu elicopterul în Bucureºti

Procurorii Secþiei de urmãrire penalã
din cadrul Parchetului de pe lângã Cur-
tea de Apel Craiova au anunþat cã au ce-
rut Tribunalului Dolj, vineri, arestarea pre-
ventivã pentru trei persoane acuzate cã
au înºelat firma Cargill, pe parcursul anu-
lui trecut, cu peste 2,2 milioane de lei. Doi
dintre inculpaþi au ajuns dupã gratii, iar al
treilea, un bãrbat din Podari, este în pre-
zent cãutat de poliþiºtii doljeni, întrucât a
fugit de la domiciliu.

Din referatul întocmit de procurorii Par-
chetului de pe lângã Curtea de Apel Cra-
iova a rezultat cã „în anul 2012 Marius
Cristian Þînþu, în calitate de administrator
în fapt al SC Prior Autoprest PMI SRL
Giurgiu, a hotãrât sã inducã în eroare re-
prezentanþii SC Cargill Oils SA ºi SC Car-
gill Agricultura SRL ºi sã obþinã astfel
sume de bani necuvenite, scop în care a
luat legãtura cu numita Toader Ramona,
laborantã la SC Cargill Oils SA – punct
de lucru Podari, judeþul Dolj, pe care a
convins-o sã ateste aprovizionãri nereale

de seminþe de floarea-soarelui de la fur-
nizorul SC Keda Servicii SRL Bucureºti,
care au fost achitate de SC Cargill Agri-
cultura SRL, valoarea prejudiciului cau-
zat fiind de 2.257.754 lei. Inculpatul Þînþu
Marius Cristian a planificat un circuit al
actelor justificative ºi al banilor plãtiþi pen-
tru transporturile fictive de marfã, care
sã nu permitã identificarea persoanei sale
în activitatea de prejudiciere a firmei SC
Cargill Agricultura SRL ºi, în eventualita-
tea în care s-ar fi constatat la un moment
dat nereguli de cãtre aceastã din urmã
societate, sã se evidenþieze doar implica-
rea inculpatei Toader Ramona”, potrivit
unui comunicat de ieri al Parchetului de
pe lângã Curtea de Apel Craiova.

Anchetatorii au solicitat, vineri, Tribu-
nalului Dolj, arestarea preventivã a incul-
paþilor Marius Cristian Þîntu, cercetat
pentru sãvârºirea infracþiunii de înºelãciu-
ne în formã continuatã, Ramona ªtefania
Toader (fostã Nedeianu), cercetatã  pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de înºelãciu-

ne în formã continuatã ºi fals în înscrisuri
sub semnãturã privatã în formã continua-
tã ºi Ionel Laurenþiu Sima, cercetat pen-
tru complicitate la înºelãciune în formã
continuatã. Magistraþii Tribunalului Dolj au
admis propunerea procurorilor ºi au dis-
pus emiterea mandatelor de arestare pre-
ventivã pe o perioadã de 29 zile pentru -
Þînþu Marius ºi Toader, ambii fiind intro-

duºi în arestul IPJ Dolj, iar cu privire la -
Sima s-a disjuns cauza, întrucât s-a sus-
tras urmãririi penale, propunerea de ares-
tare preventivã urmând sã se judece mier-
curi, 11 septembrie.

Tot miercuri, însã la Curtea de Apel Cra-
iova, se vor judeca recursurile formulate
de Þîntu ºi Toader împotriva mãsurii ares-
tãrii preventive luate faþã de ei.

Administratorul unei societãþi din Giurgiu ºi o laborantã de la SC Cargill
Oils SA Podari au ajuns dupã gratii, vineri, dupã ce s-a stabilit cã, împreunã cu
un alt bãrbat din Podari, care a dispãrut de la domiciliu, au prejudiciat firma
Cargill cu peste 2,2 milioane de lei. Potrivit procurorilor Parchetului de pe
lângã Curtea de Apel Craiova, la îndemnul bãrbatului din Giurgiu, laboranta a
atestat în mod nereal livrãri de floarea-soarelui cãtre Cargill, falsificând în
acest sens mai multe documente, banii fiind încasaþi ºi împãrþiþi de inculpaþi.
Cei doi arestaþi au declarat recurs, care se judecã miercuri, la Curtea de Apel
Craiova, iar poliþiºtii doljeni îl cautã pe fugar.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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Occidentalii nu sunt deloc  fa-
vorabili, ca să nu spunem că ră-
mân de-a dreptul ostili adminis-
trării unor lovituri militare regimu-
lui Bachar Al-Assad. Opţiunea me-
rită, fără îndoială, dec riptată şi
dezbătută serios, cum se şi în-
tâmplă, circ umscrisă fiind demo-
craţiei de opinie. Retic enţa occi-
dentalilor se reazemă pe minciu-
nă de stat, proferată în urmă cu
zece ani pentru justificarea răz-
boiului din Irak, care a costat, în
evaluarea economistului Joseph E.
Stiglitz, laureat al Premiului No-
bel pentru ec onomie, peste 3 tri-
lioane de dolari.  Atunci, în «coa-
liţia voinţei»,  rolul Franţei de
ac um l-a juc at Marea Britanie,
premierul Tony Blair dovedindu-
se indispensabil lui George W.

MIRCEA CANŢĂR

Capcana democraţiei de opinie
Bush.  Războiul din Irak a contri-
buit la ciocnirea civilizaţiilor,  la
percepţia unei noi cruciade împo-
triva Islamului. Mulţi au văzut în
strategia americană o intervenţie
în disesiunile între sunniţi şi şiiţi,
ca parte a unei strategii mai vaste
în această cruciadă. Saddam Hus-
sein nu se bucura de sprijinul nici
unei ţări arabe, ceea ce nu s-ar
putea spune de Bachar Al-Assad,
care are Teheranul de partea sa.
Războiul din Irak nu a fost de
«autoapărare» şi nici autorizat de
Cons iliul de Sec uritate al ONU,
cum menţionează Carta Naţiuni-
lor Unite. Cel de-acum are justi-
ficarea unei intrevenţii umanita-
re, folosirea forţei pentru a îm-
piedica încălcări masive ale drep-
turilor fundamentale ale omului.

Un sondaj de opinie realizat de
Ifop şi publicat, sâmbătă, de co-
tidianul Le Figaro explima ostili-
tatea masivă a francezilor (68 la
sută) faţă de intervenţia militară,
într-un moment în care Barack
Obama şi Francois Hollande au
anunţat, f iecare,  că intenţionează
să se adreseze concitadinilior. Ce
se întâmplă,  de fapt? Comunica-
rea politic ă, se ş tie, este în pre-
zent profund dependentă de miş-
cările de opinie.  Creşterea parti-
cipării c etăţenilor la dezbaterea
publică, graţie reţelelor de socia-
lizare, revendicarea pretenţiei de
control a aleşilor, uniformizarea
personalului şi a gândirii politice
sunt o mulţime de fac tori de care
nu se poate face abs tracţie.  Fo-
losirea armelor chimice în Siria,
o certitudine, încă nedeplin lămu-
rită de inspectorii ONU, a provo-
cat un val de indignare internaţi-
onală, în faţa atrocităţiilor c omi-
se. Această emoţie colectivă a con-
dus atât pe Barack Obama, cât şi
David Cameron şi Francois Hol-
lande să ia în considerare imediat
şi măsuri punitive contra regimu-
lui sirian. Atât în numele dreptu-
lui internaţional,  cât şi al moralei
publice, care consideră că aseme-
nea acte de barbarie implică ine-
vitabil o ripostă. Dar şi această
dorinţă face obiectul unor dezba-
teri distincte. Prima, c ea mai le-
gitimă şi care împarte comunita-
tea internaţională, se duce pe ace-
laşi principiu al intervenţiei mili-

tare într-o ţară-c heie a Orientului
Mijloc iu, unde c onflic tul între
sunniţi ş i ş iiţi este deschis . A
doua, care este un examen atent,
se duce pe adeziunea sau nu a lan-
sării loviturilor militare contra re-
gimului Bachar al-Assad. Fragili-
tatea lui Barack Obama, Francois
Hollande şi David Cameron în
ecosistemele politice respective a
contribuit mult la cristalizarea os-
tilităţii populaţiei. Lăsăm deoparte
faptul că Siria nu este baza Al-Qa-
eda şi democraţia nu se poate im-
pune cu puşca, mai ales în lumea
arabă. Mecanismele democraţiei de
opinie, prin dezbaterile parlamen-
tarilor, joacă un rol esenţial în cam-
pania orchestrării unui vot favo-
rabil în parlamente sau Congres.
«Francezii resping cu o majori-
tatea covârşitoare orice interven-

ţie», a titrat, sâmbătă, cotidianul
Le Figaro. Şi, paradoxal, numărul
celor care sunt de acord cu inter-
venţia militară a scăzut mereu în
ultimele zile. De luat în seamă este
apelul miniştr ilor  Afac erilor de
Externe din UE, la Vilnius, asupra
neces ităţii unui «răspuns clar şi
forte». Formulă suficient de vagă
pentru satisfacţia celor 28 de ţări
ale UE, încât un diplomat a excla-
mat că «aceste acord este un com-
promis tipic funcţionării UE». De
acum nu este sigur că dezbaterea
public ă şi opinia oamenilor vor
conta în deciziile care se vor lua
în zilele următoare, deşi «elemen-
te importante ale raportului trans-
mis Consiliului de Securitate», îna-
inte de publicarea formală, s-ar
putea dovedi determinante.

Navele „Expediţiei Dunării”
au intrat în România

Navele ec hipei internaţionale
a Expediţiei comune de supra-
veghere a Dunării (Joint
Danube Survey-JDS 3) au
intrat, duminică, în România.

Până pe data de 26 septembrie,
cei 18 specialiş ti din cadrul
ec hipei internaţionale vor
continua să efectueze pe
tronsonul românesc al Dunării
ac tivităţi de monitoring investi-
gativ şi de c erc etare privind
starea ec ologică şi chimică a
apei Dunării,  a sedimentelor,

suspensiilor  şi biotei, prin
efectuarea de analize la indic a-
torii biologici,  fizico-chimic i,
hidromorfologici şi microbiolo-
gic i.

În paralel cu parcursul
ec hipei internaţionale şi echipa
naţională a României, formată
din aproximativ 25 chimişti,
biologi ş i ingineri,  şi-a început
ac tivitatea.

Prelevarea probelor se
realizează din trei puncte, din
mijloc , de pe malul stâng,

respec tiv de pe malul drept şi
durează între două ore ş i până
la patru-cinc i ore. Vor fi
prelevate probe din cursul
principal al Dunării, dar şi din
trei afluenţi ai săi,  respectiv
Argeş,  Siret şi Prut. Probele
vor fi prelevate din secţiunile
Baziaş , Koronin, Şimian, Gruia,
Pristol, aval Olt, aval Zimnicea,
aval Giurgiu,  râul Argeş , aval
Argeş,  Chiciu, aval Brăila, râul
Siret şi râul Prut, Isac cea,  şi pe
braţele Dunării (Chilia,  Sulina şi
Sf. Gheorghe).

La sfârşitul expediţiei,
fiecare ţară va realiza un raport
care va include rezultatele
probelor obţinute de echipa
naţională.

Expediţia propriu-zisă se va
încheia pe 25 septembrie, la
Tulcea. Toate cos turile legate
de deplasarea şi dotarea echi-
pei, transportul şi echiparea
navelor, precum şi analizele
care se vor efectua la nivelul
laboratoarelor  ANAR sunt
suportate din sursele proprii ale
instituţiei ş i, până în acest
moment, eforturile f inanciare
sunt c uantificate la un nivel de
peste 50.000 de euro.

RADU ILICEANU

Curăţenie generală în Piaţa Gării
După ce, săptămâna trecută, s-a făcut curăţenie în Piaţa Valea Roşie,

va fi curăţată şi dezinfectată Piaţa Gării. Piaţa din vecinătatea Autogării
Nord va fi închisă temporar de astăzi, de la ora 18.00, şi până miercuri
dimineaţă.

