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Primul

cotidian al

Olteniei

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

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

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

 CU PLATA PE LOC

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

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când am luat-o de nevastă, Mimi
era un înger de fată şi acum, Popes-
cule, e dracu-n persoană. actualitate / 3

După mai multe discuţii legate în principal de noua lege a
salarizării, sindicaliştii din Sănătate, dar şi membrii unor or-
ganizaţii profesionale din domeniul sanitar – dintre care
poate cea mai importantă este Colegiul Medicilor – au anun-
ţat că se pregătesc să declanşeze proteste în întreaga ţară.
Acestea ar putea culmina, în situaţia în care revendicările
nu sunt rezolvate, cu o grevă generală, programată să aibă
loc în luna noiembrie.
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Când pierzi
controlul asupra...
cantinei.
Şi alte avantaje

Şc oala doljeană, în general, şi
cea craioveană, în special, au des-
tule probleme, nu toate uşor re-
zolvabile. BAC-ul din acest an,  ca
şi cel de anul trecut, a fos t doar
o hârtie de turnesol, insuficient
de edif icatoare.  A spus  totuş i
ceva. Multe neajunsuri, începând
cu superficialitatea monstruoasă
şi lipsa de vocaţie a unora dintre
dascăli,  dar ş i dintre manageri,
numiţi pe criterii politice,  nu au
leac imediat.  Se invocă, pe bună
dreptate, salarizarea, deloc  moti-
vantă.  Dar atât.
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$1 EURO ...........................4,4694 ............. 44694
1 lirã sterlinã..........................5,3115.......................53115
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Liderul PNL, Crin Antonescu, a declarat, ieri, cã în
ceea ce priveºte proiectul Roºia Montanã a solicitat amâ-
narea unei decizii în Guvern, dar acest lucru „nu s-a pu-
tut”, iar la nivelul USL nu au existat discuþii sau decizii pe
proiect ºi nici nu a fost informat cu privire la eventuale
despãgubiri. „În momentul în care proiectul a fost avan-
sat pe ordinea de zi a Guvernului nu am avut nici o discu-
þie înainte la nivelul USL. Am solicitat premierului amâna-
rea discutãrii proiectului cu o sãptãmânã, pentru ca sã
putem discuta în USL. Nu s-a putut, nu s-a amânat. Dupã
aceea am avut o discuþie destul de strânsã cu premierul,
care a spus «Bun, în Parlament fiecare analizeazã proiec-
tul din ce punct de vedere doreºte, fiecare voteazã cum
vrea»”, a explicat liderul PNL cum au decurs lucrurile. În
opinia acestuia, „e limpede” cã nu a fost o decizie, o

discuþie la nivelul USL pe proiect ºi cã nu a avut o discuþie
cu premierul „niciodatã despre angajamentele statului
român în aceastã privinþã”. Întrebat dacã, având în vede-
re eventualele despãgubiri invocate de premier, ia în cal-
cul o revenire asupra deciziei de a vota împotriva proiec-
tului Roºia Montanã, liderul PNL a rãspuns cã „nu. Dacã
aceastã sumã a fost avansatã ºi e o astfel de discuþie
deschisã, ceea ce cred cã trebuie fãcut de urgenþã este ca
noi toþi, ºi dumneavoastrã toþi, ºi opinia publicã sã afle ce-
i cu aceste despãgubiri, ce angajamente are statul român.
Eu nu ºtiu. (...) Pe de altã parte, vedeþi dumneavoastrã,
înþeleg cã dacã nu votãm proiectul plãtim douã miliarde
(n.r. - de dolari), dar premierul ne spune cã el nu voteazã
proiectul, iar doamna Rovana Plumb, ministrul Mediului,
dupã ce face o pledoarie ca ministru al Mediului pentru

proiect ne spune, ca deputat, cã s-ar putea sã vote-
ze ºi domnia sa contra. Eu nu mai înþeleg, dar nu-i
vreun atac”, a afirmat Antonescu. Marþi searã, la
Realitatea TV, liderul PNL a spus cã înþeles, „indi-
rect”, cã poziþia PSD este, de fapt, de susþinere a
proiectului Roºia Montanã, el precizând cã acest
lucru nu este o problemã, dar social-democraþii ar
trebui sã îºi facã publicã poziþia. Tot marþi searã,
PSD a remis un comunicat în care purtãtorul de
cuvânt Cãtãlin Ivan preciza cã social-democraþii se
vor pronunþa oficial asupra proiectului de la Roºia
Montanã „doar dupã dezbaterea serioasã ºi ascul-
tarea tuturor pãrþilor ºi argumentelor”. „Este datoria
oricãrui politician responsabil sã trateze serios dez-
baterea, sã asculte punctele de vedere ale ambelor
tabere – ºi a celor care vor locuri de muncã, ºi a celor
care pun accent pe protecþia mediului ºi a resurse-
lor. În caz contrar, am da dovadã de demagogie pe o

chestiune de interes naþional. Sã ne pronunþãm înainte ar
fi un semn de superficialitate politicã. Nu poþi pretinde o
dezbatere corectã, deschisã ºi transparentã, cu argumen-
te pro ºi contra unui proiect, dacã la finalul zilei deja ºtii cã,
indiferent de argumentele expuse, respectivul proiect va
fi respins. Acesta a fost ºi mesajul preºedintelui PSD, de
a nu da înainte de dezbatere indicaþii de vot. În orice caz,
noi, cei din PSD, nu comentãm deciziile altor partide”, a
susþinut purtãtorul de cuvânt al PSD. Premierul Victor
Ponta a declarat, marþi, cã la nivelul Guvernului toþi miniº-
trii au fost pentru proiectul Roºia Montanã, dar ºi cã a
discutat cu preºedintele PNL, Crin Antonescu, toate as-
pectele care þin de acest subiect, precizând cã respectã
„decizia politicã” a liberalilor. „Am discutat de mai multe
ori cu domnia sa (n.r. – cu Crin Antonescu) toate aspecte-
le care þin de proiectul Roºia Montanã, am decis împreu-
nã sã avem o comisie de dezbatere în Parlament pe aceas-
tã temã, însã am înþeles cã luni, în baza protestelor publice,
decizia domnului Antonescu ºi a PNL a fost de a vota
împotrivã ºi nu am nici o altã soluþie decât sã respect
aceastã decizie a lor”, a spus Ponta.

Gabriel Resources va cere despãgubiri de pânã la 4
miliarde de dolari americani dacã Parlamentul va respin-
ge sãptãmâna viitoare proiectul de exploatare a aurului
la Roºia Montanã, a declarat ieri directorul general al
companiei, Jonathan Henry, într-un interviu pentru The
Globe and Mail. El a atenþionat cã Gabriel Resources are
un caz solid.

Aproximativ 20 de persoane s-au blocat, ieri, în gale-
ria Cãtãlina-Monuleºti din localitatea Roºia Montanã
(Alba), solicitând începerea proiectului minier de exploa-
tare a aurului din zonã, în timp ce alte circa 300 de per-
soane protestau în centrul comunei.
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Ponta: Nu ºtiu dacã
eutanasierea câinilor e cea
mai bunã soluþie, dar trebuia
aleasã viaþa oamenilor

Premierul Victor Ponta a declarat ieri
cã nu ºtie dacã legea adoptatã de Par-
lament privind eutanasierea câinilor
fãrã stãpân e soluþia cea mai bunã, dar
este evident cã între viaþa unui câine ºi
cea a unui om trebuia aleasã cea din
urmã. „S-a adoptat în Parlament Legea
privind câinii fãrã stãpân. Nu ºtiu dacã
e soluþia cea mai bunã. ªtiu un singur
lucru: cã, evident, trebuia luatã o deci-
zie, cã, evident, între un copil sau viaþa
unui om ºi câini trebuie sã alegem viaþa
oamenilor ºi cã locul câinilor nu e pe
stradã”, a spus Ponta la începutul ºedin-
þei de Guvern. Legea care permite euta-
nasierea câinilor fãrã stãpân care nu
sunt adoptaþi sau revendicaþi în 14 zile
lucrãtoare de când ajung în adãposturi
a trecut, marþi, de votul final al Camerei
Deputaþilor, forul decizional în privinþa
acestui proiect.

Impozitul forfetar se aplicã
de la 1 ianuarie 2014

Impozitul forfetar, prin care se înlo-
cuieºte cota de 16% pe profit sau de 3%
pe cifra de afaceri cu o sumã fixã, se va
aplica de la 1 ianuarie 2014, potrivit
unui proiect de lege discutat în primã
lecturã ieri în Guvern ºi care va fi trimis
Parlamentului spre adoptare în regim
de urgenþã. Surse guvernamentale au
declarat agenþiei Mediafax cã proiectul
de lege nu a putut fi adoptat ieri deoare-
ce nu primise toate avizele necesare, ºi
va fi aprobat de Guvern sãptãmâna vii-
toare. Ministrul delegat pentru IMM,
Turism ºi Mediu de Afaceri, Maria Gra-
pini, a declarat, ieri, pentru Mediafax,
cã impozitul forfetar se va aplica pentru
câteva mari categorii de servicii: hote-
luri ºi pensiuni, restaurante, baruri ºi ca-
fenele, saloane de înfrumuseþare ºi spã-
lãtorii auto. Guvernul urmãreºte prin
aceastã mãsurã lãrgirea bazei de impo-
zitare prin taxarea firmelor care nu de-
clarã profit ºi care, potrivit autoritãþilor,
fac evaziune fiscalã.

Europarlamentarul Adrian Severin
a fost trimis în judecatã de procurorii
DNA, care îl acuzã de luare de mitã ºi
trafic de influenþã, dupã ce ar fi ac-
ceptat sã primeascã 100.000 de euro
pentru a depune amendamente în co-
misiile de specialitate ale PE, în spriji-
nul intereselor unor presupuse firme.
Procurorii Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie (DNA) aratã, în actul de sesiza-
re a instanþei, cã europarlamentarul a
sãvârºit faptele în perioada decembrie
2010 - martie 2011. De asemenea, în
schimbul banilor, Severin a acceptat
sã voteze împotriva unor amendamen-
te ce nu corespundeau intereselor
societãþii comerciale pe care cele douã
persoane pretindeau cã o susþin, aces-
tea fiind în realitate reporteri de la
„Sunday Times”. La cei 100.000 de
euro se adãuga ºi suma de 4.000 de
euro pe zi, pentru orice acte care ar fi
fost efectuate de Severin în legislati-
vul european, în legãturã cu depune-
rea de amendamente. „În contextul
discuþiilor din perioada ianuarie - mar-
tie 2011, inculpatul Severin Adrian le-
a pretins celor douã persoane, potri-
vit înþelegerii, suma de 12.000 euro,
lãsându-le sã creadã cã are influenþã

Sever in,  t r imis  în  judecatã pentru
luare de mitã ºi  trafic de influenþã

Premierul Victor Ponta i-a cerut mi-
nistrului Justiþiei sã pregãteascã ad-
optarea, sãptãmâna viitoare, în Gu-
vern, a legii pentru eliminarea pensii-
lor speciale ale torþionarilor comuniºti,
precizând cã pensiile vor fi puse într-
un fond special ºi doar cei achitaþi de
instanþã le vor putea primi înapoi. Pri-
mul ministru a arãtat cã, în urma con-
sultãrii Ministerului Muncii, s-a ajuns
la o formã a legii care sã respecte pre-
vederile constituþionale. „Practic (...),
tot ceea ce se plãteºte de la bugetul
de stat, sã le oprim. Îi punem într-un
fond special pentru despãgubirea vic-
timelor. Dacã instanþa îi va achita, le
dãm banii înapoi. Dacã instanþa îi con-
damnã, înseamnã cã am fãcut bine”, a
declarat Ponta, ieri, la începutul ºedin-
þei de Guvern. Ministrul Justiþiei, Ro-
bert Cazanciuc, a arãtat cã proiectul
legii va fi definitivat în urmãtoarele zile,
dupã alte câteva consultãri cu Minis-
terul Muncii. Premierul Victor Ponta
declara, pe 14 august, cã este dispus
sã-ºi asume rãspunderea pentru sus-
pendarea plãþii pensiilor torþionarilor
comuniºti, dacã Parchetul începe o
acþiune penalã împotriva acestora, ºi
i-a cerut atunci ministrului Justiþiei,

Ponta: Pensiile torþionarilor vor fi
suspendate ºi puse într-un fond special

Guvernul a aprobat, ieri, forma fi-
nalã a scrisorii de intenþie cãtre FMI
ºi a trimis-o preºedintelui Traian Bã-
sescu pentru aprobare, astfel încât
astãzi sã fie trimisã board-ului Fon-
dului, au declarat pentru Mediafax
surse guvernamentale. ªeful Executi-
vului a precizat totodatã cã a solicitat
Parlamentului ca marþi, 17 septembrie,
la ora 17.00, sã prezinte în plenul celor
douã Camere cele mai importante pre-
vederi ale noului acord. Premierul Vic-
tor Ponta a declarat, marþi, la finalul
întrevederii cu parlamentarii UDMR,

Guvernul a aprobat scrisoarea de intenþie pentru acordul preventiv cu FMI

asupra a doi deputaþi din Comisia Ju-
ridicã, a Raportorului Comisiei pentru
afaceri economice ºi monetare din le-
gislativul european, precum ºi asupra
unui alt membru al Parlamentului Eu-
ropean, pentru a-i determina sã intro-
ducã un amendament la proiectul de
Directivã al Comisiei Europene privind
garantarea depozitelor bancare, în
sensul intereselor clienþilor companiei
pe care cei doi susþineau cã o repre-
zintã. În vederea încasãrii sumei 12 000
euro, inculpatul Severin Adrian a emis
o facturã pe care a trimis-o pe email
uneia din cele douã persoane”, se ara-
tã într-un comunicat de presã al DNA.
Dosarul va fi judecat de magistraþii
Înaltei Curþi de   Casaþie ºi Justiþie.

cã sãptãmâna viitoare va prezenta în
Parlament „liniile principale” ale vii-
torului acord cu FMI, Banca Mondia-
lã ºi CE, iar parlamentarii vor avea ac-
ces la scrisoarea de intenþie, însã do-
cumentul nu poate fi fãcut public. „Am
pus la dispoziþie textul scrisorii, (...)
pentru ca, totuºi, sã nu discutãm pe
speculaþii din presã (...) parlamentarii
vor avea acces la scrisoarea de inten-
þie”, a spus Ponta. În ceea ce priveºte
eventuala reducere a CAS cu 3%, pro-
pusã de PNL, premierul a precizat cã
o decizie în aceastã privinþã va putea

fi luatã la jumãtatea lunii octombrie.
„Am inclusiv impactul bugetar fãcut
de cãtre domnul Voinea (n.r. – minis-
trul delegat pentru Buget Liviu Voi-
nea), al diferitelor propuneri enunþa-
te. S-a vorbit de reducerea cotei uni-
ce, de reducerea CAS-ului, de toate
celelalte, pe mãsurã ce avem toate
datele vedem, pânã la jumãtatea lui
octombrie, de unde putem sã tãiem ca
sã putem sã punem în altã parte”, a
explicat Ponta. Premierul declara, re-
cent, cã singurele majorãri de taxe
convenite cu FMI ºi CE în cadrul

noului acord, sunt majorarea accize-
lor la produsele de lux, pentru a com-
pensa reducerea TVA la pâine, ºi pla-
ta contribuþiei de asigurãri sociale de
sãnãtate la venituri obþinute din chi-
rii de persoane fizice. Autoritãþile ro-
mâne au convenit, la finalul lunii iu-
lie, cu FMI ºi Comisia Europeanã un
acord preventiv pe doi ani care va
totaliza patru miliarde euro, sumã îm-
pãrþitã egal de cele douã instituþii fi-
nanciare internaþionale, acordul
stand-by urmând sã fie discutat de
boardul FMI în toamnã.