„Având o adresabilitate foarte mare, datorită Gării Craiova şi a Auto-
gării Nord, care se află în imediata vecinătate, era firesc să continuăm
curăţenia cu această piaţă. La fel ca şi în Valea Roşie, ne vom mobiliza să
terminăm curăţenia generală în doar câteva ore – în cursul după-amiezii
şi a serii de marţi – pentru că vrem să le oferim craiovenilor posibilitatea
de a-şi putea face din nou cumpărăturile din Piaţa Gării chiar din dimi-
neaţa următoare”, a declarat Cătălin Resceanu, directorul SC Pie e ’ i
Târguri Craiova.

Platoul agroalimentar, sectorul de flori şi cel de lactate vor fi spălate şi
dezinfectate, la fel şi toaleta pieţei, urmând a se face şi eventualele repa-
raţii, acolo unde se impune. Curăţenia generală va continua în perioada
următoare cu celelalte pieţe din Craiova.

LAURA MOŢÎRLICHE
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„Astãzi am primit de la Direc-
þia pentru Agriculturã Dolj o co-
municare privitoare la actualiza-
rea preþurilor medii ale principa-
lelor produse agricole, care ne
permite sã convocãm de urgenþã
o ºedinþã extraordinarã a Consi-
liului Judeþean ºi sã supunem la
vot decizia de modificare a aces-
tor tarife. Încercãm astfel sã eli-
minãm o inadvertenþã din cauza
cãreia aveau de suferit foarte mulþi
oameni, proprietari de terenuri
care ºi-au arendat pãmânturile ºi
primesc arenda în naturã. În acest
caz, legea prevede cã impozitul pe
venit se calculeazã pe baza preþu-
lui mediu stabilit pentru fiecare
produs agricol în parte de specia-
liºtii Direcþiei pentru Agriculturã.
Documentul pe care ni l-a trans-
mis astãzi (n.r. –  ieri) Direcþia
era necesar pentru a putea declan-
ºa demersul. Paºii care trebuie ur-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a anunþat cã in-
stituþia a primit, ieri, de la Direcþia
pentru Agriculturã documentul nece-
sar pentru a putea supune votului, în
plen, decizia de actualizare a preþuri-
lor medii ale principalelor produse

agricole. Ion Prioteasa a mai preci-
zat cã, odatã cu primirea adresei, a
solicitat convocarea unei ºedinþe ex-
traordinare a Consiliului Judeþean,
pentru a supune spre aprobare proiec-
tul de hotãrâre prin care aceste tari-
fe ar urma sã fie modificate.

maþi sunt stabiliþi clar de Codul
fiscal: direcþiile pentru agricultu-
rã trimit consiliilor judeþene pro-
punerile privind preþurile medii, în
vederea aprobãrii, iar hotãrârile
consiliilor sunt apoi transmise di-
recþiilor generale ale finanþelor pu-
blice”, a subliniat Ion Prioteasa,
preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj.

Aceastã situaþie
este întâlnitã
în majoritatea
judeþelor þãrii

ªeful administraþiei doljene a mai
subliniat în comunicatul de presã
remis redacþiilor cã mai sunt ºi alte
consilii judeþene care, procedând
la fel, au reuºit sã adapteze preþul
produselor agricole la piaþa actua-
lã. „Din informaþiile pe care le avem
pânã acum, la fel s-a procedat ºi

în alte judeþe – în Olt, Iaºi, Cluj,
Prahova, Bihor sau Arad, unde
consiliile judeþene au luat mãsura
reducerii preþurilor de referinþã tot
la solicitarea expresã a direcþiilor
pentru agriculturã. Modificarea de
tarife se impunea dupã ce s-a ajuns
ca ele sã fie departe de preþul pie-
þei, pentru cã, de exemplu, ca ur-
mare a recoltei de anul acesta, grâul
s-a vândut, în Dolj, cu 50-60 de
bani kilogramul, dar impozitul se
calcula la 98 de bani pe kilogram.
Din pãcate, aceastã situaþie este
întâlnitã în majoritatea judeþelor
þãrii, pentru cã la stabilirea acestor
preþuri medii se au în vedere tari-
fele din anul anterior”, a spus pre-
ºedintele Consiliului Judeþean.

„A fost nevoie
de un efort conjugat”

Ion Prioteasa susþine cã admi-
nistraþia judeþeanã a luat în se-

rios semnalele venite din partea
arendaºilor ºi a arendatorilor ºi a
existat o preocupare încã de
acum douã luni de zile. „Noi ne-
am aplecat asupra acestei proble-
me încã de acum douã luni, însã
a fost nevoie de un efort conju-
gat, pentru cã nu poate Consiliul
Judeþean, singur, sã decidã redu-
cerea preþurilor. Avem un rol in-
termediar în acest lanþ stabilit
prin lege: Consiliul Judeþean îºi
însuºeºte propunerile venite din
partea specialiºtilor în domeniu,

respectiv Direcþia pentru Agricul-
turã, ºi aprobã o hotãrâre de care,
ulterior, se foloseºte Direcþia Fi-
nanþelor, pentru a percepe impo-
zitul. De aceea, le mulþumim tu-
turor celor implicaþi, consilieri-
lor judeþeni, Direcþiei pentru Agri-
culturã, Camerei Agricole ºi Pre-
fecturii Judeþului Dolj, pentru cã
ºi-au dat concursul ca sã readu-
cem lucrurile în acord cu reali-
tatea pieþei”, a declarat preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

În perioada iunie 2013 – de-
cembrie 2014, Asociaþia Trans-
frontalierã e(quilibrum) – Environ-
ment (A.T.e.E.) implementeazã
proiectul „Parteneriatul trans-
frontalier strategic pentru turism
durabil al regiunilor din Sud –
Vestul ºi Nord – Vestul Dunãrii
de Jos” în parteneriat cu Asociaþia
Românã pentru Industrie Electro-
nica ºi Software – Filiala Oltenia,
Asociaþia „Parteneriatul Regional
pentru Dezvoltare Durabila” Vidin,
Agenþia de Dezvoltare Regionalã ºi
Centrul de Afaceri 2000 Montana
ºi Fundaþia „Perpetuum Mobile”
Pleven, în cadrul Programului de

Parteneriat transfrontalier
strategic pentru turismul durabil

Cooperare Transfrontalierã Ro-
mânia – Bulgaria 2007 – 2013,
Axa prioritarã nr. 3: Dezvoltare
Economicã ºi Socialã, Dome-
niul de intervenþie 3.1: Susþine-
rea cooperãrii mediului de afa-
ceri din zona transfrontalierã ºi
a promovãrii imaginii ºi identi-
tãþii regionale.

Influenþarea procesului
dezvoltãrii economice

ºi sociale
Proiectul îºi propune influen-

þarea procesului dezvoltãrii eco-
nomice ºi sociale durabile a zo-
nei din sud-vestul ºi nord-vestul
Dunãrii de Jos (judeþele Mehe-
dinþi, Olt, Dolj – România, dis-
trictele Vidin, Vratsa, Montana,

Pleven – Bulgaria) prin iniþiative ºi
acþiuni strategice de cooperare ale
principalilor actori pentru implemen-
tarea turismului durabil. Activitãþile
proiectului vor cuprinde: semnarea
unui parteneriat strategic între toþi
factorii interesaþi în promovarea tu-
rismului din aria þintã a proiectului,
activitãþi de cercetare-documenta-
re, realizarea de studii de oportuni-
tate, întocmirea unui Master plan
strategic de acþiune pentru imple-
mentarea turismului durabil în Sud-
Vestul ºi Nord-Vestul Dunãrii de
Jos, conferinþe transfrontaliere, re-
alizarea de materiale de prezentare
profesionale, comunicare ºi promo-
vare, laboratoare ºi întâlniri de lu-
cru, sesiuni de training privind im-
plementarea turismului durabil.

Grupurile-þintã vizate de proiect vor fi autoritãþi publice locale ºi re-
gionale, organizaþii nonguvernamentale ºi alte organizaþii interesate de
scopul proiectului, tour-operatori, tineri ºi formatori interesaþi de tu-
rism, promotori ºi formatori de opinie care îºi desfãºoarã activitatea în
zona transfrontalierã ce cuprinde judeþele Dolj, Olt, Mehedinþi ºi dis-
trictele Montana, Vidin, Montana ºi Pleven.

Banca Comercialã Românã
(BCR) îmbunãtãþeºte oferta de cre-
ditare pentru antreprenori oferind o
soluþie de creditare clienþilor care nu
dispun de garanþii materiale suficien-
te în vederea contractãrii unui cre-
dit. Astfel, noua soluþie se bazeazã
pe garantarea în proporþie de maxi-
mum 80% a creditului de cãtre
FNGCIMM, pentru credite cu o
perioadã maximã de rambursare de
36 luni ºi o valoare maximã a credi-
tului de 300.000 lei. Pentru aceste
tipuri de credite, clientul nu trebuie
sã prezinte alte garanþii, în afara
celor care fac parte din structura

produsului (garanþie FNGCIMM ºi
depozit colateral).

„Iniþiativa rãspunde nevoii
clienþilor care au afaceri bine ges-
tionate ºi cu potenþial de creºtere,
dar care  nu dispun de garanþii su-
ficiente în vederea contractãrii
unui credit, pentru finanþarea
acestei creºteri. În contextul ge-
neral al unei creºteri economice
lente, dar sustenabilã, sprijinirea în
acest mod a celui mai dinamic seg-
ment de clientelã, cel al micilor
companii, reprezintã soluþia câºti-
gãtoare pentru toate pãrþile impli-
cate”, a declarat Sorin Mititelu, di-
rector executiv, Direcþia Manage-
mentul Segmentelor Retail, BCR.

Aceastã facilitate se aplicã în
cazul tuturor creditelor operaþio-
nale de tipul Liniilor de credit sau
Credit pentru capitalul de lucru ºi
care au ca destinaþie creditarea de
ansamblu a activitãþii curente. Mo-
neda în care se acordã aceastã fa-
cilitate este leul iar costurile sunt
cele standard pentru aceste tipuri
de credite. „În plus, BCR este sin-
gura bancã din sistemul bancar ce
oferã un astfel de produs pe un
termen atât de mare – 36 de luni,
urmãrind susþinerea clienþilor cu
capitalul de lucru necesar, pe o
perioadã suficientã creºterii ºi con-
solidãrii afacerilor lor”, a adãugat
Sorin Mititelu Director executiv,
Direcþia Managementul Segmente-
lor Retail, BCR.
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Criza ce-a cuprins lumea, declanºatã ini-
þial peste Ocean ºi generalizatã, ca efect al
globalizãrii, în aproape tot restul acesteia,
nu ºi-a etalat toate consecinþele nefaste. Ele
se resimt acum, pentru cine mai are dispo-
nibilitate ºi interes sã le înregistreze ºi, even-
tual, sã le caute soluþii raþionale. ªi o fac cu
o acuitate teribilã, radicalizând conºtiinþa ci-
vicã ºi fragilizând decizia clasei politice, ori-
care ar fi aceasta, transformând-o într-o
pradã uºoarã contestaþiei precipitate. Ce-i
drept, politicienii, cei mai mulþi auto-inven-
taþi ori confecþionaþi la comandã, într-un sis-
tem al cumetriilor ºi al unor conivenþe dic-
tate de interese de grup ori de orgolii perso-
nale, refuzã, cu obstinaþie, lecþia trecutului
imediat prin eludarea erorilor celor ce i-au
precedat. În locul unui non-combat, adicã a
prefera sã facã mai mult ºi sã vorbeascã mai
puþin, se complac într-un pernicios ºi ris-
cant joc al unor ambiguitãþi ce-i oferã pe
tavã drept victime sigure nu doar unui sis-

tem mediatic suspicios ºi manipulator, dar
el însuºi pacient al aceleiaºi maladii.

Roºia Montanã nu este, în acest context
marcat de profunde debilitãþi, altceva decât
spuzirea, la suprafaþã, a bolii ce-a supus, mai
bine de douã decenii, organismul societãþii
unor teribile experimente de laborator, de cele
mai multe ori într-o condiþie de total autism
în raport cu realitatea vie ºi concretã. S-a
creat, astfel, un clivaj între actorii politici ºi
o populaþie cu nevoi ºi aspiraþii pe care nu-
mai programele ori discursurile electorale
mereu promoþionale nu le-au oferit, la timp,
rãspunsurile aºteptate.

ªi, iatã, acum, mai devreme decât era pre-
vãzut (?!), dar poate cã e mai bine aºa, so-
cietatea româneascã se redistribuie, ca într-
un plan de luptã, pe douã fronturi antago-
niste, dar ambele minate, sper sã nu mã în-
ºel, de acelaºi pãcãtos morb al ambiguitãþii.
În fapt, ce li se reproºeazã guvernanþilor de
azi, dacã nu ambiguitatea unor poziþii în

chestiuni care nici mãcar nu vizeazã puncte
organice, aºa-zicând strategice, ale unui pro-
gram politic, cât cazuri particulare (un pro-
iect minier ºi un altul al siguranþei cetãþeni-
lor). Sigur, ambele pot avea – ºi, sustrase
tentaþiilor manipulatoare, chiar au – substra-
turi ºi contiguitãþi cu mult mai profunde ºi
nemijlocit legate de actul politic. ªi de actul
de guvernare. Deocamdatã, ceea ce se poa-
te constata, fãrã vreun efort interpretativ ris-
când, la rându-i, ambivalenþa partizanatului,
este distribuþia de pe o scenã în care un re-
gizor anonim, destinul care întrupeazã rolul
Istoriei, îºi joacã un pariu cât se poate de
insidios. Cãci, dacã, Piaþa, care, azi mai mult
decât oricând, a devenit o agora de circum-
stanþã, etaleazã o ek-stazã (potenþând, poa-
te puþin exagerat, un fel de re-trezire glo-
rioasã a conºtiinþei civice), Puterea ºi, deo-
potrivã, ceea ce a mai rãmas din Opoziþia
politicã, par a acuza din plin neputinþa admi-
nistrãrii, chiar ºi la un nivel discursiv, tera-

piei adecvate pentru meta-staza în care so-
cietatea în ansamblul ei indicã a se afla.

Pentru unele maladii – se ºtie – nu existã
leacuri miraculoase. În afara celor pe care
natura – ca terapeut magician cum s-a do-
vedit prin milenii – le oferã cu condiþia de a
ºti sã le identifici, sã le propui, sã le prepari
ºi, apoi, neapãrat, sã le ºi aplici. În termeni
de politologie „popularã”, asta s-ar traduce
în schimbarea radicalã a actului adminis-
trativ al guvernãrii. ªi al Puterii. Oricare ar
fi aceasta. Iar ºansele existã; ba chiar ºi pre-
misa, dacã invocãm, oricât de sumar, un
slogan nelipsit, în ultimele campanii electo-
rale, din panoplia nici unei formaþiuni: o alt-
fel de politicã. În definitiv, dincolo de ca-
zuistica particularã a protestelor ce agitã
Þara, ce altceva se doreºte dacã nu un alt
mod, alt act, alt gest, alt discurs, politic ºi
civic, prin care radicalizãrii opiniei publice
sã i se rãspunsã printr-o egalã radicalizare a
administrãrii treburilor cetãþii ºi ale naþiunii.

Conferinþa de toamnã a Asociaþiei Dermatologilor din Ol-
tenia (ADO), cu tema „Patologia dermatologicã, de la su-
ferinþa fizicã la suferinþa psihicã”, este programatã sã aibã
loc în zilele de 21ºi 22 septembrie a.c. Sunt invitaþi sã parti-
cipe medicii dermatologi din judeþele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea
ºi Mehedinþi. În cadrul programului ºtiinþific vor fi prezen-
tate ultimele date privind calitatea vieþii, inclusiv chestiona-
rele standardizate pentru evaluarea acesteia.

Potrivit medicilor, impactul afecþiunilor dermatologice asu-
pra calitãþii vieþii este comparabil cu cel al bolilor debilitante

Regimul termic prognozat de meteorologi pentru urmãtoa-
rele douã sãptãmâni va fi unul normal pentru aceastã perioadã
a anului, cu nopþi relativ reci, dar ºi cu temperaturi diurne
plãcute, pânã la medii de 26 grade Celsius.

Conform estimãrilor Administraþiei Naþionale de Meteoro-
logie (ANM), valabile pentru intervalul 9-22 septembrie 2013,
pe parcursul urmãtoarelor zile, în special la jumãtatea acestei
sãptãmâni, dar ºi spre începutul sãptãmânii viitoare, vor fi
posibile ploi mai frecvente, însoþite de descãrcãri electrice în
majoritatea zonelor þãrii.

În Oltenia, în primele zile ale sãptãmânii, vremea va fi mai
caldã decât în mod obiºnuit pentru aceastã perioadã din an, cu
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26 de grade, în medie. Scãderea de temperaturã prognozatã
pentru data de 13 septembrie va aduce regimul termic în jurul
valorilor climatologic normale, respectiv 22-24 de grade. Mini-
mele nocturne se vor situa în primele zile, în medie, între 13 ºi
15 grade, urmând sã scadã dupã data de 14 septembrie. Preci-
pitaþii frecvente, moderate cantitativ, se vor semnala între 11 ºi
13 septembrie, apoi în jurul datei de 17 septembrie. În restul
intervalului sunt de aºteptat doar ploi slabe, izolate.

Prognoza ANM, valabilã pentru perioada 9-22 septembrie
2013, are la bazã datele provenite de la Centrul European pen-
tru prognoze pe medie duratã (ECMWF) din Reading, Anglia.

 (AGERPRES)

Medicii dermatologi din întreaga Oltenie
se reunesc la Rânca. Aceºtia vor analiza cum
afecteazã bolile de piele viaþa de zi cu zi a

locuitorilor din regiune, ºtiut fiind faptul cã,
de la an la an, numãrul celor care reclamã
astfel de afecþiuni este tot mai mare.

sau cu risc vital, generând disconfort fizic, insecuritate ºi
stigmatizare. Acestea pot afecta semnificativ starea emoþio-
nalã, respectul de sine, randamentul la ºcoalã sau în activi-
tãþile profesionale. De asemenea, bolile dermatologice influ-
enþeazã calitatea vieþii familiilor pacienþilor, determinându-le
creºterea nivelului de stres.
„Bolile dermatologice pot determina
sentimente de ruºine, de jenã”

Pornind de la cazuri clinice deosebite, întâlnite în practi-
ca dermatologicã în zona Olteniei, cu aceastã ocazie medicii
vor evalua complexitatea impactului bolii asupra pacientu-
lui, de la suferinþa fizicã la suferinþa psihicã. Totodatã, sunt
prezentate datele actuale privind progresele terapeutice re-
feritoare la infecþii, boli alergice, boli autoimune, psoriazis
sau cancere. «Pielea reprezintã faþada monumentalã a cor-
pului uman. Totodatã, joacã rol important în dezvoltarea fi-
zicã ºi emoþionalã a individului, încã din primii ani de viaþã.
Cea mai sugestivã diferenþã între  bolile de piele ºi celelalte
afecþiuni este componenta de vizibilitate. Pielea este expusã
privirii. Bolile „la vedere” sunt foarte complexante. Pielea
este foarte importantã nu numai în funcþionarea în ansam-
blu a organismului, dar are ºi un rol social ºi emoþional în
viaþa de zi cu zi a individului. De aceea, atunci când pielea
unui individ este afectatã, acesta poate prezenta anxietate,

depresie. Bolile dermatologice pot determina sentimente de
ruºine, de jenã», a declarat conf. univ. dr. Virgil Pãtraºcu
(foto), preºedintele Asociaþiei Dermatologilor din Oltenia.

Specialiºti avertizeazã cã bolile cutanate îºi pun amprenta
asupra psihicului pacientului care, în consecinþã, poate dez-
volta depresie, anxietate, iritabilitate, nervozitate, lipsa încre-
derii în sine. Dacã aceste lucruri nu sunt luate în considerare,
morbiditatea asociatã afecþiunilor dermatologice poate fi exa-
cerbatã sau pacientul poate rãmâne nemulþumit de tratament,
în pofida rezultatelor clinice satisfãcãtoare. Prevalenþa tulbu-
rãrilor psihiatrice la pacienþii care se adreseazã medicului der-
matolog a fost raportatã ca fiind de aproximativ 25%.

Lucrãrile care vor fi prezentate la Rânca sunt publicate
în volumul conferinþei acreditate de Colegiul Medicilor din
România.

RADU ILICEANU
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“În momentul de faþã, tot
mai mulþi studenþi întâmpinã
probleme în momentul în care
doresc sã se angajeze, indife-
rent de profilul facultãþii pe
care au absolvit-o. Abilitãþi
precum eficacitatea în comu-
nicare, negocierea sau mana-
gementul timpului nu sunt do-
bândite în cadrul anilor de stu-
denþie, deºi toate acestea sunt
extrem de importante pentru
angajator. Prin desfãºurarea
acestui proiect s-a dorit dimi-
nuarea acestei probleme, prin
organizarea unui training pen-
tru 150 de studenþi craioveni,
axat pe dezvoltarea persona-
lã”, au precizat organizatorii
proiectului “Student Personal

Management”.
Studenþii au participat la trei

traininguri de pregãtire cu te-
mele „Managementul perso-
nal”, “Comunicarea” ºi “Ne-
gociere”, care s-au desfãºurat
în paralel, pe parcursul a cinci
zile (19-23 august). Astfel, în
prima zi au avut loc activitãþi
de cunoaºtere a participanþi-
lor, de stabilire a gradului de
cunoaºtere al abilitaþilor de co-
municare ºi negociere ºi o in-
troducere generalã în ceea ce
urmã a fii prezentat. În urmã-
toarele zile au avut loc activi-
tãþi de aprofundare ale cunoº-
tinþelor de comunicare, nego-
ciere, management personal,
iar în ultima zi a avut loc eva-

luarea participanþilor ºi o se-
siune de întrebãri suplimenta-
re ºi clarificãri.

“Putem spune cã la finalul
cursurilor, beneficiarii proiec-
tului, studenþii, au dobândit ap-
titudini complementare în do-
menii precum comunicare, ne-
gociere ºi managementul tim-
pului. Având în vedere modul
de organizare a training-urilor
ºi domeniile vizate, cei 150 de
studenþi vor putea aplica în
cadrul unei arii mult mai mari
de oferte de muncã, iar apti-
tudinile de comunicare ºi ne-
gociere dobândite îi vor ajuta
în negocierea unui loc de mun-
cã care sã fie conform atât cu
cerinþele angajatorilor dar ºi cu

ale studenþilor. Dupã încheie-
rea acestui proiect, 150 de stu-
denþi din învãþãmântul univer-
sitar au beneficiat de nume-
roase avantaje în momentul în
care doresc sã se angajeze,
cât ºi în orice altã situaþie care
necesitã cunoºtinþele dobândi-

te pe parcursul desfãºurãrii
activitãþilor. Ca urmare, ei vor
dispune de abilitãþi de mana-
gement personal, abilitãþi ce se
vor dovedi utile în orice gen de
activitate”, au mai afirmat or-
ganizatorii proiectului “Student
Personal Management”.

Organizaþia Studenþilor din cadrul
Facultãþii de Automaticã, Calculatoare ºi
Electronicã ( O.S.A.C.E.) din Craiova a
desfãºurat în perioada 1-25 august pro-

iectul “Student Personal Management”,
care a avut drept scop asigurarea califi-
cãrilor necesare integrãrii pe piaþa mun-
cii pentru 150 de studenþi craioveni.

Cursuri de formare profesionalãCursuri de formare profesionalãCursuri de formare profesionalãCursuri de formare profesionalãCursuri de formare profesionalã
pentru studenþii craiovenipentru studenþii craiovenipentru studenþii craiovenipentru studenþii craiovenipentru studenþii craioveni

În cea de-a doua sesiune de admitere, Fa-
cultatea de Litere din cadrul Universitãþii din
Craiova a scos la concurs 184 de locuri la taxã
ºi douã la buget. Astfel, la domeniile, Limbã
º i  L i tera turã ,  L imbi  moderne  ap l ica te ,
ªtiinþe ale Comunicãrii ºi ªtiinþe ale Edu-
caþiei  înscrierile în vederea admiterii se vor
face astãzi ºi mâine, 11 septembrie. Rezulta-
tele finale vor fi afiºate pe 13 septembrie.
Pentru realizarea admiterii va fi concurs de
dosare º i  se  va þ ine cont  doar  de media
obþinutã la bacalaureat.