Robert Cazanciuc, sã gãseascã o so-
luþie juridicã pentru rezolvarea proble-
mei. „Îmi angajez eu rãspunderea - cu
dumneavoastrã împreunã - cu torþio-
narii, dacã avem orice fel de începere
de acþiune penalã din partea Parche-
tului sau un mic suport juridic, sã le
suspendãm plata pensiei pânã se ju-
decã procesul. Probabil cã o sã ne
dea în judecatã. Vorbiþi ºi cu CSM, ºi
cu toþi cei care ne mai pot sprijini.
Ãºtia, marii anticomuniºti care con-
damnau anticomunismul, vãd cã i-au
lãsat pe torþionari foarte bine. Hai-
deþi sã luãm noi mãsuri, care eram
oameni tineri în ’89 ºi, nefiind din
acelaºi sistem cu ei, putem sã luãm
mãsuri”, i-a spus atunci Ponta lui Ca-
zanciuc. În aprilie, Institutul de In-
vestigare a Crimelor Comunismului
ºi Memoria Exilului Românesc (IIC-
CMER) a anunþat cã a identificat nu-
meroase fapte cu posibile consecin-
þe de naturã penalã comise de 35 de
angajaþi ai Direcþiei Generale a Peni-
tenciarelor, în urma exercitãrii func-
þiilor în perioada 1950-1964. Persoa-
nele investigate au vârste cuprinse
între 81 ºi 99 de ani ºi locuiesc pe
teritoriul României.
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Şcoala doljeană, în general, şi cea
craioveană, în special, au  destule
probleme, nu toate uşor rezolvabile.
BAC-ul din acest an, ca şi cel de anul
trecut, a fost doar o hârtie de turne-
sol, insuficien t de edificatoare. A
spus totuşi ceva. Multe din neajun-
suri, începând cu superficialitatea
monst ruoasă ş i lipsa de vocaţ ie a
unora din tre dascăli, dar şi din tre
manageri, numiţi pe criterii politice,
nu au leac imediat. Se invocă, pe bună
dreptate, salarizarea, deloc motivan-
tă. Dar atât. Şi este o iluzie a spera în
revirimente, acolo unde aşa ceva, nici
măcar declarativ, nu constituie o ţin-
tă imperativă. Dar unde proliferează
indisciplina crasă, pe fondul căreia
abaterile elevilor de la norme de con-
duită, regulamente şi acte normative
în  vigoare, atentează literalmente
asupra procesului educaţional, unde
se muşamalizează derapaje nepermi-
se, în zona moralităţii, acolo neîndo-

MIRCEA CANŢĂR

Când pierzi controlul asupra...
cantinei. Şi alte avantaje

ielnic trebuie tăiat în carne vie, cum
se spune, fără explicaţii savante. Şi
pentru a nu ne mai lungi într-o ple-
doarie ieftină, pseudo-moralizatoare,
să readucem în discuţie ce s-a întâm-
plat în luna martie a acestui an, la
Liceul Teoretic „Henri Coandă” din
Craiova. Motiv pentru care, prin de-
cizia Consiliului de Administraţie al
ISJ Dolj, s-a dispus încetarea de în-
dată a detaşării în funcţiile de con-
ducere deţinute de cadrele didactice
Mihai Dragu şi Marius Tiţa. Comu-
nicatu l ISJ Dolj, elaborat în urma
şedinţei din 27 martie a.c., menţiona
succint că decizia „a fost luată pen-
tru restabilirea climatului de liniş-
te, propice derulării în bune condi-
ţii a procesului instructiv-educativ
şi pentru refacerea imaginii şcolii,
la nivelul întregii comunităţi”. Din-
colo de eliptica formulare, alte detalii
comunicatul nu adăuga. Referirea
viza însă faptele a trei elevi din ca-

drul liceului, autori ai unor partide
de sex, filmate şi distribuite apoi pe
Internet. Toată povestea, în felul ei
descumpănitoare, se derulase în in-
cinta Liceului „Henri Coandă”. Nu a
şocat, nu a lăsat perplex, nu a uluit
tandemul, consacrat  ca DJ, Mihai
Dragu-Marius Tiţa, aflat la condu-
cerea şcolii. Într-o declaraţie de pre-
să, directo rul Mihai Dragu, deloc
afectat, a şi recitat din creaţia pro-
prie, câteva aproximări despre disci-
plina şcolară, pe care el însuşi o dete-
riorase şi ultragiase prin propriul com-
portament dezordonat, deloc circum-
scris rigorii desăvârşite. Sub pretex-
tul confecţionat „al aprop ierii”  de
elevi. Cine trebuia sancţionat pentru
faptele reprobabile derulate, promo-
varea obscenităţii prin Internet con-
stituind aşa ceva? Conducerea ISJ
Dolj? Primarul Craiovei? Care, fireşte,
probabil după mediatizarea întâmplă-
rii, au înştiinţat ministerul de resort
sau li s-a cerut să ia măsurile de rigoa-
re. Are mai mică importanţă sensul cir-
culării informării. Despre ce discutăm?
S-au trecut în uitare faptele anacroni-
ce din incinta liceului, la inaugurarea
anului şcolar 2009-2010, când demite-
rea celor doi directori menţionaţi, e
adevărat insuficient preparată, a ge-
nerat, prin mobilizarea pe reţelele de
socializare, o manifestare golănească
din partea unor absolvenţi, dar şi a
unora dintre elevi, adepţi ai formule-
lor protestatare. Erau „iubiţi”, nu-i aşa,
DJ-ii de la Liceul Teoret ic „Henri

a demiterii „abuzive” a tandemului
Dragu-Tiţa, derivă de la altceva, mult
mai concret: p ierderea controlu lui
asupra cantinei şi a altor avantaje.
La cantina liceului nu se servea doar
ceva frugal, la p reţuri modice sau
inexistente epuizaţ ilor de efort inte-
lectual din conducerea şcolii. Aici
se organizau evenimente de to t fe-
lul, de la botezuri, cununii, tăieri de
moţ , onomas tici până la nun ţi. Şi
nimeni nu a v rut „s ă se coboare”
atât  de jos  pentru  a controla, v reo-
dată, circuitu l unor fonduri băneşti.
Deloc simbolice.

Coandă”? Existau şi motive. Fiind-
că, de pildă, este suspectă „căderea”
de aproape 30 de procente, în rândul
absolvenţilor de BAC, după introdu-
cerea camerelor de filmare în sălile
de examen. Merită reflectat la acest
detaliu. O unitate şcolară liceală nu
este perimetrul ideal pentru cârdăşii
neverosimile, anacronice, între cadre
didactice şi elevi, în dorinţa dinami-
tării prejudecăţilor. Este cu totul alt-
ceva: şi anume, perimetrul formativ
propice instrucţiei şcolare în regim
de rigoare fără rabat. Inutilă pledoa-
rie, fiindcă resuscitarea, în aceste zile,

Transportul din Craiova, pe Google Maps

Primul oraş  din România care a
beneficiat de acest serviciu a fost
Braşovul, fiind selectat, în mart ie
2012, pe principiu l că st răzile sale
sunt vizitate de cel mai mare număr
de turiş ti din ţară. Celelalte şapte
municip ii, printre care şi Craiova, au
intrat în etapa a doua a proiectului
şi se pare că beneficiază de aceleaşi
servicii, sistemul fiind setat să func-
ţioneze la fel. Serviciul este numit
„Google Maps Transit” şi este util
călătorilor pentru a obţine indicaţii
de orientare care include, de acum,
şi t ransportul pub lic, pe lângă cele
pentru maşini şi cele legate de mer-
sul pe jos.

De pe un telefonul mobil
cu Android sau iPhone

Ca să acceseze Google Maps, că-
lătorul are nevoie de un telefon mo-
bil, care să fie conectat la internet.
Pentru a obţine informaţii despre ur-
mătorul autobuz sau tramvai, precum
şi alte indicaţii de orientare către o
destinaţie folosind transportul pu-
blic, se urmează trei paşi. Se deschi-

Transportul  publ ic
din şapte oraşe din Ro-
mânia – Bucureşti, Plo-
ieşti, Cluj-Napoca, Iaşi,
Timişoara, Constanţa şi
Craiova – este disponi-
bil, începând de ieri, şi
în Google Maps . Prin
intermediul telefonului
mobil, conectat la inter-
net, călătorii pot să îşi
configureze s inguri
traseul pe care trebuie
să-l străbată până la des-
tinaţia dorită.

de aplicaţia Google Maps de pe tele-
fonul mobil cu Android sau iPhone.
Se accesează apoi secţiunea „indi-
caţii de orientare”,unde se introdu-
ce punctul de plecare şi destinaţia la
care se doreşte să se ajungă. La ulti-
ma operaţie trebuie să se selecteze
opţiunea „transport public” (butonul
marcat cu imaginea unui autobuz).

RAT Craiova pregăteşte
biletul electronic

Google Maps va afişa rutele dis-
ponibile şi itinerarul, cu  informaţii
despre numărul liniei, timpii de de-
plasare şi poziţionarea staţiilor. Pen-
tru Craiova este disponibilă întreaga
reţea de transport, cu orele de pleca-
re şi sosire, precum şi staţiile prin care
trec autobuzele. Directorul RAT Cra-
iova, Radu Preda, a declarat că este
acest sistem este binevenit pentru
Bănie, existând discuţii avansate cu
cei de la Google. Aplicaţiile de pe te-
lefon în ceea ce priveşte transportul
pub lic în comun sunt  cu atât mai
agreate de conducerea regiei locale
cu cât se urmăreşte şi introducerea

biletului electronic, care să fie cum-
părat tot după telefon.

Un milion de staţii din 800 de
oraşe

La nivel mondial, Google oferă
informaţii de tranzit pentru mai mult
de 1 milion de staţii din 800 de oraşe
ale lumii. „Google Maps îşi propune
să ajute utilizatorii să cunoască şi să
exploreze locurile în care călătoresc
sau locuiesc, oferindu-le mai mult
decât simple hărţi geografice. Adău-
garea de informaţii privind transpor-
tul public în Google Maps va face
deplasarea în oraşe mai uşoară şi sim-
plă”, a declarat Dan Bulucea, Coun-
try Manager Google România. Infor-
maţiile despre transport public sunt
disponibile atât  pe versiunea de
desktop a Google Maps, cât şi pen-
tru Android şi iPhone.

Un proiect al companiei Google
Google, proprietarul celui mai po-

pular motor de căutare pe internet, a
lansat în ultimii ani noi servicii pen-
tru atragerea de noi utilizatori şi ve-
nituri. Fondat în 1998, de absolvenţii
Universităţii Stanford Larry Page şi
Sergey Brin, motorul de căutare este,
în prezent, o companie activă pe toa-
te marile pieţe globale. Google are
sediul central în Silicon Valley şi bi-
rouri în America de Nord şi de Sud,
Europa şi Asia. Google a deschis, pe
1 no iembrie 2010, un  b irou  ş i în
Bucureşti. Serviciul Google Transit
este realizat în colaborare cu SimPlus,
cea mai mare companie din ţară spe-
cializată în plata prin SMS, şi Con-
cept Apps, specializată în software
şi aplicaţii mobile.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Judecãtorii Tribunalului Dolj
au decis sã-l punã în libertate pe
craioveanul Ionuþ Aurelian Bîrcu,
ºoferul care a accidentat grav un
biciclist ºi l-a abandonat pe mar-
ginea drumului, pe 4 septembrie
a.c., ºi apoi a fugit. Decizia a fost
luatã luni, 9 septembrie, când in-
stanþa a admis recursul declarat
de tânãr împotriva arestãrii pre-
ventive, instituind în sarcina tâ-
nãrului o serie de obligaþii.

„Admite recursul recurentu-
lui-inculpat Bîrcu Aurelian Io-
nuþ. Caseazã încheierea nr. 194
din 05.09.2013 a Judecãtoriei
Craiova ºi rejudecând dispune
respingerea propunerii de ares-
tare preventivã a inculpatului
Bîrcu Aurelian Ionuþ, formula-
tã de cãtre Parchetul de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova. Dispu-
ne luarea faþã de inculpat a
mãsurii obligãrii de a nu pãrãsi
þara, fãrã încuviinþarea instan-
þei, pe o perioadã de 30 de zile

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Ionuþ Aurelian Bîrcu, tânãrul de 21 de
ani din Craiova care, la volanul unei au-
toutilitare Citroen, a accidentat grav un
biciclist, pe DN 6, la intrarea în comuna
Leu ºi a fugit, fiind arestat o zi mai târ-
ziu, a fost pus în libertate. Tribunalul Dolj

a admis recursul declarat de tânãr împo-
triva deciziei Judecãtoriei Craiova prin
care a fost arestat preventiv pe 5 septem-
brie ºi a luat faþã de el mãsura obligãrii
de a nu pãrãsi þara. Luni seara, tânãrul a
fost eliberat din arestul IPJ Dolj.

începând cu data de 09.09.2013
ºi pânã la data de 08.10.2013,
inclusiv. Obligã inculpatul ca pe
durata acestei mãsuri sã respecte
urmãtoarele obligaþii: sã se pre-
zinte la organul de urmãrire pe-
nalã ºi la instanþa de judecatã,
ori de câte ori este chemat, sã
se prezinte la organul de poliþie
desemnat cu supravegherea, con-
form programului de suprave-
ghere întocmit de acest organ de
poliþie sau ori de câte ori este
chemat, sã nu îºi schimbe lo-
cuinþa fãrã încuviinþarea orga-
nului judiciar care a dispus mã-
sura, sã nu deþinã , sã nu folo-
seascã ºi sã nu poarte nici o ca-
tegorie de arme ºi sã nu ia le-
gãtura, în mod direct sau indi-
rect cu partea vãtãmatã Viscol
Marin ºi cu martorii din dosar.
Dispune punerea de îndatã în
libertate a inculpatului de sub
puterea mandatului de arestare
preventivã nr.200/05.09.2013,

emis de Judecãtoria Craiova”,
se aratã în încheierea de ºedinþã
a Tribunalului Dolj.

Reamintim cã, în dimineaþa zi-
lei de 4 septembrie, în jurul orei
6.30, Marin Viscol, de 47 de ani,
din comuna Leu, în timp ce cir-
cula pe bicicletã, pe marginea DN
6, la intrarea în localitate, a fost
lovit din spate de un autovehicul
al cãrui conducãtor auto a pãrã-
sit locul accidentului fãrã încu-
viinþarea organelor de anchetã.
Victima a fost transportatã la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova în stare gravã, iar po-
liþiºtii din cadrul Serviciului Ru-
tier Dolj au demarat imediat cer-
cetãrile, în cursul dupã-amiezii
reuºind identificarea autorului în
persoana lui Ionuþ Aurelian Bîr-
cu, de 21 de ani, din Craiova.

„S-a stabilit cã, în timp ce
conducea o autoutilitarã, nu a
pãstrat o distanþã de siguranþã
faþã de biciclistul care circula în

aceeaºi direcþie, în faþa sa, in-
trând în coliziune cu acesta. Pe
numele conducãtorului auto,
poliþiºtii au întocmit dosar de
cercetare penalã sub aspectul
sãvârºirii infracþiunilor de vãtã-
mare corporalã din culpã ºi pã-
rãsirea locului accidentului fãrã
încuviinþarea organelor judicia-
re. În urma probatoriului admi-
nistrat, tânãrul a fost reþinut pen-

tru 24 ore ºi introdus în Centrul
de Reþinere ºi Arest Preventiv
Dolj”, dupã cum ne-a declarat,
la momentul respectiv, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj, inspec-
tor principal Alin Apostol. Dupã
o noapte petrecutã în arest, pe
5 septembrie Bîrcu a fost pre-
zentat Judecãtoriei Craiova, care
i-a emis mandat de arestare pe
o perioadã de 19 zile.

Pompierii doljeni sãrbãtoresc,
pe 13 septembrie, 165 de ani de
la de la istorica bãtãlie de pe
Dealul Spirii, când pompierii
militari bucureºteni, sub
comanda cãpitanului Pavel
Zãgãnescu, au dat dovadã de
spirit de sacrificiu ºi de eroism.
În cadrul manifestãrilor organi-
zate pentru a marca acest
moment, Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al
judeþului Dolj invitã craiovenii
pe esplanada Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”, unde, de ieri,

au fost deschise
o serie de ateliere tematice

care includ prezentarea tehnicii
ºi a materialelor de intervenþie
specifice, activitãþi tehnico-
aplicative, exerciþii demonstrati-
ve, dar ºi prezentarea unor
momente artistice, expoziþii de
fotografie ºi picturã. Pe espla-
nadã au fost amplasate un
Punct Mobil de Comandã, un
atelier pirotehnic, dar ºi echipa-
mente folosite de scafandri sau
de paramedici în timpul inter-
venþiilor.

Judecãtorii Curþii de Apel Craiova au amânat, marþi,
judecarea recursurilor declarate în dosarul vizând co-
miterea infracþiunii de ucidere
din culpã în care Florin Iulian
Siclitaru, de 24 de ani, din Cra-
iova, a fost condamnat la 4 ani
de închisoare. Instanþa a sta-
bilit un nou termen, pentru 9
octombrie a.c., însã a menþi-
nut arestarea preventivã a lui
Siclitaru, aflat în prezent în
penitenciar. Reamintim cã, pe
17 iulie, magistraþii Judecãto-
riei Craiova l-au condamnat pe
Florin Iulian Siclitaru la 4 ani
de închisoare cu executare ºi

Arest menþinut pentru Florin Iulian Siclitaru
plata a 3.000 de lei cheltuieli judiciare, pentru cã, la
volanul unui Mercedes, circulând cu vitezã excesivã ºi

sub influenþa unor substan-
þe cu efecte psihoactive, i-
a ucis pe Andrei Dragomir
ºi Cosmin Bãbãlãu, care
traversau strada regula-
mentar. Inculpatul, rudele
victimelor, dar ºi procurorii
Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova au de-
clarat recurs, nemulþumiþi
de sentinþã. Decizia care
va fi pronunþatã în cauzã
de Curtea de Apel Craiova
va fi definitivã.