La domeniul Teatru ºi Artele spectacolu-
lui, înscrierea candidaþilor se va face tot as-
tãzi ºi mâine, iar rezultatele vor fi afiºate la
data de16 septembrie.  Admiterea se va reali-

Facultatea de Litere pune la bãtaie 185
de locuri bugetate pentru Master

za prin concurs, care va consta în douã probe
(etape eliminatorii) de aptitudini vocaþionale.
În prima etapã, ce va avea loc pe data de 14
septembrie, tinerii vor susþine o probã oralã/
practicã de testare a aptitudinilor vocale, rit-
mice ºi de inter-pretare ale candida-tu-lui; pre-
zentarea unor versuri ºi a unei povestiri din
reper-to-riul candidatului, la alege-rea comi--
siei. Candidatul va fi notat cu admis/respins.
În a doua, ce va avea loc pe 15 septembrie,
tinerii vor participa la un atelier de improviza-
þie ºi vor susþine un monolog.

La Master sunt disponibile 185 de locuri la
buget ºi 90 de locuri la taxã. Înscrierile se fac
în intervalul 10 – 12 septembrie, iar rezultate-
le vor fi afiºate în data de 14 septembrie.

 “Proiectul are drept
obiectiv general dezvoltarea
capitalului uman ºi creºterea
competitivitãþii economice
prin îmbunãtãþirea accesului
ºi participãrii la programele
de formare profesionalã
continuã ºi se adreseazã
angajaþilor calificaþi ºi necali-
ficaþi din judeþul Dolj. În
cadrul seminarului – la care
au participat 26 de manageri
ºi antreprenori doljeni – s-au
abordat subiecte specifice

domeniului formarii, prevede-
rile legislative la nivel naþional
în domeniu, precum ºi oferta
de servicii gratuite de infor-
mare ºi de formare profesio-
nalã din cadrul proiectului.
Majoritatea celor prezenþi la
seminar ºi-a exprimat intenþia
de a încheia parteneriate
operaþionale în cadrul proiec-
tului pentru a beneficia de
facilitãþile oferite în cadrul
acestuia pentru angajaþii din
cadrul societãþilor pe care le

reprezintã”, au precizat
organizatorii seminarului.

Pe parcursul implementãrii
proiectului, 800 de persoane
angajate din judeþul Dolj vor
beneficia de activitãþi de
informare asupra formãrii
profesionale continue, iar 84
de persoane selectate vor
avea acces la activitãþi
specifice de consiliere ºi
orientare profesionalã ºi la
programe de formare profesi-
onalã continuã în domeniile:

lucrãtor în tricotaje-confecþii,
lucrãtor în filaturã-þesãtorie,
lucrãtor în confecþii piele ºi
înlocuitori, cusãtor piese din
înlocuitori. Programele de
formare specifice fiecãrei
specializãri se vor finaliza cu

examen de absolvire în urma
cãruia se va elibera un
certificat de absolvire emis de
Ministerul Muncii, Familiei,
Protecþiei Sociale ºi Persoa-
nelor Vârstnice ºi Ministerul
Educaþiei Naþionale.

Camera de Comerþ ºi Industrie Dolj a
gãzduit joi, 5 septembrie, seminarul cu
tema “Beneficiile formãrii profesionale
continue”, organizat de CS.C. Global
Commercium Development SRL, în par-
teneriat cu Patronatul Naþional Român
ºi Hispalis de Formation (Spania). Semi-
narul face parte din activitãþile proiec-
tului „FPC eficient – Format, Perfor-

mant, Calificat” (POSDRU 108/2.3/G/
79455), cofinanþat din Fondul Social Eu-
ropean, în cadrul Programului Operaþi-
onal Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, Axa prioritarã 2, „Co-
relarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii
cu piaþa muncii”, Domeniul Major de In-
tervenþie 2.3 „Acces ºi participare la for-
mare profesionala continuã”.

Beneficiile formãrii profesionale continue
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Preºedintele sirian, Bashar al-
Assad (foto), a negat, într-un in-
terviu pentru canalul american
CBS, cã s-ar fi aflat în spatele ata-
cului chimic care a ucis sute de
civili la 21 august a.c. El a mai spus
jurnalistei Charlie Rose, care l-a
întâlnit pe preºedinte la Damasc,
cã nu existã «nici o probã conclu-
dentã cã eu aº fi utilizat armele
chimice contra poporului meu». În
timp ce Whasingthon-ul acuzã re-
gimul sirian de perpetuarea aces-
tor atacuri ºi ameninþã Siria cu lo-
vituri militare, Bashar al-Assad a
afirmat, de asemenea, cã «nu cre-
de în necesitatea acestor lovituri»
ºi cã sirienii «s-au pregãtit cât au
putut mai bine». Liderul de la Da-
masc a emis un mesaj pentru ame-
ricani potrivit cãruia angajarea în
rãzboaie ºi conflicte în Orientul

Apropiat nu a fost o bunã experi-
enþã. Potrivit ascultãrilor armatei
germane, dezvãluite duminicã de
cotidianul „Bild”, Bashar al-Assad
probabil n-a aprobat personat ata-
cul din 21 august a.c., dar înalte
grade ale armatei siriene au recla-
mat regulat, de aproape patru ori,
aceste atacuri asupra palatului pre-
zidenþial, dar aceste cereri au fost
refuzate ºi atacul din 21 august
«n-a fost, probabil, aprobat per-
sonal de Bashar al-Assad», susþi-
ne „Bild”. Invitat, duminicã, pe ca-
nalul CBS, secretarul general al Ca-
sei Albe, Denis McDonough, a es-
timat cã dezminþirea lui Bashar al-
Assad «pare a fi o minciunã». În-
trebat în privinþa probelor care sã
demonstreze utilizarea armelor chi-
mice de cãtre Assad, McDonough
a evocat imaginile video difuzate

în week-end de CNN ºi pe un site
al Senatului, ilustrând corpuri lo-
vite de convulsii ºi copii decedaþi,
filmãri care au fost autentificate de
oficiali ai serviciilor secrete ameri-
cane. Barack Obama ºi adminis-
traþia sa au intensificat campania
de convingere a aleºilor Congre-
sului pentru votarea unei interven-
þii militare în Siria. La rândul sãu,
John Kerry a continuat ofensiva di-
plomaticã în Europa, întâlnindu-l
la Paris pe secretarul Ligii Arabe,
pentru prezentarea proiectului de
lovituri, în timp ce mingea se aflã
în terenul Congresului american.
Congresmanii s-au întâlnit ieri, 9
septembrie, pentru sesiunea de
toamnã. Votul ar putea avea loc în
zilele urmãtoare ºi este destul de
nesigur, mai ales în Camera Re-
prezentanþilor, dominatã de repu-
blicani. Duminicã, „Los Angeles
Times” a menþionat cã Pentagonul
pregãteºte lovituri asupra Siriei mult
mai intense decât era prevãzut,
timp de trei zile. Strategii ameri-
cani ar opta pentru un baraj masiv
de rachete, urmat rapid de alte ata-
curi asupra unor þinte ratate sau
distruse doar parþial. La Casa Albã,
potrivit a doi ofiþeri americani, exis-
tã o listã a obiectivelor, care inclu-
de mult mai multe decât cele 50
stabilite iniþial. Pentagonul ia în
consideraþie ºi participarea bom-
bardierelor Air Force, precum ºi a
celor cinci distrugãtoare lansatoa-
re de rachete americane, care pa-

truleazã în Marea Mediteranã. Port-
avionul Nimitz ºi escorta lui (un
cruciºãtor ºi trei distrugãtoare po-
ziþionate în Marea Roºie) pot, de
asemenea, trimite rachete de croa-
zierã asupra Siriei. Aceastã schim-
barea de plan a survenit dupã ce
Barack Obama a continuat sã ple-
deze pentru o intervenþie militarã
în Siria. Tot el a mai promis, sâm-
bãtã, cã nu va fi un alt Irak sau alt
Afganistan, repetând cã nu va tri-
mite trupe terestre.

Preºedintele Traian Bãsescu a
anunþat, ieri, cã România s-a raliat
declaraþiei semnate de 11 state din
G20 privind Siria, care face apel la
un rãspuns internaþional ferm. El a
spus cã la summit-ul G20 din Ru-
sia, 11 state (Australia, Canada,
Franþa, Italia, Japonia, Republica
Coreea, Arabia Sauditã, Spania,
Turcia, Marea Britanie ºi SUA) au
adoptat o declaraþie comunã privind
Siria. „În urma consultãrii cu alte
instituþii ale statului, am decis ca
România sã se ralieze poziþiei aces-
tor state”, a spus preºedintele. Po-
trivit acestuia, declaraþia constatã cã
norma internaþionalã împotriva uti-
lizãrii armelor chimice este în vi-
goare de mult timp ºi este univer-
salã, condamnã în modul cel mai
ferm atacul din suburbiile Damas-
cului ºi þine responsabil regimul de
la Damasc. De asemenea, semna-
tarii fac apel la un rãspuns interna-
þional ferm, a mai spus ºeful statu-
lui român, referitor la declaraþie.

Siria: Bashar al-Assad dezminteSiria: Bashar al-Assad dezminteSiria: Bashar al-Assad dezminteSiria: Bashar al-Assad dezminteSiria: Bashar al-Assad dezminte
responsabilitatea atacului chimicresponsabilitatea atacului chimicresponsabilitatea atacului chimicresponsabilitatea atacului chimicresponsabilitatea atacului chimic

Opozantul rus Aleksei Navalnîi
a cerut, ieri, o renumãrare a vo-
turilor în alegerile pentru primãria
Moscovei, dupã ce primarul în
funcþie al capitalei ruse, Serghei
Sobianin, a fost reales duminicã
din primul tur, conform rezultate-
lor oficiale, relateazã Associated
Press. Comisia Electoralã a Mos-
covei a anunþat ieri dimineaþã cã
Sobianin a obþinut puþin peste 51%
din sufragii, în timp ce Navalnîi a
obþinut 27% din voturi, un rezul-
tat bun pentru un lider al opoziþiei

Rusia: Navalnîi cere o renumãrare
a voturilor în alegerile

pentru primãria MoscoveiLiderul nord-coreean Kim
Jong-un are o fiicã, a dezvãluit
duminicã fosta vedetã a basche-
tului american Dennis Rodman,
care a efectuat recent o nouã
vizitã la Phenian, pentru „The
Guardian”. Rodman l-a descris
deja pe Kim Jong-un ca pe un
„tip minunat”, dar duminicã a
spus cã acesta este ºi un „tatã
bun” pentru fiica sa, pe care a
numit-o Ju-ae. „Am þinut-o pe
fiica lor Ju-ae (în braþe) ºi am
vorbit cu doamna Ri (Sol-ju,
soþia lui Kim Jong-un). Este un
tatã bun ºi are o familie minu-

Kim Jong-un are o fiicã, a dezvãluit
Dennis Rodman

Premierii sârb, Iviþa Dacici, ºi kosovar,
Hashim Thaçi, „au ajuns la un acord în do-
meniile energiei ºi telecomunicaþiilor”, du-
minicã, la Bruxelles, a anunþat ºefa diplo-
maþiei europene, Catherine Ashton. Cei doi
lideri, care s-au întâlnit în prezenþa lui As-
hton, au adoptat totodatã „decizii importan-
te pentru asigurarea unor algeri juste, cu cea
mai mare participare posibilã” în scrutinul
municipal de la 3 noiembrie, în Kosovo,
ameninþat cu boicotul de cãtre minoritatea
sârbã care locuieºte în nordul Kosovo, a adã-
ugat Înaltul Reprezentant UE pentru Politicã
Externã, citat într-un comunicat. „Premierii
au convenit cã Grupul de lucru privind ale-
gerile condus de OSCE se va reuni în zilele
urmãtoare pentru a aplica rapid deciziile ad-
optate în aceastã (duminicã) searã”, a adãu-

gat ea. În domeniile energiei ºi telecomuni-
caþiilor, acordul vizeazã „toate problemele
care se aflau în suspans”, potrivit unei sur-
se diplomatice. Kosovarii vor sã obþinã un
indicativ telefonic independent pentru
Kosovo, care îl utilizeazã în prezent pe
al Serbiei, în timp de Belgradul intenþi-
oneazã sã îºi menþinã operatorii naþio-
nali de telefonie mobilã în nord. În do-
meniul energiei, Kosovo insistã asupra
unui sistem autonom de alimentare cu
electricitate, în timp ce Belgradul do-
reºte sã menþinã prezenþa propriei com-
panii de distribuþie de energie electricã
în nord. Buna desfãºurare a alegerilor
municipale face parte dintre angajamen-
tele asumate prin acordul privind nor-
malizarea relaþiilor între Belgrad ºi Priº-

tina, semnat în aprilie, care oferã un anumit
grad de autonomie regiunii din nordul þãrii,
limitrofã cu Serbia, asupra cãreia Priºtina
nu exercitã, practic, vreun control.

Serbia ºi Kosovo au ajuns la un acord în domeniile energiei ºi telecomunicaþiilor

Compania brazilianã
Petrobras a fost spionatã
de cãtre americani

Statele Unite au spionat
gigantul petrolier brazilian
Petrobras, cea mai mare compa-
nie din þarã, potrivit unor
documente aparþinând servicii-
lor secrete dezvãluite duminicã
de cãtre televiziunea Globo din
Brazilia. Televiziunea a prezen-
tat documente furnizate de
informaticianul american
Edward Snowden, datând din
iunie 2012. În urmã cu o sãptã-
mânã, postul a dezvãluit, prin
documente provenind tot de la
Snowden, cã americanii au
spionat comunicaþiile preºedin-
tei braziliene, Dilma Rousseff.
Reþeaua privatã Petrobras, dar
ºi comunicaþiile lui Rousseff, au
fost supravegheate de Agenþia
Naþionalã americanã pentru
Securitate (NSA). „Acest lucru
contrazice ceea ce afirmã NSA,
(ºi anume) cã nu face spionaj
economic”, a subliniat televiziu-
nea brazilianã.
Israelul a instalat elemente
antirachetã în apropiere
de Ierusalim

Israelul a instalat elemente
ale sistemului antirachetã în
apropiere de Ierusalim, în
contextul în care pe scena
internaþionalã continuã
ofensiva diplomaticã america-
nã în favoarea unei intervenþii
militare în Siria. Potrivit
corespondentului AFP, o
baterie antirachetã a fost pusã
în funcþiune la vest de Ierusa-
lim. Un purtãtor de cuvânt al
armatei a refuzat sã comenteze
decizia de instalare a elemente-
lor antirachetã. „Am procedat
la o evaluare a situaþiei de
securitate ºi am stabilit cã
Israelul nu trebuie sã sporeas-
cã nivelul de alertã în contex-
tul situaþiei din Siria”, a
declarat Moshe Yaalon, minis-
trul israelian al Apãrãrii. „Nu
ne implicãm în rãzboiul civil
din Siria atât timp cât interese-
le nu ne sunt compromise”, a
insistat acesta.
Turcia interzice vânzarea
bãuturilor alcoolice
pe timp de noapte

O lege intratã în vigoare ieri
în Turcia interzice vânzarea
bãuturilor alcoolice dupã ora
22:00, precum ºi în locuri aflate
la o distanþã mai micã de o sutã
de metri de o ºcoalã sau de o
moschee, transmite EFE.
Controversata lege a fost
aprobatã de Parlament în luna
mai ºi a fost semnatã în iunie de
preºedintele turc, Abdullah Gül,
dupã o serie de speculaþii
privind o posibilã respingere a
ei, în contextul în care actul
normativ nu face decât sã
exacerbeze înfruntarea dintre
Guvern, de orientare islamicã,
ºi opoziþia laicã. Efectul
imediat este interzicerea
vânzãrii bãuturilor alcoolice
între orele 22:00 ºi 6:00, regulã
foarte criticatã de numeroºi
patroni de mici magazine de
cartier, care înregistreazã cele
mai mari vânzãri în orele
nocturne. Legea se referã numai
la magazine, nu la baruri ºi
restaurante, însã bãuturile
servite în aceste localuri nu se
vor putea consuma pe stradã, în
parcuri sau pe plajã.

natã. Kim (Jong-un) mi-a spus
«ne vedem în decembrie»”, a
adãugat Rodman, citat de „The
Guardian”. „Mareºalul Kim
(Jong-un) ºi cu mine ne-am
relaxat la mare, împreunã cu
familia sa”, a declarat el despre
ultima sa vizitã în cea mai
izolatã þarã din lume. „Am
mâncat, am bãut ºi am discutat
despre planurile noastre de a
organiza un meci amical istoric
între Coreea de Nord ºi Statele
Unite ºi cãile de dezvoltare ale
echipei lor de baschet”, a mai
precizat Rodman.

ruse. „Nu recunoaºtem rezultate-
le care au fost anunþate. Sunt
aranjate”, a afirmat Navalnîi pe
blog-ul sãu, cerând o renumãrare
a voturilor. Scrutinul a fost urmã-
rit cu atenþie de comunitatea in-
ternaþionalã, pe fondul temerilor
privind procesul democratic din
Rusia ºi al recentei condamnãri a
opozantului rus pentru deturnare
de fonduri, acuzaþii despre care
acesta susþine cã sunt motivate
politic, comenteazã agenþia de pre-
sã americanã.
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16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Dincolo de povestiri
00:00 Îngeri pierduþi (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
03:00 Poveºtiri de noapte (R)
03:30 Cancan.ro (R)
04:00 Dincolo de povestiri (R)
04:30 Reþeta de Acasã (R)
05:00 Doamne de poveste (R)
06:00 Iubiri vinovate (R)

07:15 Transformarea: Roboþii
salvatori (R)

08:15 Daune ºi interese (R)
09:15 Sheena
10:30 Transformarea: Roboþii

salvatori
11:00 Sheena
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 La bloc (R)
15:30 M.A.S.H. (R)
16:45 Noiembrie, ultimul bal
18:50 Daune ºi interese
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Matrix
00:45 Salvamontiºtii
01:45 Anunþ periculos
03:30 Cercurile
05:00 Operatiunea de salvare
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: Romania vs.

Turcia
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Mireasã pentru fiul meu

(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 Cu capul în nori
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Suleyman Magnificul
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Suleyman Magnificul (R)
03:15 Te vreau lângã mine (R)
04:30 Cu capul în nori (R)

07:30 Dragul de Raymond (R)
08:00 Focus Monden (R)
08:30 La volan
09:30 O varã tra-la-la (R)
12:00 Poveºti sã mori de râs
13:30 Soþia perfectã (R)
15:00 Focus
15:30 Dragul de Raymond
16:00 Cireaºa de pe tort
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Iubiri secrete
20:30 Prinþ ºi cerºetor
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Soþia perfectã
00:30 Totul despre sex
01:00 Focus (R)
02:00 Trãdaþi în dragoste
03:00 Poveºti sã mori de râs

(R)
04:00 La volan (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Iubiri secrete (R)
06:30 Poveºti sã mori de râs (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
15:30 No information
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 SPECIAL: România-

Turcia
21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Fotbal calificãri World Cup

2014: Ucraina - Anglia
23:30 ªtiri Sport.ro: SPECIAL

România-Turcia
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Fotbal calificãri World Cup

2014,Þara Galilor - Serbia
01:30 Wrestling RAW

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
09:00 Aºii amanetului
10:00 Aºii amanetului din Louisiana
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Rãzboiul depozitelor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Aºii amanetului

TVR 1
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TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

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

Lumea
09:45 Legendele palatului: Kim

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

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

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

Lumea (R)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 O ºansã grasã
22:30 Biziday
23:25 Hope Ranch
01:05 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
02:00 Filmoteca veselã

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

George Enescu
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 TVR2
19:00 Deportaþii
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
20:50 Muzica DP 2
21:00 Alertã! Aligatori!
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Agenda Festivalului

George Enescu
23:20 Trei regate
00:15 America reconstruieºte

07:40 Sã fie rãzboi!
09:15 Spitalul de nebuni
10:55 The Three Stooges
12:30 Vrem ºcoala înapoi
14:30 Rugul aprins
16:00 Cartea Junglei 2
17:15 Viaþa stranie a lui Timothy

Green
19:00 În derivã
20:00 Din dragoste pentru Roma
21:50 Vicepreºedinta
22:20 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
22:50 Bãiatu' tatii
00:45 Partea îngerilor

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

07:00 Triumful dragostei (R)
08:00 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Que bonito amor (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Îngeri pierduþi
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Chelsea Settles
00:00 Îngeri pierduþi (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
03:00 Poveºtiri de noapte (R)
03:30 Cancan.ro (R)
04:00 Chelsea Settles (R)
04:30 Reþeta de Acasã (R)
05:00 Doamne de poveste (R)

07:45 Transformarea: Roboþii
salvatori (R)

08:15 Daune ºi interese (R)
09:15 Sheena
10:30 Transformarea: Roboþii

salvatori
11:00 Sheena
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 La bloc (R)
15:30 M.A.S.H. (R)
16:45 Eºti cea mai frumoasã
18:50 Daune ºi interese
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Benzi desenate
00:00 Salvamontiºtii
01:00 Prinþul Mareelor
03:15 Operaþiunea de salvare
04:00 Salvamontiºtii (R)
04:45 Daune ºi interese (R)
05:30 Lumea Pro Cinema
06:00 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 6 Gloanþe
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 6 Gloanþe (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 Cu capul în nori
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Autobuzul lui Vârciu
22:00 WOWBiz
00:15 ªtirile Kanal D (R)
01:15 La un pas de fericire (R)
02:45 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (R)
03:15 Te vreau lângã mine (R)
04:30 Cu capul în nori (R)

07:30 Dragul de Raymond (R)
08:00 Focus Monden (R)
08:30 În formã
09:30 Prinþ ºi cerºetor (R)
12:00  Poveºti sã mori de râs
13:30 Soþia perfectã (R)
15:00 Focus
15:30 Dragul de Raymond
16:00 Cireaºa de pe tort
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Iubiri secrete
20:30 Þi-l prezint pe Dave
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Soþia perfectã
00:30 Totul despre sex
01:00 Focus (R)
02:00 Trãdaþi în dragoste
03:00 Poveºti sã mori de râs

(R)
04:00 În formã (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Iubiri secrete (R)
06:30 Poveºti sã mori de râs

(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
14:05 Fotbal calificãri World Cup

2014, Ucraina - Anglia,Þara
Galilor - Serbia

15:00 Ora de Prosport
15:30 No information
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Ku Ninja In Atak!
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 BOXBUSTER, Vitali

Klitschko, David Haye
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

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

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din

Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Pe urmele antichitãþilor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din

Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
21:00 Premierã Pe urmele

antichitãþilor
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Anunþul tãu!
S.C YUKO GROUP SRL solicita
aviz de amplasament pentru inves-
titia: “Instalatie descarcare, incar-
care, distributie  produse petrolie-
re, lucrari hidrotehnice aferente
cheului si platformei,  cu imprej-
muire in Port Bechet, jud. Dolj”.
Persoanele interesate se pot adre-
sa la sediul Primaria Bechet, sau
la telefon contact: 0732707099.
Societatea Cooperativã de Con-
sum Craiova vinde prin licitaþie
publicã deschisã cu strigare,
,,Spaþiu Parter Alimentara Leu”.
Comuna Leu, judeþul Dolj. Licita-
þia va avea loc pe data de
3.10.2013, ora 11.00 la sediul Co-
operativei din str. Petrache Poe-
naru nr. 1, localitatea Craiova, ju-
deþul Dolj. In caz de neadjudeca-
re licitaþia rãmâne deschisã în fie-
care zi de joi din sãptãmânã la ora
11.00 pânã la vânzarea spaþiului.
Relaþii la telefon: 0251/544.242.

ANIVERSÃRI
La zi aniversarã pã-
rinþii ºi bunicii urea-
zã dragului lor DA-
RIUS MIHAI BAZÃ-
VERDE “La mulþi
Ani”, sãnãtate ºi
mult noroc în viaþã.

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM MAªI-
NISTE MAROCHI-
NÃRIE. Telefon.
0722/943.220; 0755/
139.772.
Angajãm tehnician/
inginer cu cunoºtin-
þe în sisteme de alar-
mã, supraveghere
video, reþele calcula-
toare. CV-ul se depu-
ne la adresa de e-
mail: angajari_craio-
va@yahoo.com.