Reprezentanii Serviciului Terito-
rial al Poliiei de Frontierã (STPF)
Dolj au comunicat faptul cã, în
noaptea de mari spre miercuri, în
jurul orei 1.00, s-a prezentat la
Punctul de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat, pe sensul de intra-
re în þarã, cetãþeanul român Ion P.,
în vârstã de 51 ani, la volanul unui
autocamion marca Daf. Dupã
efectuarea controlului de frontie-
rã, ºoferul autocamionului i-a în-
mânat casierului o bancnotã de 200
de euro cu care voia sã achite taxa
de trecere pe podul Calafat – Vi-
din. Numai cã bancnota prezenta
suspiciuni de fals, astfel cã bãrba-
tul a fost audiat de polii’tii de fron-

A vrut sã achite taxa de pod cu o bancnotã falsã
tierã cu privire la proveniena bani-
lor. Ion P. a declarat cã nu avea
cunoºtinþã despre faptul cã banc-
nota este falsã ºi cã o are de la un
cetãþean bulgar care dorea sã o
schimbe în bancnote cu valori mai
mici, aºa cã îi dãduse douã banc-
note de câte 100 de euro. „Banc-

nota a fost reþinutã pe bazã de do-
vadã  pentru continuarea cercetã-
rilor, iar persoanei în cauzã i s-a
întocmit dosar penal pentru sãvâr-
ºirea infracþiunii de punere în cir-
culaþie a unei monede strãine fal-
sificate”, au comunicat reprezen-
tanii STPF Dolj.

ªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentat
un biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertate

ªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentat
un biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertate

ªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentat
un biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertate

ªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentat
un biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertate

ªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentat
un biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertate

ªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentat
un biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertate

ªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentat
un biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertate

ªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentat
un biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertate

ªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentatªoferul fugar care a accidentat
un biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertateun biciclist în Leu, pus în libertate

Pompierii îºi expun tehnica
din dotare pe esplanadã

Pompierii îºi expun tehnica
din dotare pe esplanadã

Pompierii îºi expun tehnica
din dotare pe esplanadã

Pompierii îºi expun tehnica
din dotare pe esplanadã

Pompierii îºi expun tehnica
din dotare pe esplanadã

Pompierii îºi expun tehnica
din dotare pe esplanadã

Pompierii îºi expun tehnica
din dotare pe esplanadã

Pompierii îºi expun tehnica
din dotare pe esplanadã

Pompierii îºi expun tehnica
din dotare pe esplanadã



cuvântul libertãþii / 5joi, 12 septembrie 2013
actualitate

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU

Societatea româneascã fierbe, la propriu,
în aceste zile, iar minimalizarea ori ignora-
rea fenomenului într-un proces de evidentã
contaminare, riscând astfel sã capete, fie ºi
fãrã voia cuiva ºi cu atât mai mult a unor
organizatori motivaþi doar de bun-simþ, o di-
mensiune pandemicã.

Dincolo de bâlbele egal distribuite între
adepþi-admiratori voluntari ºi opozanþi po-
litici ori mediatici, ceea ce mã instigã mai
mult sunt „observatorii” pretinºi neutri,
„analiºti” care, profund ºi declarat angajaþi
politic, survoleazã cu orgoliu… elitist sce-
na, încarceraþi în aceleaºi perfide jaloane
cu aþâþãtor iz vetust.

Când nu atacã direct, cu pumnul „drept”
împachetat în mãnuºi „polimerizate” la ºcoala
unor rãi maeºtri, se disimuleazã, cum pre-
tind, strategic, în spatele unor acte din care
elitismul a stors ºi ultimul rest de judecatã.

Nu sunt – recunosc – un fervent utiliza-
tor al FB, necum un fan, optând cu mãsurã
însã pentru surplusul ºi, mai ales, veridici-
tatea informaþiilor ce se pot culege din mar-
ja prea largã ºi prea heteroclitã pusã în joc.
Din când în când, pe acelaºi culoar al atâtor

flecãreli resuscitând tradiþia agorei noastre
tradiþionale numite, pânã mai ieri, „radio-
ºanþ”, am surpriza neplãcutã sã consemnez
intervenþii dincolo de limita ipocriziei, în care,
în locul unei bune raþiuni, un filistinism ne-
retuºat joacã gregare feste elitiºtilor auto-
desemnaþi.

Citesc, spre exemplu, un atac pervers,
prin aerul disimulator, la adresa Alinei Mun-
giu-Pippidi pe care îl semneazã tânãrul cãr-
turar Adrian Papahagi, cel ce pare a fi în-
scris în prima linie a unei campanii cu vã-
dite, oricât de false, pretenþii „ideologice”.

Iatã atacul, disimulat, cum spuneam, în
forma unei invitaþii la… lecturã:

Dacã doriþi sã aveþi întreaga imagine a
spiritului fals al stângii (jumãtãþile de ade-
vãr, amalgamul, inversarea sau abolirea ie-
rarhiilor, falsele idealuri ºi repere, nerea-
lismul, progresismul tâmp ºi trendy, pseu-
do-tradiþiile, saltul în gol al minþii, incul-
tura cu ºtaif, etc.) poftiþi de o citiþi pe Ali-
nuþa.

Mãrturisesc cã citisem, înaintea provo-
cãrii „popularului miºcãtor” (de direcþii fãrã
garanþii la frâne), intervenþia suspectã (în

opinia autorului delaþiunii) ºi nimic din ceea
ce i se incrimineazã nu reþinusem; sigur,
autoarea e cunoscutã pentru opiniile sale,
uneori prea discursive, alteori prea partiza-
ne, chiar ºi sub eticheta spiritului civic prin
excelenþã; nu despre asta este vorba ºi nu
discut opiniile sale, ci optez pentru un exer-
ciþiu de o dezarmantã simplitate, cãruia îi e
de ajuns un picur de imaginaþie ºi un rest al
bunului-simþ spre a avea mostra unei go-
gomãnii, ei bine, de marcã, cum spuneam,
pretins elitistã.

Aºadar, pentru Adrian Papahagi, spiritul
fals al stângii ar avea drept atribute: jumã-
tãþile de adevãr, amalgamul, inversarea etc.
etc., a se vedea „tabloul sinoptic de mai
sus. Putem admite, fie ºi în dezacord, în-
dreptãþirea preopinentului la o astfel de per-
cepþie a „stângii” (deºi, cine nu ºtie, chiar
ºi fãrã masterate, cât de spinoasã e astãzi
identificarea unei stângi, ca sã nu mai vor-
bim de definirea acesteia ori a altora!).

Inacceptabilã rãmâne însã, chiar ºi de pe
o poziþie „neutrã”, logica pusã în joc. Fiind-
cã, apelând la oferta unei logici mult mai ele-
mentare, cea a cuviinþei (nu o mai calific) ºi

rãsturnând, logic, nu-i aºa?, argumentaþia de
mai sus toate opoziþiile atributive ale „rele-
lor” stângii ar aparþine… dreptei. Care,
dreaptã ce este, ar spuzi, în substanþa sa
neapãrat ideologicã, de adevãr, organicita-
te, vocaþia ierarhiilor, idealuri adevãrate,
poate chiar absolute, realism, pragmatism,
cultul tradiþiilor, saltul în plin (nu în… gol,
oricât de greu de imaginat!), cultura, fireºte
cu ºtaif ºi – neapãrat – etc.

ªi, vorba poetului, pentru cã toate aces-
tea trebuiau sã poarte un nume, sã strigãm
catalogul ºi, în dreptul calificativelor tãmâ-
ioase înºirate, ar rãspunde, printre alþii, cam
toþi analiºtii ºi savanþii bãsiºti ori macoveini,
ca ºi atleþii seniori rãmaºi cu Blaga la fel de
dreptaci…Însã ºi mai simplu, aº trimite nu-
mai la semidocþii desemnaþi sã dea identi-
tate în teritoriu noii formaþiuni a lui Adrian
Papahagi, a lui Teodor Baconsky & comp.,
ale cãror nume, absolut ignare, nici nu
meritã identificate. Când nu frizeazã ano-
nimatul, zac, dispreþuind uzul terapeutic al
unei resemnãri cuminþi, pe resturile electo-
rale ºifonând ziduri ºi garduri de pe tot cu-
prinsul þãrii.

Medicii solicitã acordarea a
minimum 6% din PIB pentru
Sãnãtate, precum ºi o legisla-
þie care sã garanteze indepen-
denþa profesionalã a celor
care lucreazã în sistemul
public ºi privat. De asemenea,
doctorii revendicã o lege a
salarizãrii specificã sistemului
de sãnãtate, apãrarea demni-
tãþii ºi renunþarea la denigra-
rea profesioniºtilor de autori-
tãþi, organizarea unitãþilor
medicale cu paturi ºi consul-
tarea realã a Coaliþiei profesi-
oniºtilor din Sãnãtate cu
privire la orice mãsurã care

Medicii se pregãtesc
de proteste

Dupã mai multe discuþii legate în prin-
cipal de noua lege a salarizãrii, sindica-
liºtii din Sãnãtate, dar ºi membrii unor
organizaþii profesionale din domeniul
sanitar – dintre care poate cea mai im-
portantã este Colegiul Medicilor – au

anunþat cã se pregãtesc sã declanºeze
proteste în întreaga þarã. Acestea ar pu-
tea culmina, în situaþia în care revendi-
cãrile nu sunt rezolvate, cu o grevã ge-
neralã, programatã sã aibã loc în luna
noiembrie.

poate afecta funcþionarea
sistemului sanitar.

Membrii fondatori ai
Coaliþiei profesioniºtilor din
sistemul de sãnãtate sunt
Colegiul Medicilor din Româ-
nia, Colegiul Medicilor
Dentiºti din România, Cole-
giul Farmaciºtilor din Româ-
nia, Colegiul Psihologilor din
România, Ordinul Biologilor,
Biochimiºtilor ºi Chimiºtilor
din Sistemul Sanitar din
România, Federaþia Sanitas,
Camera Federativã a Sindica-
telor Medicilor ºi Federaþia
Sindicatelor Medicilor „Dr.

Ion Cantacuzino”. Aceºtia au
realizat o evaluare a discuþii-
lor avute cu Ministerul
Sãnãtãþii pe marginea proiec-
tului legii malpraxisului, a
rectificãrii de buget la sãnãta-
te ºi a proiectului legii de
salarizare.

Grevã generalã,
în luna noiembrie

Coaliþia profesioniºtilor din
sistemul de sãnãtate a stabilit
ºi un calendar al protestelor.
Pânã pe 13 septembrie, liderii
organizaþiilor membre din
judeþe vor constitui coaliþii la
nivel local ºi vor înmâna
revendicãrile lor prefecþilor.
Pe data de 17 septembrie va
fi organizatã o nouã ºedinþã a
Coaliþiei ºi vor fi analizate
acþiunile realizate pânã
atunci. Între 18 ºi 27 sep-
tembrie sunt programate
pichete zilnice în faþa Minis-
terului Sãnãtãþii ºi Ministeru-
lui de Finanþe, iar în octom-
brie, un miting în faþa
Guvernului. Luna noiembrie
este rezervatã unei greve
generale în sistemul de
sãnãtate, în acest caz,
urmând sã se asigure mini-
mum de personal sanitar
prevãzut de lege astfel încât
spitalele sã poatã funcþiona.

De altfel, referitor la legea
salarizãrii, într-un comunicat
remis la mijlocul lunii august,

reprezentanþii Coaliþiei
remarcã faptul cã acest
proiect se adreseazã doar
unui numãr restrâns de
medici. „Nu este un proiect
de salarizare, ci un act
normativ care stabileºte
criteriile de performanþã ºi
posibilitatea practicii private
în spitale publice. Coaliþia îºi
menþine punctul de vedere
privind necesitatea unui
proiect a legii salarizãrii
special pentru profesioniºtii
din sistemul de sãnãtate, în
care actualul proiect sã se
regãseascã ca un capitol
distinct”, se aratã în comuni-
catul de presã al Colegiului
Medicilor din România.

Autoritãþile sanitare
vor negocieri

În replicã, reprezentanþii
Ministerului Sãnãtãþii, au
precizat cã acþiunile de
protest anunþate de Coaliþia
profesioniºtilor din sistemul
sanitar nu sunt justificate.
Ministrul Eugen Nicolãescu a
spus cã invitã toate pãrþile cu
responsabilitãþi în sistemul
sanitar la discuþii ºi dezbateri
ºi solicitã ca orice manifesta-

re a personalului medical sã
nu-i afecteze pe pacienþi.

Pânã în prezent, pe margi-
nea reformei din sãnãtate au
fost organizate deja patru
dezbateri publice regionale,
la Alexandria, Craiova,
Constanþa ºi Sighiºoara, la
care au participat sute de
profesioniºti ºi oameni
interesaþi, iar în perioada
urmãtoare dezbateri similare
vor avea loc la Iaºi, Oradea
ºi Timiºoara. Pânã la finele
lunii septembrie vor avea loc
alte noi runde de discuþii cu
Colegiul Medicilor, Colegiul
Farmaciºtilor, societãþile ºi
patronatele medicilor de
familie, asociaþii ale medici-
lor de ambulatoriu, asociaþiile
de pacienþi, sindicatele,
reprezentanþii producãtorilor
de medicamente ºi alte
organizaþii. În momentul de
faþã, oficialii din Ministerul
Sãnãtãþii au precizat cã
analizeazã toate propunerile
primite pentru a perfecþiona
proiectele de acte normative
ºi au în vedere finalizarea lor
„printr-un acord larg, cu-
prinzãtor ºi satisfãcãtor”.

RADU ILICEANU

O ºchioapã logicã… elitistãO ºchioapã logicã… elitistãO ºchioapã logicã… elitistãO ºchioapã logicã… elitistãO ºchioapã logicã… elitistã
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Eurodeputatul PSD Victor Boºti-
naru a salutat atât decizia Premieru-
lui Victor Ponta de a trimite proiectul
minier de la Roºia Montanã în Parla-
mentul României, cât ºi poziþia ad-

optatã la începutul acestei sãptã-
mâni, de respingere a acestuia de
cãtre Parlament. De asemenea, euro-
deputatul ºi-a reiterat poziþia cu pri-

vire la acest proiect:
 „Aºa cum proiectul a fost conce-

put, sub aspect tehnic, de cãtre in-
vestitor, nu existã nicio modificare
privind tehnologia utilizatã. În con-

formitate cu obligaþiile care decurg
din legislaþia europeanã, nu vãd cum
o autoritate din România ar putea eli-
bera un aviz de mediu bazat pe direc-

tivele europene existente astãzi, cu
atât mai puþin din perspectiva modifi-
cãrii Directivei Europene privind Im-
pactul de Mediu, care ar trebui sã fie
aplicatã proiectului de la Roºia Mon-
tanã. Guvernul Ponta s-a aflat într-o
situaþie dramaticã, generatã de modul
catastrofal în care guvernãrile succe-
sive PD au negociat atât proiectul cât
ºi beneficiile pe care România urma
sã le obþinã. Sub presiunea timpului,
a pieþei ºi mai ales confruntat cu per-
spectiva unor penalitãþi dacã proiec-
tul nu ar fi fost trimis în Parlament,
Guvernul Ponta a acþionat în mod
corect ºi echitabil faþã de ambele ta-
bere.”, a subliniat europarla-
mentarul Boºtinaru.

„Orice dezbatere viitoare
va trebui sã implice

Academia Românã”
Conform eurodeputatului,

Parlamentul va trebui sã ia în
considerare faptul cã orice de-
cizie viitoare privind exploata-
rea de aur în România va tre-
bui sa facã posibilã reconci-
lierea dintre nevoia economi-
cã de a exploata resurse mine-
rale ºi nevoia de a proteja me-
diul ºi asigurarea dezvoltãrii
durabile a acelei regiuni.

„În momentul de faþã responsabili-
tatea revine exclusiv Parlamentului
României ºi cred cã votul va fi rezulta-
tul unei decizii bazate pe fapte ºi date
concrete, economice, sociale ºi tehni-
ce ºi nu în urma unei campanii de pu-

blicitate tipice RMGC. În acest sens,
orice dezbatere viitoare va trebui sã
implice Academia Românã, Academia
de Studii Economice din Bucureºti,
Institutul de Istorie, Universitatea
„Babeº-Bolyai”, precum ºi ONG-urile

ºi personalitãþile care de-a lun-
gul anilor au avut o poziþie baza-
tã pe argumente solide ºi o do-
cumentaþie ºtiinþificã temeinicã.
În egalã mãsurã, invit comisiile
de specialitate ale Parlamentului
sã analizeze cu cea mai mare aten-
þie prevederile legislaþiei europe-
ne aplicabile acestor proiecte,
pentru a ne asigura cã þara noas-
trã nu va fi obligatã sã plãteascã
costurile generate de o posibilã
procedurã de infringement ºi sã
nu suporte consecinþele ºi pe-
nalitãþile ca urmare a unor catas-
trofe ca cea de la Baia Mare, din
anul 2000...”, a subliniat parla-
mentarul european.