ANGAJEZ MECA-
NIC AUTO ªI TINI-
CHIGIU AUTO PEN-
TRU ANGLIA. SA-
LARIU NEGOCIA-
BIL. TELEFON:
00447805868773.

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

PRESTÃRI SERVICII
S.C. ATLANTYS, Clu-
bul Oamenilor de Afa-
ceri, organizeazã
mese festive, nunþi,
botezuri, agape. Sun-
tem serioºi ºi exigenþi.
Vã aºteptãm în str.
Romul bl. T3A parter.
Telefon: 0251/ 411.712;
0723/868.723.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Stoi-
na, judeþul Gorj. Tele-
fon: 0730/600.132.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament
3 camere, Calea
Bucureºti. Telefon:
0784/122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,
superb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0721/218.871.

CASE
Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp
zona I, sau schimb
cu garsonierã Craio-
va, + diferenþa. Tele-
fon: 0742/097.486.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.

Casã, 3 camere,
anexe, pomi fructi-
feri, vie, fântânã, lo-
calitatea Ciutura, preþ
negociabil. Telefon:
0763/305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna
Valea Stanciului. Te-
lefon: 0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucãtãrie,
încãlzire centralã, an-
velopatã termic, even-
tual schimb 2 aparta-
mente, 2 camere sau
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan
3,5 euro, Brãdeºti. Te-
lefon: 0749/230.636.
Vând parcele Câr-
cea, la asfalt, alãtu-
rat cu Hanul cu po-
nei, 450 mp ºi 650
mp. Telefon: 0767/
263.391.
Vând 800 mp, co-
muna Predeºti ideal
pentru casã, zonã
pitoreascã. Telefon:
0762/ 109.595.

Vând intravilan vis-
a-vis de târgul Leu,
1174 mp, 2 deschi-
deri 17 m ºi reþele
apã, electricitate,
cadastru, carte
funciarã. Telefon:
0 7 2 4 / 5 7 2 . 4 3 4 ;
0351/179.436.
Vând teren 550 mp
în comuna Podari.
Telefon: 0744/
251.816 ºi 0762/
872.359.
Vând teren 400 mp
intravilan situat în Se-
garcea str. Unirii, nr.
29F (în spatele Li-
ceului), cadastru. Te-
lefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intravilan
ºi extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil, 600
mp. Telefon: 0727/
792.578.
Vând urgent teren
intravilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibi-
litate de construire
lângã reþea gaze,
cu dublã ieºire, de-
chidere 34 m, para-
lel cu drumul euro-
pean. Telefon: 0766/
440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.

Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craio-
va.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 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 Vârvoru
de Sus. Terenurile fi-
ind la stradã betonatã
având toate facilitãþile
preþ convenabil. Tele-
fon. 0746/467.922;
0744/220.492.
SCHIMBURI

Vând sau schimb
apartament 4 came-
re Lãpuº, cu casã 2-
3 camere. Telefon:
0766/ 483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Super-
nova, an 2002, ITP
2014, 3.500 lei. Tele-
fon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Opel Astra
2008, 1,6, 68000 km,
105 C.P., benzinã,
Euro 4, taxã mediu
nerecuperatã, preþ
5000 euro negocia-
bil. Telefon: 0727/
500.950.
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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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând maºinã auto
Peugeot 806,Benzi-
nã, an 1995 neînma-
triculatã. Bariera
Vâlcii nr. 63. Craio-
va. Telefon: 0766/
466.171.
Vând Audi A6, fabri-
caþie 2006, full-op-
tions, bleu-marin,
piele, xenon, motor
de 2000 cm3. Tele-
fon. 0762/109.595.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri
iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fabri-
caþie 1996, aer con-
diþionat, preþ: 650
euro. Telefon: 0768/
440.441.

Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatricu-
lat. Telefon: 0745/
043.152.
Vând camion Ive-
co, turbo diesel,
an fabricaþie 2008,
39.000 km, nerulat
în România, motor
3500, dublã axã,
capacitate 6,5
tone, preþ negocia-
bil sau alte varian-
te. Telefon: 0748/
995.594.
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008. Te-
lefon: 0728/031.821.
Vând KIA SPORTA-
GE, an fabricaþie
2005, preþ negocia-
bil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Opel Tigra
1400 cc, fabricaþie
1993, înmatriculat
1800 E, negocia-
bil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 2 gropi Cimiti-
rul Romaneºti ,cu lu-
crare fãcutã.Telefon:
0771/ 758.019

Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negocia-
bil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi
hormonii ºi antibioti-
cele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând dozator de
bere, tub CO2, apa-
rat fax, aspirator, ba-
lanþã Berkel, cuier
panou, maºinã de
cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând struguri ieftin
maxim  1000 kg. Te-
lefon: 0729/175.918.
Vând uºi cu toc,
de inter ior,  cu
geam, date cu lac,
tuburi CO2, doza-
tor bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electro-
nic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei ne-
gociabil. Telefon:
0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200 lei.
Relaþi la telefon:
0748/057.590.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon:
0761/355.869.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi matri-
þã. Telefon: 0761/
366.090.

Vând presã de balo-
tat, sticle plastic, cutii
de bere, putinã 50
vedre nouã salcâm,
2 uºi cu toc pentru
casã sau magazii.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Iºalniþa 3
bare cornier 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 fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil
sau schimb cu calo-
rifer fontã folosit, un
calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin fo-
losit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând cauciucuri
155/13 cu janþã noi,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã
20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã
stereo, piei de bovi-
nã tratate, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, flex
mare, aparat sudu-
rã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bu-
cãtãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de
cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.

Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând chiuvetã bucã-
tãrie din fontã 20 lei,
jaluzele diferite mã-
rimi, lustre 2 ºi 3 bra-
þe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare
ºi hrãnitoare mari
din plastic ºi tablã
groasã pentru pui,
curcani ºi animale
mici. Telefon: 0721/
152.832.

Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe
o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0 3 5 1 / 4 2 5 . 9 7 7 ;
0725/533.042.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
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VÂND MOTOR
PENTRU ARO DIE-
SEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MO-
ZAIC DE MARMU-
RÃ. TELEFON:
0 7 3 1 / 9 8 9 . 2 1 5 ;
0251/425.651.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând convector pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100
scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor
20 lei. Telefon: 0761/
355.869.

Vând pat dublu 2 m
X 2 m, tãblii nou –
nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46
bãrbat – fermoar –
nasturi - tineret, ex-
cepþional. Telefon:
0725/533.042.
CUMPÃRÃRI

AUTO
Cumpãr auto Tico
de la  unic proprie-
tar. 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. Tele-
fon: 0745/589.825.
Cumpãr 100 litri must
Feteascã alb. Tele-
fon: 0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de
apartament. Tele-
fon: 0761/438.807.
Proprietar închiriez
pe termen lung apar-
tament 3 camere
mobilat parter Dezro-
birii,  300 euro. Tele-
fon: 0744/396.354.
Închiriez aparta-
ment 3 camere
Grãdina Botanicã,
mobilat, 350 euro
negociabil. Telefon:
0727/500.950.
Închiriez 4 camere,
studente, 1 Mai. Te-
lefon: 0741/117.193.
Primesc 2 fete în
gazdã, condiþii bloc.
Telefon: 0766/
328.569.
Primesc fatã în gaz-
dã, central. Telefon:
0769/680.597.

Închiriez teren pentru
parcare maºini sau
centru vânzãri sau G.P.L.
Telefon: 0722/ 943.220;
0755/ 139.772.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedetermina-
tã, zonã cu vad. Tele-
fon: 0761/665.763.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la
demisol pretabil bar,
discotecã, casino, bi-
rouri. Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0 2 5 1 / 4 2 9 . 9 4 3 ;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.
Închiriez apartament
2 camere, utilitãþi. Te-
lefon: 0748/105.609.
Închiriez apartament
2 camere, mobilat ºi
utilat. Recent reno-
vat, Rovine, pizzeria
Ibizza. Telefon: 0769/
846.192.

CERERI
Doresc sã închiriez
apartament 2 came-
re, zona 1 Mai. Tele-
fon: 0765/058.600.

Doresc apartament
mobilat 2 sau 3 ca-
mere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
Domn strãin, 58 ani,
prezentabil, necãsã-
torit caut prietenã
max. 45 ani, pentru
o relaþie, rog mesaje
la numãrul de tele-
fon: 0768/804.599.
Nu rãspund la numãr
privat.
Caut o doamnã vã-
duvã  cu permis
auto cu maºinã sau
fãrã, plãcutã fizic,
maxim 55 ani. Tele-
fon: 0253/285.145;
0 7 6 2 / 2 7 8 . 6 3 9 ;
0351/430.880.

DIVERSE
Caut donator rinichi
grupa AII. Telefon.
0766/ 518.173.
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil sau
bãtrân. Telefon:
0764/568.897. 0751/
911.417.

Cãminul pentru Per-
soane Vârstnice Cra-
iova organizeazã în
data de 21.10.2013,
concurs de ocuparea
a unui post – infirmie-
rã pe perioadã nede-
terminatã. Condiþiile de
participare, tematica ºi
bibliografia sunt afiºa-
te la sediul instituþiei:
Craiova, str. Tabaci,
nr.3. Relaþii suplimen-
tare: telefon: 0251/
533.578 int. 104.
Pensionar singur
caut familie pentru
întreþinere la þarã. Te-
lefon: 0762/603.748.

Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Familia Costel Ba-
zãverde deplânge
trecerea în nefiinþã
a vecinei VIORICA
DAHA din Verbi-
cioara ºi este alã-
turi de familia greu
încercatã.
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Autoare a unei prestaþii „sub-
þiri”, sâmbãtã, când a remizat, la
debutul în liga secundã, 1-1, pe
„Ion Oblemenco”, cu Gloria Bistri-
þa, CS Universitatea Craiova are
ocazia sã se revanºeze, astãzi, în
turul V al Cupei României, fazã în
care va înfrunta, în deplasare, pe
Chindia Târgoviºte (Liga a III-a).

Partida, netelevizatã, va debuta
de la ora 16:30, pe arena „Eugen
Popescu”.

CS „U” s-a calificat facil în
aceastã fazã, zdrobind la Târgu
Jiu, echipa a doua a celor de la
Pandurii, 6-1. De cealaltã parte,
gruparea dâmboviþeanã a dispus,
în propriul fief, de Alro Slatina,
3-2.

Alb-albaºtrii lui Lincar joacã azi în CupãAlb-albaºtrii lui Lincar joacã azi în CupãAlb-albaºtrii lui Lincar joacã azi în CupãAlb-albaºtrii lui Lincar joacã azi în CupãAlb-albaºtrii lui Lincar joacã azi în Cupã
În meciul ce se vrea ºi o bunã

repetiþie pentru derby-ul din week-
end cu FC Universitatea (la rân-
du-i calificatã în Cupã; primeºte
mâine la Severin replica lui CSM
Râmnicu-Vâlcea), Eric Lincar at
putea trimite în teren urmãtoarea
echipã: Brac – Cîrjã, Fl. Pãtraº-
cu, Ljubinkovici, I. Stanciu – Ad.
Ionescu, Dragalina, Precup, Dra-
gu – Sin, Dragicevici.

De asemenea azi, au loc alte
patru dispute: FCM Dorohoi – CS
Municipal Studenþesc Iaºi, FC Vo-
luntari – Rapid Bucureºti, CS Ba-
loteºti – ACS Berceni, Sãnãtatea
Cluj – ASA Târgu Mureº 2013.

Iatã ºi programul zilei de mâine
(ora 16:30): FC “U” Craiova –

CSM Râmnicu-Vâlcea, SC Bacãu
– FCM Dunãrea Galaþi, FC Farul
Constanþa – CF Brãila, Petrolistul
Boldeºti – Unirea Tãrlungeni, Ar-
mata Aurul Brad – Metalul Reºiþa,
Ripensia Timiºoara – UTA Arad,
FC Hidiºelul de Sus – FC Bihor
Oradea, Avântul Bârsana – Gloria
Bistriþa, Gloria Buzãu – FC Clin-
ceni.

Partidele se vor disputa într-o
singurã manºã, pe terenul prime-
lor echipe.

În etapa a VI-a vor intra în lup-
tã ºi cele 18 prim divizionare, tra-
gerea la sorþi a “16”-imilor ur-
mând sã aibã loc în 16 septem-
brie, de la ora 16:00, la Casa
Fotbalului.

Echipa de fotbal a IPJ Dolj a
ocupat locul III la Turneul de fot-
bal pe plajã – Cupa Jandarmeriei,
desfãºurat în perioada 4-8 sep-
tembrie la malul mãrii, în staþiu-

nea Jupiter.
Aflatã la cea de-a treia ediþie,

competiþia a întrunit la start 13
echipe din toatã þara, echipe care
au reprezentat structurile de poli-
þie, jandarmerie ºi penitenciar.

Echipa poliþiei doljene a învins
în primul meci formaþia Inspec-
toratului General pentru Imigrãri,
scor 6-1, iar mai apoi a ieºit câº-
tigãtoare din lupta cu echipa de
Old-Boys, scor 2-1. Ulterior, lup-
ta pe nisip a fost adjudecatã de
poliþiºtii doljeni împotriva Jandar-
meriei Neamþ ºi a Brigãzii Specia-
le de Intervenþie a Jandarmeriei.
Astfel a urcat pe podium echipa
IPJ Dolj ºi de aceastã datã.

Componenþii echipei: Ilie Mir-
cea, Popescu Victoraº, Nicolin
Alin, Þucalan Dragoº, Dinuicã
Laurenþiu, Farkaº Alexandru,
Bortofleac Marius, Anghel Florin
Andrei, Surcel Doru, Prunã
Radu, Stoiu Bogdan, Stuparu
Constantin, Cãlãrãºanu Cãtãlin
(jucãtori), Budricã Gheorghe (an-
trenor/manager).

Echipa IPJ Dolj, iarãºi pe podium

Urmeazã zile de foc pentru baschetbaliºtii de la
SCM “U” Craiova. Elevii lui Andelko Mandic vor
juca începând de mâine ºi pânã vineri, în Sala
Polivalentã, la Cupa Craiovei, alãturi de campioana
Asesoft Ploieºti, Energia Rovinari ºi BCM “U”
Piteºti.

Ieri, în cadrul unei conferinþee de presã, la care
au fost prezenþi ºi cei doi internaþionali estonieni

BASCHET (M)

În preambulul Cupei Craiovei,

SCM “U” ºi-a prezentat noul echipament
Reinar Hallik ºi noua achiziþie Timu Sokk, s-a
discutat atât despre turneul întreprins în Serbia, cât
ºi despre Cupa Craiovei. Cu aceastã ocazie a fost
prezentat ºi noul echipament în care echipa craio-
veanã va evolua în viitorul sezon al Ligii Naþionale.

În altã ordine de ideei, baschetbaliºtii craioveni
vor participa astãzi, de la ora 13:00, la o acþiune în
Piaþa Prefecturii.

Antena 1

21:00 – FOTBAL – Preliminarii CM 2014:
România – Turcia.

GSP TV

21:00 – FOTBAL – Preliminarii CM 2014:
România – Turcia.

Digi Sport 2

18:00 – FOTBAL ÎN SALÃ – Campionatul
Naþional: KSE Târgu Secuiesc – Klub Odorheiu
Secuiesc.

Dolce Sport 1

19:00 – FOTBAL – Preliminarii CM 2014:

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
transmisiuni alternative.

Dolce Sport 2
21:15 – FOTBAL – Preliminarii CM 2014:

Slovacia – Bosnia.

Sport.ro
21:45 – FOTBAL – Preliminarii CM 2014:

Ucraina – Anglia.

Eurosport
17:00 – FOTBAL – Baraj Asia: Uzbekistan –

Iordania / 19:30 – FOTBAL: meci amical.

Eurosport 2
21:00 – FOTBAL – Preliminarii CM 2014.

Seria I
Viitorul Vârtop – Victoria Pleniþa 1-8

Fulgerul Maglavit – Voinþa Radovan 3-1

Voinþa Caraula – Avântul Verbiþa 3-2

Progresul Bãileºti – Flacãra Moþãþei 2-3

Tractorul Cetate – Viitorul Ciupercenii Noi 1-0

SIC PAN Unirea – Agrifarm Întorsura 7-0

SC Poiana Mare – Avântul Rast 4-1

Avântul Giubega – Recolta Galicea Mare 3-1

Seria a II-a
Rapid Potmelþu – Jiul Bucovãþ 5-1

Viitorul Coºoveni – ªtiinþa Malu Mare 3-2

Luceafãrul Craiova – Standard ªimnicu de Sus 0-4

Inter Secui – Arena Bulls Preajba 4-0

Viitorul 2 Cârcea – Avântul Þuglui 3-2

AS Goieºti – Viitorul Craiova 6-0

Jiul Breasta – Unirea Braloºtiþa 0-2

Dinamyk Craiova – Voinþa Belcin 0-0

Seria a III-a
Unirea Tricolor Dãbuleni – CFR RomGaz Craiova 7-5

Fulgerul Mârºani – ªtiinþa Teasc 4-3

Sporting Rojiºte – Progresul Castranova 3-2

Unirea Amãrãºtii de Jos – Sporting Leu 0-8

Progresul Amãrãºtii de Sus – Ajax Dobroteºti 2-2

Viitorul Apele Vii – Unirea Tâmbureºti 0-1

Viitorul Ghindeni – Viitorul Bratovoieºti 2-4

Olimpia Bãdoºi – Victoria Cãlãraºi nu s-a jucat.

Seria I

Victoria Basarabi – Juventus Piscu Vechi 2-2

Unirea Vela – Eruga Siliºtea Crucii 4-2

Viitorul Dobridor – Recolta Cioroiaºi 0-1

Gloria Catane – Recolta Seaca de Câmp 2-0

Dunãrea Negoi – Progresul Cipercenii Vechi 3-2

Seria a II-a

ªtiinþa Calopãr – Recolta Mãceºu de Jos 1-3

Padea – Viitorul Valea Stanciului 6-1

Viitorul Deznãþuiul Giurgiþa – Recolta Urzicuþa 5-1

Unirea Goicea – Progresul Cerãt 4-1

Dunãrea Gighera – Triumf Bârca ºi Mãceºu de Sus

– Jiul Gângiova nu s-au jucat.

LIGA A V-A – ETAPA I

LIGA A VI-A – ETAPA I

Seria a III-a

Voinþa Puþuri – Unirea Câmpeni 8-2

Luceafãrul Popânzãleºti – Tricolorul Sadova 2-8

Avântul Pieleºti – Atletico Zãnoaga 6-2

Energia Radomir – Unirea Dioºti 2-2

Avântul Dobreºti – Flacãra Drãgoteºti 5-2

Avântul Daneþi – Torentul Secui 8-2

Seria a IV-a

Viitorul Sfârcea – Progresul Mischii 2-1

Jiul Mihãiþa – FC Schitu 1-0

Voinþa Raznic – Energia Craiova 2-1

Viitorul Brãdeºti – Vulturul Cernãteºti 0-3

AS Gherceºti – Viitorul Valea Fântânilor 3-1

AS Scãeºti – AS Greceºti 8-1

ªtiinþa Secu a stat.
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Liderul mondial, americanca Se-
rena Williams, s-a impus, duminicã
noapte, pentru a cincea oarã la US
Open, ultimul turneu de Grand Slam
al anului, dupã ce a învins-o în ulti-
mul act al competiþiei new-yorkeze
pe bielorusa Victoria Azarenka, scor
7-5, 6-7, 6-1.

Rivale pentru trofeu ºi anul tre-
cut, când câºtig de cauzã a avut
tot sportiva de peste Ocean, pri-
mele douã jucãtoare ale lumii s-au
duelat timp de douã ore ºi 45 de
minute, aceasta reprezentând cea
mai lungã finalã femininã de la apa-
riþia cronometrãrii, în 1980.

Dupã câte un break de fiecare
parte, în primul act s-a mers cap
la cap pânã la 5-5, când Serena a
câºtigat din nou pe serviciul opo-
nentei, adjudecându-ºi imediat ºi
setul.

ªi-a apãrat titlul

Serena Williams, pentru a cincea oarãSerena Williams, pentru a cincea oarãSerena Williams, pentru a cincea oarãSerena Williams, pentru a cincea oarãSerena Williams, pentru a cincea oarã
campioanã la US Opencampioanã la US Opencampioanã la US Opencampioanã la US Opencampioanã la US Open

Manºa secundã a fost una cu o
derulare fantasticã! Serena a avut
4-1 cu douã break-uri avans, ºi se
pãrea cã totul se decisese. “Vica”
a gãsit însã resurse nebãnuite, rã-
pindu-i americancei de douã ori
ºansa sã închidã finala pe propriul
serviciu, la 5-4 ºi 6-5. Mai mult,
mezina familiei Williams n-a avut
nici mãcar o minge de meci. În tie-
break, Serena a avut din nou avan-
taj, 3-1, dar europeanca, evident
lucru, era decisã sã facã meciul
carieriei. A ajuns prima la 6, pro-
curându-ºi douã mingi de a închi-
de setul. Psihicul i-a jucat însã ºi
ei o festã, irosindu-le pe ambele.
N-a mai fãcut-o cu proxima oca-
zie, 8-6.

Ultimul act a fost la discreþia
Serenei, Azarenka plãtind tributul
incredibilei risipe de efort, 6-1.

L-a egalat
pe Federer

Prin aceastã victorie, Williams,
învingãtoare pe hard-ul de la Flus-
hing Meadows ºi în 1999, 2002,
2008 ºi 2012, l-a egalat la numãrul
de trofee de Grand Slam pe elve-
þianul Roger Federer – 17. Cât pri-
veºte ierarhia femininã old-time, ea
se aflã la un singur turneu de Chris
Evert ºi Martina Navratilova. Li-
dere detaºate sunt Margaret Court
(24) ºi Steffi Graf (22).

Totodatã, Serena Williams a de-
venit primul numãr 1 mondial care
câºtigã la New York dupã 2007,
când s-a impus belgianca Justine
Henin.

La dublu,
victorie cehã

Perechea cehã Andrea Hlavacko-

va/Lucie Hradecka, cap de serie
numãrul cinci, a câºtigat, sâmbã-
tã, proba de dublu feminin, trecând
în trei seturi de tandem-ul austra-
lian  Ashleigh Barty/Casey Dellac-
qua (nr. 8), scor 6-7 (4), 6-1, 6-4.

Cehia a fost reprezentatã, de
asemenea victorios, ºi la dublu
masculin, unde Radek Stepanek ºi

Leander Paes (India), capi de se-
rie numãrul 4, au trecut de cuplul
austriaco-brazilian Alexander Peya/
Bruno Soares, favoriþi 2, scor 6-
1, 6-3.

Finala de simplu masculin,
Novak Djokovici (nr.1) – Rafael
Nadal (nr.2), s-a disputat azi
noapte.

Zidane: “Suma plãtitã pe Bale este de neînþeles”
Antrenorul secund al lui Real Madrid,

Zinedine Zidane, a declarat cã nu
înþelege cum gruparea spaniolã l-a putut
achiziþiona pe galezul Garteh Bale pentru
aproape 100 de milioane de euro.

“Am tendinþa de a spune cã nici un
jucãtor nu valoareazã atât de mult. Dar,
din nefericire, ãsta este fotbalului, eu
nu pot înþelege. Este de neînþeles cum
se poate ajunge sã dai atâþia bani pe un
jucãtor”, a declarat fostul conducãtor
de joc al Realului la Canal Plus.

Secundul lui Carlo Ancelotti ºi-a
nuanþat însã apoi afirmaþiile: “Aceastã

întrebare (Bale valoreazã 100 milioane
de euro?), va trebui sã o punem peste
un an. În urmã cu zece ani m-au
cumpãrat cu 75 de milioane de euro.
Am spus atunci cã nu valorez atât”.

Mijlocaºul galez Gareth Bale, care a
fost transferat de Real Madrid de la
Tottenham Hotspur, a fost prezentat
oficial, la începutul sãptãmânii trecute,
pe stadionul “Santiago Bernabeu”.
Presa din Spania a notat cã valoarea
transferului lui Bale la Real Madrid ar fi
de aproximativ 100 de milioane de
euro.