A salutat decizia premierului Ponta de a trimite
proiectul de la Roºia Montanã în Parlament

Europarlamentarul Victor Boºtinaru

„Când discutãm despre un parteneriat stra-
tegic pentru turism, ne referim, bineînþeles,
la un parteneriat consolidat în timp. Acum ne
leagã de vecinii noºtri bulgari ºi un pod al
prietenei, cel de la Vidin. Acest proiect, care
se doreºte a fi unul regional, va da naºtere la
alte proiecte în acesatã zonã. În cadrul aces-
tui proiect vor avea loc un numãr mare de
întâlniri care au rolul de a consolida mediul
de afaceri de pe ambele maluri ale Dunãrii.
Într-un parteneriat similar am realizat un pro-
iect pentru ºapte trasee turistice care s-a fi-

În perioada iunie 2013 – decembrie 2014, Asociaþia Transfrontalierã e(quilibrum)
– Environment (A.T.e.E.) implementeazã proiectul „Parteneriatul transfrontalier
strategic pentru turism durabil al regiunilor din Sud – Vestul ºi Nord – Vestul Du-
nãrii de Jos”, în parteneriat cu Asociaþia Românã pentru Industrie Electronica ºi
Software – Filiala Oltenia, Asociaþia „Parteneriatul Regional pentru Dezvoltare Du-
rabila” Vidin, Agenþia de Dezvoltare Regionalã ºi Centrul de Afaceri 2000 Montana
ºi Fundaþia „Perpetuum Mobile” Pleven, în cadrul Programului de Cooperare Trans-
frontalierã România – Bulgaria 2007 – 2013, Axa prioritarã nr. 3: Dezvoltare Econo-
micã ºi Socialã, Domeniul de intervenþie 3.1: Susþinerea cooperãrii mediului de afa-
ceri din zona transfrontalierã ºi a promovãrii imaginii ºi identitãþii regionale.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Studii de oportunitate privind turismul durabilStudii de oportunitate privind turismul durabilStudii de oportunitate privind turismul durabilStudii de oportunitate privind turismul durabilStudii de oportunitate privind turismul durabil

nalizat prin realizarea unui film ºi a unei bro-
ºuri de prezentare. Ambele materiale promo-
þionale s-au bucurat de un real succes la Fo-
rumul Regional, când toþi ambasadorii ºi di-
plomaþii strãini au luat aceste documente ºi
le-au prezentat ulterior în þãrile de unde pro-
vin. Interesant este cã, atunci când am vrut
sã le prezint în timpul unei misiuni economi-
ce în Marea Britanie, oamenii de afaceri en-
glezi ne-au spus cã ei le au deja pentru le-au
fost furnizate de Ambasada Marii Britanii la
Bucureºti. Ceea ce înseamnã cã am fãcut un

lucru excelent”, a precizat Gabriel Vlãduþ,
managerul de proiect, ieri, în cadrul unei con-
ferinþe de prese susþinutã la sediul ARIES.

Influenþarea procesului dezvoltãrii
economice ºi sociale

Proiectul îºi propune influenþarea proce-
sului dezvoltãrii economice ºi sociale dura-
bile a zonei din sud-vestul ºi nord-vestul Du-
nãrii de Jos (judeþele Mehedinþi, Olt, Dolj –
România, districtele Vidin, Vratsa, Montana,
Pleven – Bulgaria) prin iniþiative ºi acþiuni
strategice de cooperare ale principalilor ac-
tori pentru implementarea turismului durabil.
Activitãþile proiectului vor cuprinde: semna-
rea unui parteneriat strategic între toþi facto-
rii interesaþi în promovarea turismului din aria

þintã a proiectului, activitãþi de cercetare-do-
cumentare, realizarea de studii de oportuni-
tate, întocmirea unui Master plan strategic
de acþiune pentru implementarea turismului
durabil în Sud-Vestul ºi Nord-Vestul Dunãrii
de Jos, conferinþe transfrontaliere, realizarea
de materiale de prezentare profesionale, co-
municare ºi promovare, laboratoare ºi întâl-
niri de lucru, sesiuni de training privind im-
plementarea turismului durabil.

„Se vor realiza, astfel, ºase întâlniri de lu-
cru ale partenerilor. De asemenea, se vor mai
organiza ºi cinci laboratoare transfrontaliere
pentru turism. Acestea vor reprezenta un ca-
dru de exprimare ºi experimentare a ideilor ºi
practicilor cele mai bune pentru obiectivele
proiectului. Se adaugã realizarea unei baze de
date prin activitãþi de cercetare-documenta-
re-analizã. Aceasta va cuprinde un volum con-
siderabil de fotografii ºi imagini emblematice
ale ariei þintã-care vor fi arhivate pe destinaþii,
locaþii ºi repere turistice. Tot în cadrul acestui
proiect se vor mai realiza altre patru studii de
oportunitate perivind dezvoltarea turismului
durabil. Acestea au în vedere identificarea
potenþialului turistic al zonei. Se vor eviden-
þia problemele ºi atuurile precum ºi oportuni-
tãþile pe care se poate edifica turismul dura-
bil”, a  mai spus ing. Gabriel Vlãduþ.

Grupurile-þintã vizate de proiect vor fi
autoritãþi publice locale ºi regionale, or-
ganizaþii nonguvernamentale ºi alte orga-
nizaþii interesate de scopul proiectului,
tour-operatori, tineri ºi formatori interesaþi
de turism, promotori ºi formatori de opinie
care îºi desfãºoarã activitatea în zona
transfrontalierã ce cuprinde judeþele Dolj,
Olt, Mehedinþi ºi districtele Montana, Vi-
din, Montana ºi Pleven.

Eurodeputatul Victor Boºtinaru: „Se impune o anchetã din partea
organelor abilitate, care sã investigheze cauzele care au dus la accepta-
rea unor condiþii dezavantajoase pentru statul român ºi sã identifice
responsabilitatea persoanelor ºi instituþiilor implicate în acest proces”.



Adriana Teodorescu: «Pen-
tru mine, această funcţie este un
mijloc, nu un scop. Iubesc tea-
trul, fac teatru de când mă ştiu şi
mă simt datoare să duc mai de-
parte ceea ce am învăţat. E for-

ma mea de recunoştinţă faţă de oamenii pe care i-am întâlnit şi
care mi-au marcat existenţa şi cariera. Şi nu vorbesc doar de ar-
tişti, ci de toţi cei care au înţeles importanţa acestei arte».
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Conc ursul s-a desfăşurat în
mai multe etape: 22 august – de-
punerea proiectelor de manage-
ment de c ătre candidaţi; între 23
august şi 6 septembrie – analiza
proiectelor  de management; 10
septembrie – susţinerea proiec-
telor în c adrul interviului.  Comi-
sia, formată din cons ilierul loc al
Răzvan Socoteanu, Antoniu Zam-
fir  – manager al Teatrului Liric
„Elena Teodorini” şi Vlad Drăgu-
lesc u – managerul Filarmonic ii
„Oltenia”, a notat-o pe Adriana
Teodorescu c u 9,63 la prima pro-
bă ş i 9,75 la cea de-a doua, rezul-
tând o medie de 9,69, cu care con-
curenta a fost declarată admisă.

Contractul de management al
Adrianei Teodorescu se va înche-
ia pentru o perioadă de trei ani, timp

Concursul de proiecte de management la Teatrul
„Colibri”, câştigat de teatrologul Adriana Teodorescu

Numărul participanţilor a crescut an
de an, în prezent apropiindu-se de 100

De-a lungul a două decenii, conferin-
ţa organizată de colectivul Sec ţiei de
Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei a
evoluat, transformându-se într-o mani-
festare ştiinţifică de prestigiu, emblema-
tică pentru instituţie. „Dacă la început
participanţii erau mai ales profesori de la
liceele craiovene, c ărora li se alăturau
câţiva colegi muzeografi din ţară, la ulti-
mele ediţii, majoritatea participanţilor a
fost constituită din academicieni, univer-
sitari şi cercetători din România şi din
străinătate. Numărul partic ipanţilor  a
crescut an de an, în prezent apropiindu-
se de 100”, a precizat dr. Florin Ridi-
che, managerul muzeului.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj,
Ion Prioteasa, salută organizarea eve-
nimentului şi apreciază că „prezenţa la
Craiova a unui număr însemnat de aca-
demicieni, reprezentanţi ai mediului uni-
versitar, specialişti şi cercetători din ţară
şi străinătate confirmă aprecierea de care
se bucură muzeul, ca şi Consiliul Jude-
ţean, instituţie care, în ultimii ani, prin
demersurile şi investiţiile în domeniul
culturii a contribuit major la păstrarea şi
promovarea patrimoniului naţional”.

Printre participanţii de anul acesta se
numără academicienii Dan Munteanu şi
Dumitru Murariu, prof. univ. Ivan Iliev

Se deschid lucrările celei de-a XX-a
ediţii a Conferinţei internaţionale

„Muzeul şi cercetarea ştiinţifică”
În sala mare de şedinţe a Instituţiei Prefe c-

tului Judeţului Dolj are  loc astăzi, ora 10.00,
de schiderea lucrărilor cele i de -a XX-a ediţii a
Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Muzeul şi
cercetarea ştiinţifică”, organizată de Muze ul Ol-
te niei, cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj.
Evenimentul – care se de sfăşoară în pe rioada
12-14 septembrie – stă sub semnul anive rsării

Ion Prioteasa, preşe dintele Consiliului
Judeţe an Dolj: «Această importantă manifestare,
de înaltă ţinută ştiinţifică, vine ca o încununare a
aproape şapte ani de eforturi financiare făc ute de
Consiliul Judeţean Dolj,  în perioada 2005-2012,
pentru modernizarea Secţiei de Ştiinţele Naturii.
Investiţia totală pentru amenajarea tuturor spaţiilor
expoziţionale de la această secţie a Muzeului
Olteniei s-a ridicat la suma de aproximativ
1.350.000 de euro, din care 240.000 de euro au
provenit din fonduri europene, prin programul
PHARE,  şi 1.110.000 de euro de la bugetul Cons i-
liului Judeţean Dolj. Amenajarea expoziţiei perma-
nente „Universul şi Sistemul Nostru Solar”, c are
include şi un Planetarium, reprezintă o premieră
naţională din punctul de vedere al tehnologiei
moderne folos ite.  Odată c u deschiderea Planetari-
umului au fos t finalizate şi lucrările de moderniza-
re la celelalte două expoziţii permanente ale acestei
secţii, care au fost realizate,  rec onfigurate şi
împrospătate în decursul anilor 2011 şi 2012: c ea
de paleontologie „Oltenia – Terra Fossilis” ş i
„Tipuri de ecosisteme. Flora şi fauna Olteniei”.
Sc opul ac estor expoziţii îl reprezintă promovarea
patrimoniului cultural naţional, într-un c ontext
expoziţional inedit,  divers ificarea ofertei culturale
pentru a răspunde aş teptărilor tuturor categoriilor
de public , precum şi transformarea Muzeului
Olteniei într-un creator de servic ii pe piaţa cultura-
lă regională».

(Universitatea din Sofia), Mehmet Zeki
Ildirim (Universitatea din Burdur, Tur-
cia), Irakli Prifti (Universitatea din Tira-
na), Mircea Varvara (Universitatea „Al.
I. Cuza” din Iaşi), Vlad Codrea (Univer-
sitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca),
Gabriel Corneanu (Universitatea din Cra-
iova). Cercetătorii din institute sunt pre-
zenţi în număr mare pe lista participanţi-
lor, printre ei numărându-se Laurenţia
Ungureanu (Institutul de Zoologie din
Chişinău), Doina Codreanu-Bălcescu (In-
stitutul de Biologie din Bucureşti), Alena
Brechka (Institutul pentru Protecţia Plan-
telor  din Minsk), Masahiro Kamekura
(Halophiles Research Institute din Shi-
mizu, Japonia), Zbişek Şuştek (Institu-
tul de Zoologie din Bratislava), Stănilă Ia-
mandei (Institutul de Geologie din Bu-
cureşti), Mădălin Enache şi Gheorghe
Brezeanu (Institutul de Biologie din Bu-
cureşti) şi mulţi alţii.

La festivitatea de deschidere
vor fi înmânate plachete, medalii

şi diplome
Lucrările acestei ediţii a conferinţei stau

sub semnul aniversării a 90 de ani de la
înfiinţarea Secţiei de Ştiinţele Naturii a
Muzeului Olteniei. Cu această ocazie, la
festivitatea de deschidere – care are loc
astăzi, ora 10.00, în sala de şedinţe a In-
stituţiei Prefectului judeţului Dolj, în pre-
zenţa oficialităţilor – vor fi înmânate pla-

chete, medalii şi diplome
unor personalităţi care şi-
au adus contribuţia la
dezvoltarea ac tivităţii
ştiinţifice a muzeului.

După prezentarea lucrărilor în plen,
care vor fi susţinute în continuarea des-
chiderii, va urma prezentarea lucrărilor
pe secţiuni, la sediul Secţiei de Ştiinţele
Naturii a Muzeului Olteniei. Ziua a doua
este rezervată unei vizite documentar-
ştiinţifice în Parcul Natural „Porţile de
Fier”. Conferinţa se va încheia cu o masă
rotundă în cadrul căreia vor fi prezenta-
te concluziile.

Lucrările, publicate în anuarul
„Oltenia. Studii şi Comunicări.

Ştiinţele Naturii”
Lucrările ştiinţifice prezentate în cadrul

conferinţe se regăsesc tipărite în anuarul
„Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele
Naturii”, ajuns la cel de-al 29-lea număr,
revistă cotată la categoria „B+” şi aflată
în baza de date Thomson-Reuters. „Oda-
tă cu numărul participanţilor a crescut şi
numărul, dar mai ales valoarea lucrărilor
publicate în anuar, multe articole fiind ci-
tate în reviste foarte bine cotate pe plan
internaţional. Numărul lucrărilor care vor
fi publicate în ediţia de anul acesta a anua-
rului se apropie de 100, iar al autorilor este
de 170”, a mai precizat managerul Mu-
zeului Olteniei, Florin Ridiche.

a 90 de ani de la înfiinţarea Secţiei de Ştiin-
ţele Naturii a muzeului craiovean. Lucrările vor
fi susţinute , pe secţiunile Mineralogie-Paleonto-
logie, Botanică, Nevertebrate, Vertebrate şi Eco-
logie, de acade micieni, re prezentanţi ai mediu-
lui universitar, specialiş ti ş i ce rcetători atât din
România, cât şi din Turcia, Japonia, Slovacia,
Bulgaria,  Albania şi Re publica Moldova.

Consiliul Local Municipal Craiova a organizat,
rece nt, concursul de proiecte de  manage ment
pentru ocuparea postului de manager la Teatrul
pentru Copii şi Tineret  „Colibri”, urmare a în-
cetării contractului de management al Doinei
Rodica Berceanu, în martie  a.c. Admisă, cu o

medie de 9,69, a fost declarată Teodorescu Maria
Adriana – teatrolog de profesie, manager interi-
mar al instituţiei în această perioadă (după ce,
anterior, timp de peste 15 ani, a fost secretar li-
terar al teatrului) şi singura care şi-a exprimat
dorinţa de a ocupa respectivul post.

în care aceasta îşi propune în pri-
mul rând „readucerea teatrului aco-
lo unde îi este locul, adică vârf de
lance în mişcarea teatrală, conti-
nuarea drumului ascendent şi în-
deplinirea misiunii pe care institu-
ţia o are, timp de aproape 60 de
ani, aceea de educaţie culturală a
copiilor şi a tinerei generaţii prin
minunata artă a animaţiei».

De altfel, derularea unor acti-
vităţi care susţin cele afirmate şi,
totodată, proiectul „Craiova – Ca-
pitală Culturală Europeană 2021”
a început deja. Nu mai puţin de
42 de reprezentaţii au fost oferite
în c adrul s tagiunii estivale „Ma-
ratonul păpuşilor” a teatrului. De
asemenea, în prezent au loc  am-
ple lucrări de renovare şi amena-
jare a clădirii „Clubul Cultural al

S in d ic at u lu i
Liber Electro-
putere Craio-
va”,  situat pe
Calea Buc u-
reşti nr. 56, pe
care instituţia
l-a primit în ad-
ministrare de la
municipalitate şi
în care îşi va
muta sediul în
această toamnă.

A d r i a n a
Teodor easc u
es te absolven-
tă a Universi-
tăţii Naţionale de Artă Teatrală
ş i Cinematografic ă ,, I.L. Cara-
giale” din Buc ureşti – Fac ulta-
tea de Teatru,  Secţia Teatrolo-
gie (1992-1996) şi a unui mas-
ter  în Teatrologie, management
şi jurnalism teatral (2006-2008)

în cadrul ac eleiaş i ins tituţii, ur-
mat, tot aic i,  de doi ani de s tu-
dii doc torale. Din 2005 es te
membră a Uniunii Internaţiona-
le a Marionetiştilor  (din 2012 –
vic epreşedinte UNIMA Româ-
nia) şi a Asoc iaţiei Internaţio-

na le  a  Critic ilo r  de  Tea tr u
(AICT) – Sec ţia Română, din
2006 face parte din Uniunea Te-
atrală din România (UNITER),
iar  din 2012 – din Asoc iaţia In-
ternaţională a Teatrelor  pentru
c opii ş i tineret (ASSITEJ).

Pagină realizată de MAGDA BRATU
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Evenimentul este organizat în
parteneriat cu Casa de Culturã a
Studenþilor Craiova, Inspectora-
tul ªcolar Judeþean Dolj, Primã-
ria municipiului Craiova, Consi-
liul Judeþean al Elevilor Dolj, Aso-
ciaþia Ro-Talent, Radio România
Actualitãþi, Radio Oltenia Craio-
va ºi Palatul Copiilor Craiova.

“OlteniaStar este un concurs
aflat la ce-a de-a V-a ediþie, care
se adreseazã elevilor de liceu din
judeþul Dolj care vor sã se în-
scrie la una din cele trei probe:
artã plasticã, muzicã ºi poezie.
Ne dorim ca mulþi tineri ºi sã in-
tre în concurs ºi sã se distreze
alãturi de noi. Este o posibilitate

pentru ei de a se exprima liber ºi
pentru noi de descoperi noi ta-
lente”, a spus Alina Ionescu,
directorul Direcþiei Judeþene
pentru Sport ºi Tineret Dolj.

Înscrieri între 15 septembrie
ºi 21 octombrie

Pentru a se înscrie la concurs
participanþii trebuie sã aibã vâr-
sta minimã de 14 ani. Înscrierea
se face prin completarea unei
fiºe care se gãseºte pe site-ul
www.dsjdolj.ro sau la sediul in-
stituþiei, de pe strada „Gheorghe
Doja” nr. 2, Craiova. Perioada de
înscriere este între 15 ºi 21 oc-
tombrie, fiind urmatã de cele
douã etape de preselecþie a fina-
liºtilor, care au loc pe secþiuni.
“Prima etapã de preselecþii se va
desfãºura pe data de 24 octom-
brie, la Casa de Culturã a Stu-
denþilor, iar cea de-a doua va
avea loc pe 31 octombrie”, a mai
spus Alina Ionescu. Concursul
are trei probe: artã plasticã – cu
secþiunile graficã, picturã, cari-
caturã; muzicã – cu secþiunile
muzicã uºoarã, muzicã popula-
rã, muzicã folk; poezie – cu o
singurã secþiune, creaþie.

Participanþii la secþiunea artã
plasticã vor depune o singurã lu-
crare, realizatã pe format A 3 oda-
tã cu fiºa de înscriere la unitatea
de învãþãmânt pentru care s-au

înscris. În ceea ce-i priveºte pe
participanþii la proba de muzicã
uºoarã, aceºtia vor interpreta o
singurã piesã. Ei vor depune ne-
gativul piesei la sediul DJST Dolj
cu o zi înainte de preselecþie. Cei
care se înscriu la proba de muzi-
cã popularã vor interpreta douã
piese: fãrã acompaniament – o
doinã din zona Olteniei ºi o horã
cu acompaniament. Negativul
pieselor va fi depus, de aseme-
nea, la sediul DJST cu o zi îna-
inte de preselecþie. Participanþii
la aceastã probã vor evolua în
costume populare olteneºti. Cei
care participã la proba de muzi-
cã folk vor pregãti o singurã pie-
sã. Elevii care se vor înscrie la
proba de poezie trebuie sã depu-
nã o singurã lucrare odatã cu fiºa
de înscriere la unitatea de învã-

þãmânt unde s-au înscris.

Câºtigãtorii, premiaþi cu o
excursie tematicã

Selecþia finaliºtilor la probele
de artã plasticã ºi literaturã va fi
fãcutã de un juriu specializat, în
intervalul 24 octombrie – 11 no-
iembrie a.c., iar selecþia finaliºti-
lor la proba de muzicã se va face
în cadrul celor trei preselecþii de
cãtre un juriu specializat. În ceea
ce priveºte comunicarea rezulta-
telor finale pentru probele de la
secþiunea de muzicã, aceasta va
fi fãcutã în data de 12 noiembrie
a.c., pe site-ul DJST Dolj, pre-
cum ºi la adresele de email din
fiºele de înscriere. Festivitatea de
premiere este programatã sã se
desfãºoare în cadrul finalei, pe
data de 14 noiembrie a.c. Ocu-
panþii locurilor I – al III-lea vor
beneficia de o excursie tematicã
gratuitã ºi de promovarea talen-
tului în cadrul unor evenimente
culturale organizate de DJST Dolj
ºi de parteneri.

Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret
Dolj va organiza în perioada 15 septembrie –
30 noiembrie a V-a ediþie a concursului „Ol-

teniaStar”, ce are drept scop descoperirea ºi
promovarea tinerilor talentaþi în domeniile mu-
zicii, literaturii ºi artelor plastice.

Elevii craioveni se pot înscrieElevii craioveni se pot înscrieElevii craioveni se pot înscrieElevii craioveni se pot înscrieElevii craioveni se pot înscrie
la concursul „OlteniaStar”la concursul „OlteniaStar”la concursul „OlteniaStar”la concursul „OlteniaStar”la concursul „OlteniaStar”

Anastasia Croitorescu, câºtigãtoare a concursului
„OlteniaStar” 2012: „Am luat Premiul I la acest concurs, unul deo-
sebit, cu o organizare foarte bunã. Atmosfera de familie îºi face sim-
þitã prezenþa în cadrul concursului. Am trecut printr-un proces de
autocunoaºtere ºi descoperire, am cunoscut oameni deosebiþi”.

Proiectul a urmãrit creºterea numã-
rul activitãþilor sportive ºi, implicit,
numãrul persoanelor ce se implica în
astfel de activitãþi urmãrind doi paºi
simpli. „Primul pas este educarea
studenþilor – în urma activitãþilor
sportive ce s-au desfãºurat, s-a dorit
prezentarea avantajelor pe care activi-
tãþile sportive le aduc grupurilor de
studenþi. Majoritatea activitãþilor de
petrecere a timpului liber ce nu includ
grupuri nu ajutã un student sã evolueze,
proiectul urmãrind sã le arate celor
implicaþi numãrul de abilitãþi ce pot fi
dobândite prin interacþiunile din cadrul
activitãþilor sportive. Al doilea pas a
însemnat educarea studenþilor prin
exemplificarea avantajelor aduse
sãnãtãþii: în cadrul campaniei de
informare au fost furnizate informaþii

Organizaþia Studenþilor din Facultatea de Automaticã, Calculatoare
ºi Electronicã (OSACE) Craiova a organizat în perioada 1 – 30 august
a.c. proiectul intitulat “Beneficiile vieþii active”, al cãrui scop a fost
acela de a încuraja, în rândul a 4.200 de studenþi craioveni, practica-
rea activitãþii fizice ºi sportive în mod continuu, de cât mai mulþi
studenþi, independent sau în cadru organizat.

Studenþii craioveni au fost informaþi despre „Beneficiile vieþii active”

cu privire la avantajele aduse de
practicarea continuã a activitãþilor
sportive, dar ºi a dezavantajelor celor-
lalte timpuri de activaþi, în cazul în care
se face exces. Astfel, se doreºte ca în
urma informãrii studenþilor sã creascã
numãrul de beneficiari ce vor prefera
sã practice activitãþi sportive în detri-
mentul vizionarii programelor TV, sau a
jocurilor pe calculator”, au precizat
organizatorii proiectului „Beneficiile
unei vieþi active”.

În cadrul acestui proiect, beneficiarii
au fost informaþi cu privire la avantaje-
le activitãþilor sportive continue, iar prin
realizarea propriu-zisã a celor 10
activitãþi se estimeazã creºterea cu
20% în urmãtorul an a numãrului de
tineri ce practica activitãþi sportive în
mod frecvent.
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Salvador

Allende

Barack Obama a afirmat ieri, la
Casa Albã, cã este dispus sã dea o
ºansã diplomaþiei în Siria, din mo-
mentul în care Damascul va decla-
ra cã renunþã la arsenalul sãu chi-
mic. Dupã 48 de ore de intensã ac-
tivitate diplomaticã, care au anu-
lat perspectiva unor lovituri mili-
tare asupra unei þãri rãvãºite de
rãzboiul civil, preºedintele ameri-
can a considerat cã propunerea
rusã de plasare a armelor chimice
siriene sub control internaþional
constituie un semnal „încurajator”.
„Aceastã iniþiativã poate ajuta la
a pune capãt ameninþãrii cu arme

chimice, fãrã a se recurge la forþã,
mai ales cã Rusia este unul dintre
cei mai puternici aliaþi ai lui As-
sad”, a declarat Obama, recunos-
când în acelaºi timp cã este „prea
devreme” pentru a spune dacã
acest plan va avea succes. Deºi a
cerut Congresului sã nu voteze
imediat un eventual recurs la for-
þã, preºedintele SUA a mai spus
cã opþiunea militarã rãmâne pe
masã. Denunþând atacul chimic
„dezgustãtor” comis de regimul
Assad, care a fãcut peste 1.400 de
morþi, potrivit informaþiilor ameri-
cane, el a evocat „bãrbaþi, femei,

copii uciºi cu gaze”, vãzuþi pe vi-
deo imediat dupã atac. Barack
Obama, care a trimis secretarul de
stat John Kerry la Geneva, pentru
discuþii, în cursul zilei de astãzi,
cu omologul sãu rus, Serghei La-
vrov, a mai spus cã este determi-
nat în menþinerea presiunii asupra
regimului sirian. Nave de rãzboi
puternice, echipate cu rachete de
croazierã, s-au deplasat deja în
Marea Mediteranã orientalã. „Eu
am dispus armatei noastre sã pãs-
treze poziþiile actuale, pentru a
menþine presiunea asupra lui As-
sad ºi a fi gata sã acþioneze dacã
diplomaþia eºueazã”, a mai spus el.
„Chiar ºi un atac limitat ar consti-
tui un mesaj pentru Assad, în si-
tuaþia cã nici o altã þarã nu va mai
trimite forþe militare”, a asigurat lo-
catarul de la Casa Albã. Care ºi-a
reînnoit angajamentul de a nu de-
plasa trupe terestre ºi a respins
comparaþia cu Irakul din 2003. În
Congresul SUA, doi senatori re-
publicani, John McCain ºi Lindsey
Graham, partizani ai intervenþiei
militare, au regretat cã Obama nu a
prezentat „planul” mai clar, pentru
a testa seriozitatea propunerii ruse
ºi siriene de a transfera arme chi-
mice ale regimului Assad sub con-
trol internaþional. Cu câteva ore
mai devreme, Siria, prin vocea mi-
nistrului sãu de Externe, Walid
Muallem, s-a arãtat pregãtitã sã
renunþe la arsenalul sãu chimic.
„Noi suntem gata sã anunþãm unde
se gãsesc armele chimice, sã oprim

producþia armelor chimice ºi sã
punem instalaþiile la dispoziþia re-
prezentanþilor Rusiei ºi a altor þãri
ºi ONU”, a spus el, subliniind cã
þara sa „nu posedã arme chimice”.
Neutralizarea arsenalului chimic si-
rian ar putea fi greu de realizat pe
teren în plin rãzboi civil, care a fã-
cut peste 100.000 de morþi. Siria
dispune de circa o mie de tone de
diferiþi agenþi chimici, potrivit
SUA. Obama a convenit cu omolo-
gul sãu francez, Francois Hollan-
de, ºi premierul britanic, David Ca-
meron, sã examineze propunerea
rusã, dar negocierile care au înce-
put ieri se anunþã extrem de difici-
le. O reuniune de urgenþã a Consi-
liului de Securitate al ONU, iniþial
prevãzutã pentru marþi, a fost amâ-
natã sine die, la cererea Rusiei. Vla-
dimir Putin a cerut SUA sã renunþe
la recursul la forþã în Siria. „Este
dificil de forþat Siria sau oricare altã
þarã sã se dezarmeze în mod unila-
teral, dacã existã o acþiune militarã
planificatã contra acelei þãri”, a de-
clarat Putin, potrivit televiziunii
ruse. Serghei Lavrov, ºeful siploma-
þiei de la Moscova, a considerat însã
inacceptabil proiectul de rezoluþie
francez care prevede controlul ºi de-
mantelarea armelor chimice siriene,
stabilirea unui dispozitiv de inspec-
þie ºi control ºi, în ultimã instanþã,
utilizarea forþei, pentru forþarea Da-
mascului sã respecte obligaþiile sale.
Francois Hollande are prevãzut pen-
tru astãzi un Consiliu restrâns al
apãrãrii pe dosarul sirian.

Siria: Barack Obama amânãSiria: Barack Obama amânãSiria: Barack Obama amânãSiria: Barack Obama amânãSiria: Barack Obama amânã

eventualitatea unor loviturieventualitatea unor loviturieventualitatea unor loviturieventualitatea unor loviturieventualitatea unor lovituri

Grecia va avea nevoie de ajutor
suplimentar cel puþin o datã, dar po-
sibil ºi de douã ori, a afirmat ieri Luc
Coene, membru al comitetului execu-
tiv al Bãncii Centrale Europene
(BCE), pentru postul de radio „La
Premiere”, transmite Reuters. „Este
clar cã încã nu am ajuns la finalizarea
problemei elene. Va trebui sã facem
eforturi suplimentare, cu siguranþã
încã o datã, poate chiar de douã ori.
Vom vedea cum va evolua situaþia”,
a declarat Luc Coene, care este ºi
guvernator al Bãncii Centrale a Bel-
giei. Creditorii internaþionali estimea-
zã cã Atena va avea nevoie de încã
10-11 miliarde de euro din a doua ju-

BCE:  Grec ia  ar  putea avea
nevoie  de  încã douã programe

de as is tenþã  f inanciarã
Democratul Bill de Blasio a câºti-

gat, marþi, alegerile primare organi-
zate de partidul sãu la New York în
vederea alegerilor pentru postul de
primar, în noiembrie, devenind favo-
rit la înlocuirea în funcþie a lui Mi-
chael Bloomberg. Cel care s-a pre-
zentat drept un anti-Bloomberg, a
obþinut 40,2% din voturile exprima-
te de cãtre democraþi, potrivit rezul-
tatelor dupã numãrarea voturilor ex-
primate în 97% din secþiile de vota-
re. Acest prag de 40%, în cazul în
care va fi confirmat, îi va garanta în-
vestitura democratã. Sub acest prag,
va fi organizat turul doi. De Blasio,
mediatorul oraºului ºi cel mai de stân-

Bill de Blasio a câºtigat alegerile
primare democrate din New York,

potrivit estimãrilor

Rusia a interzis, începând de marþi, importurile
de vin din Republica Moldova, acuzând calitatea
proastã a acestuia. Mãsura vine la scurt timp dupã
ce oficiali de la Moscova au declarat cã, odatã cu
apropierea Republicii Moldova de UE, va avea de
suferit comerþul dintre cele douã state. Serviciul rus
pentru Protecþia Consumatorilor (Rospotrebnadzor)
a motivat cã decizia este urmarea „calitãþii nesatis-
fãcãtoare” a producþiei de alcool, relateazã agenþia
rusã Itar-Tass în pagina sa electronicã. Potrivit Ros-
potrebnadzor, aceste interdicþii vor fi valabile pânã
când autoritãþile competente din Republica Moldo-
va vor lua mãsuri adecvate pentru satisfacerea ce-
rinþelor impuse. „Nu avem de gând sã îndeplinim
rolul de dãdacã pentru economia moldoveneascã”,
a declarat directorul instituþiei, Ghenadi Oniºcenko,
citat de agenþia rusã Interfax. Rodica Sturza, direc-
torul Centrului Naþional pentru Verificarea Calitãþii
Producþiei Alcoolice din Republica Moldova, a re-
plicat cã „aceste afirmaþii sunt lipsite de temei. Noi
am verificat toate loturile care au plecat, în special

în ultimele zile, ºi nu am depistat nici un fel de încãl-
cãri ale normelor, iar afirmaþiile lor precum cã (sub-
stanþele nocive depistate în vinuri) depãºesc de 70-
80 de ori normele maxime admisibile sunt aberante”,
informeazã site-ul Publika.md. Rospotrebnadzor
a anunþat, marþi, cã în loturile de vinuri importate
în ultima perioadã a fost depistatã în catitãþi mari
o substanþã nocivã, care afecteazã în special ri-
nichii ºi ficatul. Potrivit serviciului rus pentru pro-
tecþia consumatorilor, este vorba de opt loturi de
producþie alcoolicã ale întreprinderilor moldove-
neºti „Purcari”, „Cricova” ºi „Aroma”. Anterior,
Rospotrebnadzor a avertizat cã dacã autoritãþile
moldoveneºti nu vor lua mãsuri pentru asigura-
rea calitãþii ºi siguranþei producþiei vinicole, im-
porturile de vinuri ar putea fi interzise, la fel ca în
2006. Decizia Rusiei de a interzice vinurile mol-
doveneºti vine dupã ce vicepremierul rus, Dmitri
Rogozin, a declarat sãptãmâna trecutã cã, odatã
cu semnarea de cãtre Republica Moldova a Acor-
dului de liber schimb cu UE, mai multe acorduri

dintre þara sa ºi aceastã þarã îºi vor pierde valabilita-
tea. Rogozin a atenþionat, de asemenea, voalat, Re-
publica Moldova, cã ar putea avea probleme ºi cu
livrarea de gaze în sezonul rece.