Astãzi

Uzbekistan – Iordania 17:00
În tur scorul a fost egal, 1-1. Câºtigãtoarea acestei “duble” va

PRELIMINARII CM 2014 –
AMERICA DE SUD

În aceastã noapte
Bolivia – Ecuador 23:00
Uruguay – Columbia 1:00
Venezuela – Peru 3:00
Paraguay – Argentina 4:40
Chile stã.
1. Argentina 13 25-9 26
2. Columbia 13 22-7 26
3. Chile 14 24-21 24
4. Ecuador 13 17-13 21
5. Uruguay 13 20-22 19
6. Venezuela 14 10-17 16
7. Peru 13 13-19 14
8. Paraguay 13 13-23 11
9. Bolivia 14 15-28 10
Primele 4 clasate acced la turneul final,
iar locul 5 va susþine o „dublã” de baraj
cu o reprezentantã a Asiei (Iordania sau
Uzbekistan).

PRELIMINARII CM 2014 –
AMERICA DE NORD,

CENTRALÃ ªI CARAIBE
În aceastã noapte
Jamaica – Costa R. 3:00
SUA – Mexic 3:00
Honduras – Panama 4:00
1. Costa R. 7 10-4 14
2. SUA 7 8-6 13
3. Honduras 7 8-8 10
4. Mexic 7 4-4 8
5. Panama 7 5-7 7
6. Jamaica 7 2-8 3
La CM se calificã primele 3 locuri, în timp
ce echipa de pe poziþia a 4-a va juca o „du-
blã” de baraj cu Noua Zeelandã, deja câº-
tigãtoare în Oceania.

PRELIMINARII CM 2014 –
AFRICA

Etiopia, Insulele Capului Verde, Coasta de
Fildeº, Ghana, Burkina Faso, Nigeria,
Egipt, Algeria, Camerun ºi Senegal au
câºtigat cele 10 grupe preliminare.
La CM merg cinci reprezentative, deci-
se în urma unor „duble” de baraj.

Astãzi
GRUPA A

Macedonia – Scoþia 21:30
Þara G. – Serbia 21:45
1. Belgia 8 15-2 22
2. Croaþia 8 11-5 17
3. Serbia 8 10-10 8
4. Macedonia 7 5-8 7
5. Þara G. 7 7-16 6
6. Scoþia 8 4-11 5

GRUPA B
Armenia – Danemarca 19:00
Malta – Bulgaria 21:00
Italia – Cehia 21:45
1. Italia 7 13-4 17
2. Bulgaria 7 11-5 10
3. Cehia 7 7-6 9
4. Armenia 7 8-9 9
5. Danemarca 7 8-10 9
6. Malta 7 3-16 3

GRUPA C
Kazahstan – Suedia 19:00
I-le Feroe – Germania 21:45
Austria – Irlanda 21:45
1. Germania 7 25-7 19
2. Suedia 7 13-8 14
3. Austria 7 15-8 11
4. Irlanda 7 13-12 11

5. Kazahstan 7 4-16 4
6. I-le Feroe 7 3-22 0

GRUPA E
Norvegia – Elveþia 19:00
Cipru – Slovenia 21:30
Islanda – Albania 22:30
1. Elveþia 7 12-5 15
2. Norvegia 7 9-7 11
3. Albania 7 7-7 10
4. Islanda 7 12-13 10
5. Slovenia 7 9-10 9
6. Cipru 7 4-11 4

GRUPA F
Rusia – Israel 18:00
Luxemburg – Irlanda N. 21:15
1. Portugalia 8 16-8 17
2. Rusia 7 12-3 15
3. Israel 7 16-9 12
4. Irlanda N. 7 6-11 6
5. Azerbaidjan 8 4-10 5
6. Luxemburg 7 4-17 3

GRUPA G
Lituania – Liechtenstein 18:30
Slovacia – Bosnia 21:15
Grecia – Letonia 21:45
1. Bosnia 7 23-4 16
2. Grecia 7 8-4 16
3. Slovacia 7 8-5 12

4. Letonia 7 8-15 7
5. Lituania 7 5-10 5
6. Liechtenstein 7 3-17 2

GRUPA H
Ucraina – Anglia 21:45
San Marino – Polonia 21:45
1. Anglia 7 25-3 15
2. Muntenegru 8 15-8 15
3. Ucraina 7 19-4 14
4. Polonia 7 13-8 10
5. Moldova 8 4-15 5
6. San Marino 7 0-38 0

GRUPA I
Georgia – Finlanda 20:00
Belarus – Franþa 22:00
1. Spania 6 10-2 14
2. Franþa 6 8-4 11
3. Finlanda 6 4-6 6
4. Georgia 6 3-7 5
5. Belarus 6 4-10 4

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

Naþionalele de pe primul loc se calificã di-
rect 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.

BARAJ CM 2014 – ASIA
juca un baraj cu locul 5 din preliminariile din America de Sud.

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

PRELIMINARII CM 2014 – EUROPA
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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)

România a surclasat vineri Un-
garia (3-0), dar astăzi trebuie s-o
ia de la capăt. Turcia vine pe “Are-
na Naţională” după toate punctele,
orice alt rezultat scoţând-o din lupta
pentru locul 2. Dacă o victorie ne-
ar duce în proporţie de 99 la sută
în play-off, “tricolorii”, învingători
în turul de la Istanbul cu 1-0 (gol
Gicu Grozav), au la îndemână şi
varianta egalului, cu condiţia ca apoi
se se impună contra Andorrei şi
Estoniei (contra balticilor ar putea
fi suficient şi-un egal, în funcţie
de celelalte rezultate). Şi un eşec
în meciul de deseară ar putea fi ca-
lificabil, în condiţiile în care atât
ungurii cât şi turcii mai au de jucat

PRELIMINARII CM 2014

România – Turcia
Stadion: Arena Naţională, astăzi, ora 21:00, Antena 1, GSP TV
Echipe probabile
România: Tătăruşanu – Măţel, Chiricheş, Goian, Raţ – Pintilii, Hoban – Torje, Maxim, Tănase – Marica.

Selecţioner: Victor Piţurcă.
Turcia: Volkan – Gonul, S. Kaya, Toprak, Erkin – G. Tore, Şahan, Topal, A. Turan – B. Yilmaz, Bulut.

Selecţioner: Fatih Terim.
Arbitru: Svein Oddvar Moen (Norvegia).

Clasament Gr. D
1. Olanda 7 6 1 0 22-4 19p
2. ROMÂNIA 7 4 1 2 13-10 13
3. Ungaria 7 3 2 2 12-11 11
4. Turcia 7 3 1 3 12-7 10
5. Estonia 7 2 1 4 5-11 7
6. Andorra 7 0 0 7 0-22 0
TOT AZI: Ungaria – Estonia, Andorra – Olanda (ambele meciuri de-

butează la 21:30).
Programul următoarelor două etape
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).

Să scăpăm de emoţii!

Naţionala sub 21 de ani a Ro-
mâniei va susţine, în această seară
(21:30), al doilea meci din prelimi-
nariile Europeanului din 2015, meci
în care va înfrunta, în deplasare,
la Podgorica, reprezentativa simi-
lară a Muntenegrului.

În singurul joc disputat până
acum, “tricolorii” mici s-au facut
de râs în Insulele Feroe, terminând
la egalitate, 2-2. Urmare a acelui
rezultat, Emil Săndoi a fost demis,
el fiind înlocuit cu Bogdan Stelea.

UNDER 21 – PRELIMINARII CE 2015

Spală Stelea
ruşinea din Feroe?

Din această grupă, cu
numărul 6, mai fac parte
Irlanda şi Germania, echi-

pe care s-au întâlnit aseară pe te-
renul celei dintâi. Ambele aveau
câte 3 puncte la ora partidei (dintr-
un joc), după victorii clare (4-1 şi
3-0) pe terenul unde s-a împiedi-
cat România. Tot 3 puncte are şi
Muntenegru, triumfătoare, la rân-
du-i în faţa feroiezilor, 3-0 la Pod-
gorica.

Lotul deplasat de în Muntene-
gru
Portari: Laurenţiu Brănescu

(Juve Stabia), Alexandru Buzbuchi

(Viitorul), Alexandru Greab (Gaz
Metan);
Fundaşi:  Con s tantin Nic a

(Atalanta) , Andrei Peteleu (Năvo-
dari),  Andrei Marc  (Ceahlăul),
Mihai Leca (Concordia), Adrian
Puţanu (Viitorul), Ştefan Popes-
cu (Ajaccio);
Mijlocaşi: Alin Cârstocea, Ale-

xandru Băluţă, Cristian Gavra, Io-
nuţ Năstăsie (toţi Viitorul), Bogdan
Ţîru (FC Voluntari), Cristian Băr-
buţ (Poli Timişoara), Gabriel Ian-
cu, Nicolae Stanciu (ambii Steaua);
Atacanţi: Cătălin Ţîră (Den

Haag), Mihai Roman (Năvodari).

 “Avem un uşor avantaj, nouă ne este bun şi un meci egal. Nu
vom risca cum o va face echipa Turciei. Acum au argumente, însă ei
riscă tot timpul, de obicei. Ăsta e jocul lor, literalmente ofensiv”. (Victor
Piţurcă, selecţioner România)

 “Euforia jocului cu Ungaria a trecut. Ne aşteaptă un meci mai
greu decât cel de vineri. Ne dorim să repetăm figura frumoasă din me-
ciul cu Ungaria şi să facem fericiţi cât mai mulţi oameni”. (Ciprian
Marica, atacant România)

 “O remiză ar însemna pentru noi să renunţăm. România ştie asta.
Meciul va fi un război tactic. Obiectivul nostru e să câştigăm toate me-
ciurile şi să urmărim celelalte rezultate”. (Umut Bulut, atacant Turcia)

cu Olanda, care, chiar dacă cu sa-
cii în căruţă, a demonstrat în ne-
numărate rânduri că tratează ex-
trem de serios orice partidă. Şi ai
noştri au păţit-o! La Euro 2008,
“Portocala mecanică” ne-a învins
cu 2-0 şi ne-a trimis acasă, în con-
textul în care nu mai putea pierde
primul loc al grupei, înregistrând
punc taj maxim după jocurile cu
Italia şi Franţa.

Hoban şi Tănase,
noutăţile lui Piţurcă?

Faţă de încleştarea cu Ungaria,
Piţurcă nu se va putea baza pe
Bourceanu, suspendat. Ovidiu Ho-

ban este favorit să-i ia locul, de alt-
fel selecţionerul parcă pregătindu-
l de vineri pe “petrolist”, când l-a
introdus pe teren în minutul 79.
Posibil ca nici Bogdan Stancu să
nu se mai regăsească în primul
“11”, Cristi Tănase având de par-
tea sa forma infinit mai bună şi
superbul gol reuşit contra vecini-
lor de la vest.

Terim, trei piese de bază
cu probleme medicale

Dacă Piţurcă nu are jucători cu
probleme medicale, omologul său,
“împăratul” Fatih Terim, are emo-
ţii în privinţa a trei dintre cei mai
buni jucători ai săi. Este vorba de-
spre Burak Yilmaz, Umut Bulut şi
Nuri Şahin. Ultimul, echiper al Bo-
russia Dortmund, are cele mai mici
şanse să joace deseară. Yilmaz şi
Bulut, colegi în atacul Galatei (pre-
gătită tot de Terim, care antrenea-
ză în parallel şi naţionala), au reu-
şit, vineri, patru din cele cinci go-
luri ale Turciei cu Andorra. Mai tare
cel din urmă, cu un “hat-trick”.

Confruntarea de deseară,
în viziunea UEFA

Site-ul UEFA a prefaţat con-
fruntarea de la Bucureşti precizând
că Turcia şi Terim “urmăresc un
miracol”.

“Terim este determinat să în-
toarc ă norocul ec hipei sale ş i
speră să reuşeasc ă impos ibilul:
o c alif ic are  la  Ca mpio nat ul
Mondial din 2014.  Vic toria de
vineri cu Andorra a înc heiat o

serie de patru partide fără suc -
c es  pentru Turcia,  iar ac um c u
trei meciuri rămase de jucat din
grupă Terim es te pregătit pen-
tru marea provocare”,  a notat
s ite-ul forului.