Rusia interzice importurile de vin din Republica Moldova

Continuã dezbaterile
asupra excluderii lui Silvio
Berlusconi din Senat

Dezbaterile din cadrul Comisiei spe-
ciale pentru imunitate a Senatului ita-
lian vor fi reluate astãzi, pentru a deci-
de situaþia senatorului Silvio Berlus-
coni, înainte de un vot final care are
ºanse mari sã ducã la excluderea lide-
rului dreptei italiene din parlament,
dupã ce acesta a fost condamnat defini-
tiv de Curtea de Casaþie, pe 1 august, la
patru ani de închisoare cu executare,
pentru fraudã fiscalã în dosarul Media-
set, informa ieri presa din Peninsulã,
potrivit Agerpres. Cotidianul „La Re-
pubblica” de la Roma scria cã soarta
lui Berlusconi va fi decisã probabil as-
tãzi, dacã Senatul nu va hotãrî sã amâ-
ne din nou decizia finalã asupra exclu-
derii sale din Camera superioarã. Par-
tidul lui Berlusconi, Poporul Libertãþii
(PdL, de centru-dreapta), a cerut mai
mult timp pentru a depune documente
suplimentare. „Am decis sã ne întâlnim
din nou joi (n.r. - astãzi)”, a declarat
Dario Stefano (din partidul Stânga,
Ecologie ºi Libertate, SEL), preºedin-
tele Comisiei speciale pentru alegeri ºi
imunitate din cadrul Senatului.
Marea Britanie: Un
vicepreºedinte al Camerei
Comunelor, inculpat pentru
agresiune sexualã ºi viol

Parlamentarul conservator Nigel
Evans a demisionat din funcþia de vice-
preºedinte al Camerei Comunelor, dupã
ce a fost inculpat pentru opt capete de
acuzare, printre care abuz sexual, agre-
siune sexualã ºi viol, relateazã BBC
News, EFE ºi Reuters. Potrivit procuro-
rilor, acuzaþiile împotriva lui Nigel
Evans dateazã din perioada 2002-2013.
În vârstã de 55 de ani, parlamentarul,
care ºi-a recunoscut public homosexua-
litatea, neagã acuzaþiile, considerân-
du-le nefondate. „Vreau sã asigur pe
toatã lumea cã îmi voi apãra cu fermi-
tate nevinovãþia”, a declarat el. Parla-
mentarul a afirmat cã va continua sã
lucreze pentru a-i reprezenta în Legis-
lativ pe alegãtorii sãi din colegiul Rib-
ble Valley din Lancashire, în nordul An-
gliei. „Înþeleg cã acest caz va stârni
puternic interesul media, însã începând
de astãzi nu voi mai face alte comenta-
rii pânã la finalizarea cazului”, a mai
spus el. Toate cele ºapte presupuse vic-
time ale lui Evans sunt bãrbaþi.
Barroso: Cel mai mare risc
cu care se confruntã UE
este cel politic

Cel mai mare risc cu care se con-
fruntã Uniunea Europeanã în contex-
tul redresãrii economice este cel poli-
tic, a afirmat ieri preºedintele Comisiei
Europene, Jose Manuel Barroso, în
cadrul discursului sãu anual privind
Starea Uniunii, susþinut în plenul Par-
lamentului European de la Strasbourg,
potrivit Agerpres. „În opt luni, votanþii
din Europa vor judeca ce am realizat în
ultimii cinci ani. Mai este mult de fãcut
pânã la alegerile europene, nu e timpul
sã aruncãm prosopul, ci sã ne suflecãm
mânecile ºi sã muncim mai mult”, a spus
Barroso în faþa eurodeputaþilor. „Þine
de noi sã pledãm pentru Europa în ur-
mãtoarele opt luni”, a adãugat el, ad-
optând legi importante precum cele
presupuse de bugetul multianual al UE.
„Bugetul Uniunii Europene este cea
mai concretã pârghie pe care o avem
pentru a stimula investiþiile”, a subli-
niat Barroso. Preºedintele executivului
comunitar a adãugat cã UE a dat un
rãspuns ferm crizei declanºate în 2008
în SUA, precizând cã rezultatele obþi-
nute nu trebuie sã fie nici supraapre-
ciate, dar nici subestimate. Într-un con-
text de refacere economicã, „cel mai
mare risc cu care ne confruntãm este
cel politic, lipsa de stabilitate sau de
determinare”, a mai apreciat Barroso.

ga dintre candidaþi, ar urma sã îl în-
frunte pe 5 noiembrie pe republica-
nul Joe Lhota, care a obþinut marþi
52,4% din voturi în alegerile primare
republicane. Însã New York-ul este
un oraº majoritar democrat, care a
votat în proporþie de 81% cu Barack
Obama în 2009, iar de Blasio, cu ex-
cepþia unei surprize, pare bine pla-
sat sã devinã viitorul primar, dupã
ce a fost condus timp de 12 ani de
cãtre primarul miliardar ºi plutocrat
Michael Bloomberg. În iulie, de Bla-
sio se afla abia pe locul patru în son-
daje, iar creºterea sa spectaculoasã
în ultimele sãptãmâni i-a surprins pe
numeroºi analiºti.

mãtate a lui 2014, deºi unele guverne
din zona euro se opun majorãrii îm-
prumuturilor din cauza opiniei publi-
ce negative. „Existã o îmbunãtãþire,
dar este foarte lentã. În mod natural,
baza economicã a Greciei este extrem
de redusã ºi va fi nevoie de mult timp
pentru ca, în mod gradual, economia
sã-ºi revinã”, a apreciat oficialul BCE.
Grecia, care în 2010 a devenit prima
þarã din zona euro care a cerut ajutor
extern, nu reuºeºte sã revinã pe creº-
tere, chiar dacã a primit douã pache-
te de asistenþã financiarã totalizând
240 miliarde euro (318 miliarde de
dolari) ºi o reducere a datoriei de
aproximativ 100 miliarde euro.
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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 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:30 Akzente
17:00 Din Þara de Foc la

Tijuana
17:30 Lumea modei
17:40 Legendele palatului -

Gyebaek
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Festivalul Internaþional de

Folclor "Cântecele munþilor"
23:00 În numele Islamului
01:00 Ora de business (R)

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Carabinieri (R)
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Engleza la colþ de stradã

(R)
10:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
11:00 Alertã! Aligatori! (R)
12:00 Profil, poveste, personaj
13:00 Deportaþii (R)
13:30 Coreea: spirit ºi culoare

(R)
14:20 Agenda Festivalului

George Enescu (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Carabinieri
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Miss Universe România

2013
18:00 Telejurnal
19:00 Mari familii româneºti
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
20:50 Muzica DP 2
21:00 Arizona: în þara vãduvelor

negre
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Agenda Festivalului

George Enescu

08:00 Cartea Junglei 2
09:15 Din dragoste pentru Roma
11:05 Viaþa stranie a lui Timothy

Green
12:50 Uimitorul Om-Pãianjen
15:05 Imax în Adâncuri
15:50 În miezul întunecat al iernii
17:30 La nebunie!
19:05 În derivã
20:00 Valul întunecat
22:00 Martorul
23:00 True Blood
00:00 Goana dupã sex
01:20 Celula 211
03:10 Þapi ispãºitori

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

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)
06:00 Iubiri vinovate (R)

08:00 Transformarea: Roboþii
salvatori (R)

08:30 Eºti cea mai frumoasã (R)
10:30 Transformarea: Roboþii

salvatori
11:00 Sheena
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 Zoom în 10
14:45 La bloc (R)
15:45 M.A.S.H. (R)
17:00 Rãzbunatorii
18:50 Daune ºi interese
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Dispariþia
00:15 Salvamontiºtii
01:15 Benzi desenate (R)
02:45 Operaþiunea de salvare
03:30 Salvamontiºtii (R)

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 Daredevil
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Daredevil (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 Faci faþã, faci bani
21:15 Asta-i România! (R)
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 La un pas de fericire

(R)
03:00 Te vreau lângã mine

(R)
04:30 Cu capul în nori (R)

07:30 Dragul de Raymond (R)
08:00 Focus Monden (R)
08:30 Poveºti din jurul lumii
09:30 David Copperfield
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 Cireaºa de pe tort
20:30 Ajutor! Vreau sã slãbesc!
22:00 Mondenii
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Soþia perfectã
00:30 Totul despre sex
01:00 Focus (R)
02:00 David Copperfield (R)
04:00 Poveºti din jurul lumii (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Cireaºa de pe tort (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 Ku Ninja In Atak!
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV TLC:

Tables, Ladders and Chairs
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro
03:30 No information

07:00 Rãzboiul depozitelor
08:00 Aºii amanetului din

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

Louisiana
17:00 Colecþia de la Count's

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

Kustoms
00:00 Aºii amanetului din

Louisiana
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07:00 Telejurnal
09:00 Ora de business (R)
09:45 Legendele palatului: Kim

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Europa mea (R)
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
17:00 Finanþe ºi afaceri
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
21:10 Omul fãrã chip
23:10 Regele "zãpezii"
00:50 Omul fãrã chip (R)

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

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

George Enescu (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Carabinieri
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Miss Universe România

2013
18:00 Telejurnal
19:00 Mari familii româneºti
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
20:50 Agenda Festivalului

George Enescu
21:00 În China ºi felete practicã

kung-fu
22:00 Telejurnal
22:30 Festivalul ºi Concursul

Internaþional "George Enescu"
00:30 Coreea: spirit ºi culoare (R)

07:30 Cu primele 20 milioane e
mai greu

09:15 La nebunie!
10:45 Pe platourile de filmare
11:15 Ghidul Autostopistului

Galactic
13:05 Calul de luptã
15:30 Madagascar 3: Fugãriþi

prin Europa
17:05 Domestic
18:35 Filme ºi vedete
19:00 În derivã
20:00 Misiune: Imposibilã -

Ghost Protocol
22:10 True Blood
23:00 Loveºte ºi fugi
00:40 Cãlãtorie eroticã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Alegerea vietii (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Molly
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Predator
22:45 Asasinul
00:45 Predator (R)
02:30 Asasinul (R)
04:30 România, te iubesc! (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 Suflet de gheaþã
22:30 Îþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Suflet de gheaþã (R)
03:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
04:30 Reþeta de Acasã (R)
05:00 Doamne de poveste (R)
06:00 Iubiri vinovate (R)

09:00 Pânã când moartea ne va
despãrþi (R)

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

salvatori
11:00 Daune ºi interese (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 M.A.S.H. (R)
15:45 Bietul Ioanide
19:00 Daune ºi interese
20:00 Conditia umanã
22:00 Liniºte apãsãtoare
00:15 Salvamontiºtii
01:15 Hotel de lux
03:00 Operaþiunea de salvare
03:45 Liniºte apãsãtoare (R)
05:15 Lumea Pro Cinema
05:45 Cine A.M.

06:00 Observator

08:00 Neatza cu  Rãzvan ºi

Dani

10:50 În gura presei

11:40 Teleshopping

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Air Force One

23:15 Furtul de diamante

01:15 Air Force One (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 Roata norocului

22:00 Pe banii pãrinþilor

23:30 Faci faþã, faci bani (R)

00:45 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Pe banii pãrinþilor (R)

03:00 Te vreau lângã mine (R)

04:30 Cu capul în nori (R)

07:30 Dragul de Raymond

(R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 Euromaxx

09:30 David Copperfield

12:00 Levintza prezintã (R)

12:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

13:30 Soþia perfectã (R)

15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Îngerul pãzitor

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Killer Karaoke

21:30 Rechinii ucigaºi

23:30 Totul despre sex

01:00 Focus (R)

02:00 David Copperfield (R)

05:00 Levintza prezintã (R)

05:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
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 Marea Þãcãnealã
21:00 BOXBUSTER, Floyd

Mayweather
22:00 Mafioti
23:00 Wrestling RAW
01:00 "Faceþi jocurile" -

European Poker Tour
02:00 ªtiri Sport.ro
02:10 Wrestling SMACK
03:00 Wrestling WWE Super-

stars
03:30 No information
04:00 ªtiri Sport.ro

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

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

în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Rãzboiul transportatorilor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
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Anunþul tãu!
ANAF – Direcþia Generalã Re-
gionala a Finantelor Publice
Craiova - Administraþia Jude-
teana a Finanþelor Publice
Dolj, organizeazã în data de
30.09.2013, ora 10 la sediul sãu
din Craiova, str. Mitropolit Fir-
milian, nr. 2, în conformitate cu
prevederile art. 159, alin. 3, lit. d,
din Ordonanþa Guvernului nr.
92/2003, privind Codul de Pro-
cedurã Fiscalã, republicatã,
vânzarea prin licitatie a bunu-
lui imobil ”Constructie C1 par-
ter instruire personal” aparþi-
nând SC LPG ADVISER SRL,
CUI 15110338, sat Balta Verde,
Comuna Podari, T21, P11,12,
bl. Cladire Administrativa C3,
judetul Dolj, in suprafata de
367,21mp (nr. cadastral 992S) –
43.420 lei si a urmatoarelor bu-
nuri mobile: recipient – 8.100
lei, paratrasnet – 5.420 lei, de-
tector portabil gaz – 520 lei,
compensator temperatura–
1.980 lei, laptop DELL Inspira-
tion 1501 – 210 lei, Laptop AMI-
LO – 210 lei,biblioraft – 100 lei,
birou - 60 lei, birou - 70 lei, bi-
blioraft (corpmobil) - 50 lei si
biblioraft (corp mobil) - 45 lei
aparþinând SC LPG ADVISER
SRL. Preturile nu includ TVA.
Invitam pe cei care pretind vre-
un drept asupra acestor bunuri
sa înstiinteze despre aceasta
organul de executare, înainte
de data stabilita pentru vânza-
re. Pentru participarea la licita-
tie ofertantii trebuie sa depuna,
cu cel putin o zi inainte de data

Anunþul tãu! OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ ME-
CANIC AUTO ªI
T I N I C H I G I U
AUTO PENTRU
ANGLIA. SALA-
RIU NEGOCIA-
BIL. TELEFON:
00447805868773.
ANGAJÃM MAªI-
NISTE MARO-
CHINÃRIE. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Angajãm tehni-
cian/inginer cu cu-
noºtinþe în sisteme
de alarmã, supra-
veghere video, re-
þele calculatoare.
CV-ul se depune la
adresa de e-mail:
angajari_craiova-
@yahoo.com.

MEDITAÞII
Pregãtesc contabi-
litate – studenþi,
ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
S.C. ATLANTYS,
Clubul Oamenilor
de Afaceri, organi-
zeazã mese festi-
ve, nunþi, botezuri,
agape. Suntem
serioºi ºi exigenþi.
Vã aºteptãm în str.
Romul bl. T3A par-
ter. Telefon: 0251/
411.712; 0723/
868.723.
Transport utilitarã
14 m cubi mãrfuri
diverse, mobilã,
tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/
906.706.

Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.
Meditez matemati-
cã pentru Evalua-
re Naþionalã, Baca-
laureat, alte con-
cursuri ºcolare ºi
examene. Telefon:
0724/088.745;
0351/ 416.101.
Filmez ºi fotogra-
fiez la preþuri avan-
tajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/
359.513.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domici-
liul clientului. Tele-
fon: 0740/895.691.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Stoina, judeþul Gorj.
Telefon: 0730/
600.132.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Calea Bu-
cureºti. Telefon:
0784/122.199.
Vând apartament 3
camere decoman-
date, superb, preþ
negociabil, zona
Ciupercã. Telefon:
0742/872.319,
0748/195.954.

licitatiei, urmatoarele docu-
mente: oferta de cumparare,
dovada platii taxei de participa-
re; împuternicirea persoanei
care îl reprezinta pe ofertant
(procura special legalizata);
pentru persoanele juridice de
nationalitate romana, copie
dupa certificatul unic de înre-
gistrare eliberat de Oficiul Re-
gistrului Comertului; pentru
persoanele fizice române, co-
pie dupa actul de identitate; do-
vada emisa de creditorii buge-
tari ca nu au obligatii bugetare
restante. Oferta de cumpara-
re se va prezenta in scris or-
ganului de executare, insotita
de dovada platii sumei repre-
zentand 10% din pretul de por-
nire a licitatiei pana in ziua de
27.09.2013. Taxa de participa-
re se va achita in contul RO9-
5TREZ2915067XXX006744,
CUI 21828791. Pentru relatii su-
plimentare va puteti adresa Ad-
ministratiei Judetene a Finan-
telor Publice Dolj, str. Mitropolit
Firmilian, nr. 2, Serviciul Exe-
cutare Silita, la camera 406,
tel.: 0251/402277.
S.C. YUKO GROUP SRL solici-
ta aviz de amplasament pentru
investitia: “Instalatie descarca-
re, incarcare, distributie  pro-
duse petroliere, lucrari hidro-
tehnice aferente cheului si plat-
formei, cu imprejmuire in Port
Bechet, jud. Dolj”. Persoanele
interesate se pot adresa la se-
diul Primaria Bechet, sau la te-
lefon contact: 0732707099.



12 / cuvântul libertãþii joi, 12 septembrie 2013publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Particular, aparta-
ment 3 camere,
îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa
Poligrafie). 45.000
Euro negociabil.
Telefon: 0721/
218.871.

CASE
Vând casã în Bãi-
leºti ºi curte 2000
mp zona I, sau
schimb cu garsoni-
erã Craiova, + di-
ferenþa. Telefon:
0742/097.486.
Vând casã comu-
na Urzicuþa 4 ca-
mere + 3500 mp.
Telefon: 0722/
651.544.
Vând casã locuit
cu 3 spaþii comer-
ciale. Telefon:
0744/391.195.
Casã, 3 camere,
anexe, pomi fruc-
tiferi, vie, fântânã,
localitatea Ciutu-
ra, preþ negocia-
bil. Telefon: 0763/
305.850.

Vând gospodãrie
formatã din 2 case,
anexe ºi 38 ari cur-
te în sat Þugureºti,
comuna Valea
Stanciului. Telefon:
0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ie-
ºire la ºoseaua
Craiova – Bechet.
Telefon: 0734/
159.594.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucã-
tãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã
termic, eventual
schimb 2 aparta-
mente, 2 camere
sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren in-
travilan în satul
Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.

Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului, sta-
re bunã, 600 mp.
Preþ negociabil.
Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren intra-
vilan 3,5 euro,
Brãdeºti. Telefon:
0749/230.636.
Vând parcele Câr-
cea, la asfalt, alã-
turat cu Hanul cu
ponei, 450 mp ºi
650 mp. Telefon:
0767/263.391.
Vând intravilan vis-
a-vis de târgul Leu,
1174 mp, 2 deschi-
deri 17 m ºi reþele
apã, electricitate,
cadastru, carte fun-
ciarã. Telefon:
0724/572.434;
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
Segarcea str. Uni-
rii, nr. 29F (în spa-
tele Liceului), ca-
dastru. Telefon:
0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 800 mp, co-
muna Predeºti
ideal pentru casã,
zonã pitoreascã.
Telefon: 0762/
109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.

VÂND TEREN
ZONA PASARE-
LA PIELEªTI DE
70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Tere-
nurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Tele-
fon. 0746/467.922;
0744/220.492.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Matiz galben
rulat taxi unic pro-
prietar, fabricaþie
2002, echipat GPL.
Preþ 500 euro ne-
gociabil. Telefon:
0732/162.302;
0786/099.228.
Vând Matiz Econo-
mic 10.000 Km,
preþ 10.000 Ron,
an fabricaþie 2007,
culoare roºu. Tele-
fon. 0770/906.030.

Vând Opel Astra
2008, 1,6, 68000
km, 105 C.P., ben-
zinã, Euro 4, taxã
mediu nerecupera-
tã, preþ 5000 euro
negociabil. Tele-
fon: 0727/500.950.
Vând maºinã auto
Peugeot 806,Ben-
zinã, an 1995 ne-
înmatriculatã. Ba-
riera Vâlcii nr. 63.
Craiova. 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 Peugeot
307 diesel anul
2004 înmatricu-
lat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Cielo – 2007
– 1850 euro. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3,
albastru, 2007,
23500 km, 5 uºi,
1400 cm3, air-
bags, ABS, ca
nouã + cauciucuri
iarnã. Telefon:
0746/152.196.
De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fa-
bricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ:
650 euro. Telefon:
0768/440.441.

Vând teren intravi-
lan ºi extravilan.
Telefon: 0766/
582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu
de Sus, la 600 me-
tri de lacul Tanchiº-
tilor. Preþ negocia-
bil. Telefon: 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 Iºalni-
þa, 2500 mp, cu
posibilitate de
construire lângã
reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechi-
dere 34 m, para-
lel cu drumul eu-
ropean. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, satul
Predeºti la 16 km
de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

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
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Vând Ford Fiesta
impecabil, înma-
triculat. Telefon:
0745/043.152.
Vând camion Ive-
co, turbo diesel,
an fabricaþie 2008,
39.000 km, neru-
lat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate
6,5 tone, preþ ne-
gociabil sau alte
variante. Telefon:
0748/995.594.
Vând KIA SPOR-
TAGE, an fabrica-
þie 2005, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0723/221.837.
Vând Opel Tigra
1400 cc, fabrica-
þie 1993, înmatri-
culat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 2 gropi, Cimi-
tirul Romaneºti, cu
lucrare fãcutã. Tele-
fon: 0771/758.019.

Vând canapea
extensibilã tapiþe-
rie pluº, preþ 160
lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat de
ozonat apa, elimi-
nã pesticidele din
legume ºi fructe,
precum ºi hormonii
ºi antibioticele din
carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând þeavã neagrã
40 ml, robineþi, ven-
tile fontã noi diver-
se mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
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, mo-
tor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon:
0730/542.885.

Vând struguri ieftin
maxim  1000 kg. Te-
lefon: 0729/175.918.
Vând uºi cu toc,
de interior, cu
geam, date cu lac,
tuburi CO2, doza-
tor bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar elec-
tronic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat
Activa Magic, 250
lei negociabil. Tele-
fon:  0766/355.375.
Vând set motor
tip BORGO pen-
tru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi
la telefon: 0748/
057.590.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/ kg,
2 damigene 10-15
litri, 15 lei / buc. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând presã de ba-
lotat, sticle plastic,
cutii de bere, puti-
nã 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 ca-
lorifer fontã folosit,
un calorifer tablã
120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând cauciucuri
155/13 cu janþã noi,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/
850W nou, canis-
trã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon:
0251/427.583.
Vând frigider 320
litri, combinã muzi-
calã stereo, piei de
bovinã tratate, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
flex mare, aparat
sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie ara-
gaz, masã televi-
zor, covor, aragaz
voiaj cu butelie,
maºinã de cusut,
plãci muzicã popu-
larã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – in-
dex, aragaz + bute-
lie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante,
covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bu-
cãtãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de
cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.

Vând chiuvetã bu-
cãtãrie din fontã
20 lei, jaluzele di-
ferite mãrimi, lus-
tre 2 ºi 3 braþe - 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând/închiriez
construcþie cu
spaþii separate 500
mp cu teren intra-
vilan 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, capa-
citate mare ºi
centrifugã miere.
Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimiti-
rul Ungureni. Tele-
fon: 0351/437.906.
Vând 4 locuri de
veci, douã pe o
parte suprapuse
ºi douã pe o par-
te. Telefon: 0729/
977.036.

Vând bicicletã co-
pii 2-4 ani (50 Ron),
televizor bucãtãrie,
2 radio casetofoa-
ne (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/
977.036.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie,
diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MAR-
MURÃ. TELEFON:
0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.

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

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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Vând mobilã (di-
verse), covor
persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate,
preþ negociabil.
Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã co-
pil, covor persan.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector
pentru cãldurã in-
stant apã caldã,
ºemineu pe lem-
ne – cãrbuni, sta-
re 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 mar-
murã 1200/400/
100 scrisã - 100
lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20
lei. Telefon: 0761/
355.869.

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

AUTO
Cumpãr auto Tico
de la  unic proprie-
tar. Telefon: 0351/
460.075 sau 0728/
058.802.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de
apartament. Tele-
fon: 0761/438.807.
Proprietar închi-
riez pe termen
lung apartament 3
camere mobilat
parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Închiriez aparta-
ment 3 camere
Grãdina Botani-
cã, mobilat, 350
euro negociabil.
Telefon: 0727/
500.950.

Închiriez 4 ca-
mere, studente,
1 Mai. Telefon:
0741/117.193.
Primesc 2 fete în gaz-
dã, condiþii bloc. Te-
lefon: 0766/328.569.
Primesc fatã în gaz-
dã, central. Telefon:
0769/680.597.
Închiriez teren pen-
tru parcare maºini
sau centru vânzãri
sau G.P.L. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Închiriez teren pen-
tru amplasare
chioºcuri sau ma-
gazine pe perioadã
nedeterminatã,
zonã cu vad. Tele-
fon: 0761/665.763.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobi-
rii, 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, ca-
sino, birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/
784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdi-
niþã copii. Telefon:
0251/429.943;
0742/450.724.
Închiriez aparta-
ment 2 camere, uti-
litãþi. Telefon: 0748/
105.609.

Ofer spre închi-
riere apartament
3 camere modi-
ficat în 4 came-
re, blocurile K,
strada Pãltiniº,
parter, acces bi-
lateral, pretabil
firmã. Telefon:
0744/541.452.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
mobilat ºi utilat.
Recent renovat,
Rovine, pizzeria
Ibizza. Telefon:
0769/846.192.

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

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 nu-
mãr privat.
Caut o doamnã vã-
duvã  cu permis auto
cu maºinã sau fãrã,
plãcutã fizic, maxim
55 ani. Telefon:
0253/285.145;
0762/278.639;
0351/430.880.

DIVERSE
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.

Caut donator rinichi
grupa AII. Telefon.
0766/ 518.173.
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil
sau bãtrân. Tele-
fon: 0764/568.897.
0751/ 911.417.
Pensionar singur
caut familie pentru în-
treþinere la þarã. Tele-
fon: 0762/603.748.
COMEMORÃRI

Azi 12 septem-
brie 2013, se îm-
plinesc 6 ani de la
decesul învãþã-

toarei DULGHE-
RU VASILICA  din
Bãileºti. Soþul, fii-
ca, ginerele ºi ne-
poata nu o vor
uita niciodatã.
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FC Universitatea Craiova s-a
calificat, ieri, în „16”-imile de fi-
nalã ale Cupei României Timiºo-
reana, dupã ce a reuºit sã se im-
punã cu 2-1, în deplasare, în faþa
lui CSM Râmnicu Vâlcea.

Mîrzeanu (57) ºi Sãceanu (86)
au punctat pentru formaþia finan-
þatã de Adrian Mititelu, în timp
ce reuºita gazdelor a venit din
partea lui Lirca (74, penalty).

„Principal” la CSM, fostul ata-
cant al ªtiinþei, Claudiu Nicules-
cu, nu a încheiat jocul pe bancã,
fiind trimis în tribune în minutul
63, pentru proteste.

Tehnicianul alb-albaºtrilor, ita-
lianul Nicolo Napoli, a trimis în
teren urmãtoarea echipã:  Hoto-
boc – Mitic, Acka, Ciuca (cpt.)
– Cruceru (Cosic 90), Sãceanu,
Mîrzeanu, V. Gheorghe (Buºu
46), Frãsineanu – Bãlan, Baird
(Stoianof 77).

Reamintim, cealaltã Universi-
tate (CS), cea a Municipalitãþii, a
fost eliminatã din competiþie

Gazda CM 2014, Brazilia, se
pregãteºte intens pentru turneul
final! Astfel, trupa condusã de
Luiz Felipe Scolari ºi-a progra-
mat un amical de lux în Statele

Brazilia a învins Portugalia,Brazilia a învins Portugalia,Brazilia a învins Portugalia,Brazilia a învins Portugalia,Brazilia a învins Portugalia,
într-un amical de galãîntr-un amical de galãîntr-un amical de galãîntr-un amical de galãîntr-un amical de galã

Unite, în compania Portugaliei,
pe care l-a câºtigat, ieri-noapte,
cu scorul de 3-1.

Raul Meireles, fundaºul lui
Fenerbahce, a deschis scorul în

minutul 18, dar reacþia brazilie-
nilor nu s-a lãsat mult aºteptatã,
Thiago Silva (20) punctând
printr-o loviturã de cap impara-
bilã, dupã un corner.

În minutul 34, starul Barce-
lonei, Neymar, a izbutit faza me-
ciului. Fotbalistul catalanilor a
trecut prin toatã defensiva
portughezã ºi a finalizat acþiu-
nea cu un ºut plasat din careu,
marcând pentru 2-1.

Dupã pauzã, Jo (49) a stabilit
scorul final, trimiþând simplu în
poartã, dupã o pasã primitã de
la Maxwell.

Într-un alt joc de pregãtire,
campioana mondialã ºi euro-
peanã în execiþiu, Spania, abia
a smuls o remizã contra repre-
zentativei statului Chile, scor 2-
2. Au punctat Sodado (38) ºi
Navas (90), respectiv Vargas
(5, 44).

marþi, când s-a înclinat cu 3-1,
la finele unui meci ce a avut ne-
voie de prelungiri, pe terenul
Chindiei Târgoviºte.

Alte rezultate: FCM Dorohoi
– CS Municipal Studenþesc Iaºi 3-
2, FC Voluntari – Rapid Bucureºti
0-1 (prel), CS Baloteºti – ACS
Berceni 0-1, Sãnãtatea Cluj – ASA
Târgu Mureº 0-0, 5-4 pen., SC
Bacãu – FCM Dunãrea Galaþi 2-
0, FC Farul Constanþa – CF Brãi-
la 1-0, Petrolistul Boldeºti – Uni-
rea Tãrlungeni 2-1, Armata Aurul
Brad – Metalul Reºiþa 0-4, Ripen-
sia Timiºoara – UTA Arad 3-0,
Gloria Buzãu – FC Clinceni 2-0.

Partidele FC Hidiºelul de Sus
– FC Bihor Oradea ºi Avântul Bâr-
sana – Gloria Bistriþa s-au termi-
nat dupã închiderea ediþei.

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 Fot-
balului.

Echipa lui Mititelu merge
mai departe în Cupa României

GRUPA A
Macedonia – Scoþia 1-2
(Kostovski 84 / Anya 60, Malo-

ney 89)
Þara G. – Serbia 0-3
(Dordevici 8, Kolarov 38, Marko-

vici 55)
1. Belgia 8 15-2 22
2. Croaþia 8 11-5 17
3. Serbia 9 13-10 11
4. Scoþia 9 6-12 8
5. Macedonia 8 6-10 7
6. Þara G. 8 7-19 6
Mai e de jucat: Croaþia – Belgia,

Þara G. – Macedonia (11 oct.), Bel-
gia – Þara G., Scoþia – Croaþia, Ser-
bia – Macedonia (15 oct.).

GRUPA B
Armenia – Danemarca 0-1
(Agger 73 pen.)
Malta – Bulgaria 1-2
(Herrera 78 / Dimitrov 9, Gar-

gorov 58)
Italia – Cehia 2-1
(Chiellini 51, Balotelli 54 pen. /

Kozak 19)
1. ITALIA 8 15-5 20
2. Bulgaria 8 13-6 13
3. Danemarca 8 9-10 12
4. Cehia 8 8-8 9
5. Armenia 8 8-10 9
6. Malta 8 4-18 3
Mai e de jucat: Malta – Cehia,

Armenia – Bulgaria, Danemarca –
Italia (11 oct.), Bulgaria – Cehia, Ita-
lia – Armenia, Danemarca – Malta
(15 oct.).

GRUPA C
Kazahstan – Suedia 0-1
(Ibrahimovici 1)
I-le Feroe – Germania 0-3
(Mertesacker 22, Ozil 74 pen.,

Muller 84)
Austria – Irlanda 1-0
(Alaba 84)
1. Germania 8 28-7 22
2. Suedia 8 14-8 17
3. Austria 8 16-8 14
4. Irlanda 8 13-13 11
5. Kazahstan 8 4-17 4
6. I-le Feroe 8 3-25 0
Mai e de jucat: Germania – Irlan-

da, Suedia – Austria, I-le Feroe –
Kazahstan (11 oct.), Irlanda – Kazah-
stan, Suedia – Germania, I-le Feroe –
Austria (15 oct.),

GRUPA E
Norvegia – Elveþia 0-2
(Schar 12, 51)
Cipru – Slovenia 0-2
(Novakovici 12, Ilicici 80)
Islanda – Albania 2-1
(Bjarnason 14, Sightorsson 47 /

Rama 9)
1. Elveþia 8 14-5 18
2. Islanda 8 14-14 13
3. Slovenia 8 11-10 12
4. Norvegia 8 9-9 11
5. Albania 8 8-9 10
6. Cipru 8 4-13 4
Mai e de jucat: Slovenia – Nor-

vegia, Islanda – Cipru, Albania – El-
veþia (11 oct.), Norvegia – Islanda,
Cipru – Albania, Elveþia – Slovenia
(15 oct.)

GRUPA F
Rusia – Israel 3-1
(V. Berezutski 49, Kokorin 52,

Glushakov 74 / Zahavi 90+3)
Luxemburg – Irlanda N. 3-2
(Joachim 45+2, Bensi 78, Ja-

nisch 87 / Paterson 14, McAuley 82)
1. Rusia 8 15-4 18
2. Portugalia 8 16-8 17
3. Israel 8 17-12 12
4. Irlanda N. 8 8-14 6
5. Luxemburg 8 7-19 6
6. Azerbaidjan 8 4-10 5
Mai e de jucat: Luxemburg – Ru-

sia, Azerbaidjan – Irlanda N., Portu-
galia – Israel (11 oct.), Azerbaidjan –
Rusia, Israel – Irlanda N., Portugalia
– Luxemburg (15 oct.).

GRUPA G
Lituania – Liechtenstein 2-0
(Matulevicius 18, Kijanskas 40)
Slovacia – Bosnia 1-2
(Hamsik 42 / Bicakcici 70, Haj-

rovici 78)
Grecia – Letonia 1-0
(Salpingidis 58)
1. Bosnia 8 25-5 19
2. Grecia 8 9-4 19

3. Slovacia 8 9-7 12
4. Lituania 8 7-10 8
5. Letonia 8 8-16 7
6. Liechtenstein 8 3-19 2
Mai e de jucat: Grecia – Slova-

cia, Bosnia – Liechtenstein, Lituania
– Letonia (11 oct.), Grecia – Liech-
tenstein, Letonia – Slovacia, Litua-
nia – Bosnia (15 oct.).

GRUPA H
Ucraina – Anglia 0-0
San Marino – Polonia 1-5
(Della Valle 22 / Zielinski 10, 66,

Blaszczykowski 23, Sobota 34,
Mierzejewski 75)

1. Anglia 8 25-3 16
2. Ucraina 8 19-4 15
3. Muntenegru 8 15-8 15
4. Polonia 8 18-9 13
5. Moldova 8 4-15 5
6. San Marino 8 1-43 0
Mai e de jucat: Moldova – San

Marino, Ucraina – Polonia, Anglia –
Muntenegru (11 oct.), San Marino –
Ucraina, Muntenegru – Moldova,
Anglia – Polonia (15 oct.).

GRUPA I
Georgia – Finlanda 0-1
(Eremenko 74 pen.)
Belarus – Franþa 2-4
(Filipenko 32, Kalachev 57 / Ri-

bery 47 pen., 64, Nasri 70, Pogba 73)
1. Spania 6 10-2 14
2. Franþa 7 12-6 14
3. Finlanda 7 5-6 9
4. Georgia 7 3-8 5
5. Belarus 7 6-14 4
Mai e de jucat: Spania – Belarus

(11 oct.), Spania – Georgia, Franþa –
Finlanda (15 oct.).

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

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

PRELIMINARII CM 2014 – EUROPA

Etiopia, Insulele Capului Verde, Coasta de Fildeº, Ghana, Burkina Faso,
Nigeria, Egipt, Algeria, Camerun ºi Senegal au câºtigat cele 10 grupe prelimi-
nare.

La CM merg cinci reprezentative, decise în urma unor „duble” de baraj.
Tragerea la sorþi nu a fost încã efectuatã.

Pânã acum se cunosc 10 reprezentative (din 32) calificate la CM din 2014
BRAZILIA (þara gadzã)
JAPONIA (câºtigãtoare gr. B Asia)
AUSTRALIA (loc II gr. B Asia)
IRAN (câºtigãtoare gr. A Asia)
COREEA DE SUD (loc II gr. B Asia)
OLANDA (câºtigãtoare gr.D Europa)
ITALIA (câºtigãtoare gr. B Europa)
SUA (America Centalã de Nord ºi Caraibe)
COSTA RICA (America Centalã de Nord ºi Caraibe)
ARGENTINA (America de Sud)

Bolivia – Ecuador 1-1
(Arrascaita 47 / Caicedo 58 pen.)
Uruguay – Columbia 2-0
(Cavani 77, Stuani 81)
Venezuela – Peru 3-2
(Rondon 37, C. Gonzales 62, Ote-

ro 77 / Hurtado 20, Zambrano 87)
Paraguay – Argentina 2-5
(Nunez 17, Santa Cruz 86 / Messi

12 pen., 53 pen., Aguero 32, Di Ma-
ria 50, M. Rodriguez 90)

Chile a stat.
1. ARGENTINA14 30-11 29
2. Columbia 14 22-9 26
3. Chile 14 24-21 24
4. Ecuador 14 18-14 22

5. Uruguay 14 22-22 22
6. Venezuela 15 13-19 19
7. Peru 14 15-22 14
8. Bolivia 15 16-29 11
9. Paraguay 14 15-28 11
Mai e de jucat: Argentina – Peru,

Ecuador – Uruguay, Columbia – Chi-
le, Venezuela – Paraguay (11 oct.),
Uruguay – Argentina, Paraguay –
Columbia, Chile – Ecuador, Peru –
Bolivia (15 oct.).

Primele 4 clasate acced la tur-
neul final, iar locul 5 va susþine o
„dublã” de baraj cu o Iordania, câº-
tigãtoare a barajului în Asia.

PRELIMINARII CM 2014 – AMERICA DE SUD

PRELIMINARII CM 2014 – AMERICA
DE NORD, CENTRALÃ ªI CARAIBE

Jamaica – Costa R. 1-1
(Anderson 90+2 / Brenes 74)
SUA – Mexic 2-0
(Johnson 49, Donovan 78)
Honduras – Panama 2-2
(Costly 28, Palacios 61 / Torres

50, Chen 90+2)
1. SUA 8 10-6 16
2. COSTA R. 8 11-5 15
3. Honduras 8 10-10 11
4. Panama 8 7-9 8

5. Mexic 8 4-6 8
6. Jamaica 8 3-9 4
Mai e de jucat: Mexic – Panama,

Honduras – Costa R., SUA – Jamai-
ca (11 oct.), Jamaica – Honduras,
Panama – SUA, Costa R. – Mexic (15
oct.).

La CM se calificã primele 3 locuri,
în timp ce echipa de pe poziþia a 4-a va
juca o „dublã” de baraj cu Noua Zee-
landã, deja câºtigãtoare în Oceania.

BARAJ CM 2014 – ASIA – MANªA RETUR
Uzbekistan – Iordania 1-1 (în tur 1-1), 7-8 pen.
(Ismailov 5 / Al Murjan 42)
Iordania va juca pentru un loc la CM un baraj cu locul 5 din America de

Sud.

PRELIMINARII CM 2014 – AFRICA
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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)

UNDER 21 – PRELIMINARII CE 2015

PRELIMINARII CM 2014 În celelalte partide ale grupei: Ungaria – Estonia 5-1 (Klavan 11 aut., Hajnal 21, Bode 41, Nemeth 69,
Dzsudzsak 85 / Kink 48), Andorra – Olanda 0-2 (Van Persie 50, 54).

Clasament Gr. D
1. OLANDA 8 7 1 0 24-4 22p
2. Ungaria 8 4 2 2 18-12 14
3. Turcia 8 4 1 3 14-7 13
4. România 8 4 1 3 13-12 13
5. Estonia 8 2 1 5 6-16 7
6. Andorra 8 0 0 8 0-24 0

Programul ultimelor două etape
11 octombrie: Andorra – ROMÂNIA, Olanda – Ungaria, Estonia – Turcia;
15 octombrie: ROMÂNIA – Estonia, Ungaria – Andorra, Turcia – Olanda.
Olanda a obţinut deja calificarea la CM. Poziţia secundă accede, cel mai probabil, într-un play-off (se

califică opt din cele nouă echipe clasate pe locul secund în grupe).

România – Turcia 0-2
Stadion: „Arena Naţională”, spectatori: 44.537.
Au marcat: Yilmaz 22, Erdinc 90+5.
România: Tătăruşanu – Măţel, Goian, Chiricheş, Raţ – Hoban, Pinti-

lii – Torje (Ad. Popa 46), Stancu, Tănase (G. Bucur 78)  – Marica (Ma-
xim 46). Selecţioner: Victor Piţurcă.

Turcia: Volkan – Gonul, Kaya, Toprak, Erkin – Tore (Erdinc 84),
Inan, Topal, Turan – Bulut (Gulum 90), Yilmaz (Şahan 72). Selecţioner:
Fatih Terim.

Cartonaşe galbene: Raţ 40 / Kaya 1, Volkan 65, Turan 70.
Arbitru: Svein Oddvar Moen (Norvegia).

Stăm la mâna Olandei. Barajul, un vis îndrăzneţ acum

Lamentabil!
Euforia vic toriei la sc or de neprezentare cu Ungaria s -a

stins  după doar patru zile,  într-o mare de amărăciune. Aver-
tizaţi de selecţioner c ă tricolorii nu îşi vor asuma risc uri în
meciul cu Turc ia (contra căreia un egal ar  f i însemnat c a-
lificarea în play-off  în proporţie de 99 la sută) , nu ne aş-
teptam la un fes tival al ocaziilor la poarta lui Volkan,  dar
nici nu ne înc hipuiam c ă oamenii pregătiţi de Fatih Terim,
ieşiţi din calcul dac ă nu învingeau, ne vor înghesui într-
atât în propriul teren şi ne vor face să părem o naţională
atât de mic ă.

Indiferent dac ă a fos t vorba de tac tica lui Piţurcă sau de
diferenţa de valoare dintre cele două reprezentative, sc orul
de 2-0 şi maniera în care tr ic olorii au pierdut marţi seara,
pe Arena Naţională, ne ridic ă mari semne de întrebare cu
privire la puterile noastre de a ajunge la mondialele din Bra-
zilia.  Bine, acum fac torul esenţial este să ne recăpătăm lo-
cul doi, şi apoi vom mai vedea.

Şanse mai există, însă în contextul dat nu mai depindem
doar de noi, ci de calific ata Olanda,  care nu trebuie să piardă
nici c u Ungaria nici cu Turc ia. În cazul unei egalităţi de
punc te cu c ea din urmă,  pentru că maghiarii ies  în acest
caz din ecuaţie,  ai noş tr ii ar  avea serios de remontat la
golaveraj, primul criteriu de departajare.  Momentan turc ii
sunt pe zero (se exclud rezulatele cu Andorra),  în timp ce
ai noştrii au minus  trei (7-7, respectiv 9-12).

Meciul cu Turcia a început prost şi s -a sfârşit la fel.
Oaspeţii au avut prima oc azie mare,  în minutul 10, când
Burak Yilmaz,  după o eroare de c urtea şcolii a lui Chiri-
cheş , a scăpat s ingur c u Tătăruşanu,  însă a tras  „moale” şi
goalkeeper-ul Stelei a respins . Tănase a răspuns cu o bară
transversală (15),  la un lob din afara c areului, după care
turc ii au deschis  sc orul.  Prin ac elaşi Burak Yilmaz, c ap din-
tre „umbrele” Chiricheş  ş i Goian (foto) .

Dacă în prima repriză România practic nu a contat în
atac , tricolorii au fos t mai activi în partea sec undă,  numai
că Bogdan Stancu a marc at doar din ofsaid, iar  Adi Popa a
ridicat tribunele în picioare,  ţintind bara din 14 metri.  Vizi-
tatorii ş i-au securizat avantajul în prelungiri (mai avusese-
ră între timp şi alte oportunităţi),  graţie rezervei Mevlut
Erdinc,  c are a punc tat cu un şut din c areu,  la c olţul lung.

“Nu am reuşit să facem un joc bun cum ne aş-
teptam. Mulţi dintre noi, în frunte cu mine, nu am
reuşit să trecem peste oboseala din meciul cu Un-
garia şi asta s-a văzut. Nu ne-am revenit fizic. Este
păcat că stăm la mâna rezultatelor, dar cu puţină
şansă putem ajunge la baraj”. (Vlad Chiricheş, fun-
daş România)

“Trebuie să plecăm capul, dar şansele noastre
nu s -au năruit. Vom face tot ceea c e va depinde
de noi. Păc at că a lipsit Bourc eanu (n.r. suspen-
dat) , este un jucător de care România avea nevoie
la acest meci. Speranţe sunt în continuare, trebu-
ie să credem în ele”. (Ciprian Marica, atacant
România)

“Am avut o primă repriză pe care am dominat-o
şi în care am şi marcat. Am întâlnit o echipă bună
care ne-a învins la Istanbul. Îi felicit pe români şi
pe antrenor şi le urez succes pe viitor. A fost un
meci greu, aproape ca unul de şah. Mai avem două
meciuri şi e nevoie de încă două victorii. Dacă ne
calificăm sau nu e mai puţin important, suporterii
aşteaptă victorii. Acesta este un drum al speranţei
şi vom face tot ce putem pentru a-i face mândri”.
(Fatih Terim, selecţioner Turcia)

Piţurcă: „Şansele de accede-
re în baraj sunt minime”

Victor Piţurcă a reuşit să pre-
gătească magistral meciul cu ma-
ghiarii, însă contra turcilor a scos
din joben cartea necâştigătoare.
Tehnicianul şi-a asumat vina pen-
tru multe dintre erori, însă este
de părere că diferenţa din teren
a fost făcută, în primul rând, de
greşelile individuale, nu de tacti-
ca propriu-zisă.

“Se anunţa un meci foarte di-
ficil şi aşa a şi fost. Să primeşti gol de o asemenea manieră, să
ai atâtea greşeli...e greu să mai revii. La un asemenea nivel e
greu să faci atât de multe erori şi să speri la un rezultat pozitiv.

Prea mulţi jucători nu au corespuns din punct de vedere
fizic. Dar chiar şi aşa am avut câteva ocazii, puteam obţine un
egal. Nu mai putem face nimic acum, mai avem două jocuri şi
trebuie să le câştigăm. Şi să stăm la mâna rezultatelor. Şansele
de calificare sunt minime, dar sperăm ca Olanda să joace la
potenţial maxim, chiar dacă sunt deja calificaţi”, a spus selecţi-
onerul, la gsptv.

Site-ul UEFA: „Visul Turciei a prins viaţă!
Ambiţiile României de a ajunge la CM, umbrite de oaspeţi”

Site-ul UEFA a analizat partida de pe Arena Naţională punc-
tând că elevii lui Piţurcă au pierdut o şansă uriaşă de a-şi secu-
riza locul secund.

“Burak Yilmaz şi Mevlut Erdinc au marcat şi visul Turciei de
a ajunge la Campionatul Mondial a prins viaţă. Ambiţiile Româ-
niei de calificare la turneul final, umbrite de oaspeţi.

Confruntarea de la Bucureşti a fost egală până în minutul 22
când Burak a înscris. România a luptat în stilul şi ritmul ei
caracteristic şi în ciuda faptului că a avut două bare, Mevlut a
risipit orice urmă de îndoială. Terim îşi duce echipa pe locul
trei, la doar un punct în spatele Ungariei”, a notat sursa citată.

Seara de marţi a fost una nefe-
ricită şi pentru naţionala sub 21 de
ani a României, învinsă în al doilea
meci din preliminariile CE 2015 de
reprezentativa similară a Muntene-
grului, 2-3, în deplasare, la Pod-
gorica.

Golurile gazdelor au fost mar-
cate de Vukcevici 11, Mugosa 25
şi Zorici 83, în timp ce pentru tri-
colori a înscris craioveanul Mihai
Roman, actualmente la Săgeata

Înfrângere şi pentru tricolorii mici
Stelea, debut cu stângul

Năvodari, în minutele 59 şi 90 din
penalty.

Selec ţionerul Bogdan Stelea,
aflat la primul meci la cârma naţi-
onalei (n.r. l-a înlocuit pe Emil Săn-
doi, plecat după acel ruşinos 2-2
din Feroe, din prima etapă), a fo-
losit următoarea formulă de echi-
pă: Buzbuchi – Nica, Marc (Pete-
leu 55), Puţanu, Popescu – Leca,
Cârstocea – Năstăsie (Gavra 78),
Stanciu (Ţîră 46), Băluţă – Ro-
man.

Într-un alt joc din această gru-
pă, cu numărul 6, Germania a în-

vins, luni seara, în deplasare, cu
scorul de 4-0, Irlanda.

Clasamentul: 1. Germania – 6p
(2j), 2. Muntenegru – 6p (2j), 3.
Irlanda – 3p (2j), 4. România – 1p
(2j), 5. I-le Feroe – 1p (4j).

Următorul meci al naţionalei de
tineret a României va avea loc la
11 octombrie, pe teren propriu, cu
Irlanda.

La turneul final, găzduit de Ce-
hia, se califică echipele clasate pe
primul loc în cele 10 grupe şi 5
echipe de pe locul secund, câşti-
gătoarele “dublelor” de baraj.


