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Primul

cotidian al

Olteniei

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

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

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

 CU PLATA PE LOC

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

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu ştiu de ce Popescu nu face epi-
grame sau caricaturi, e foarte talen-
tat. De când a intrat în politică, e de
râsul lumii. actualitate / 3

Graniţele
posibilului pentru
stânga doljeană

Vârfurile social-democraţilor dol-
jeni, care se legitimează în surdină de
stânga, s-au deplasat în ultimele zile,
fapt notabil, în două mari localităţi
rurale - Maglavit şi Melineşti - care
au sărbătorit ceea ce numesc „ziua
comunei”. Răspunzând, astfel, bă-
nuim, şi invitaţiilor celor doi primari,
Ion Dinu şi Ana Ceană, ambii cu aport
de luat în seamă, din punct de vedere
electoral, la alegerile legislative de anul
trecut. Şi nu numai. Fără a fi striden-
tă, prezenţa lor nu a trecut neobser-
vată, mai ales că, la Mânăstirea Ma-
glavit, s-au văzut la faţă, moment de
evlavie, cu Înalt Prea Sfinţa Sa, Iri-
neu, Mitropolitul Olteniei.

Un tânăr în vârstă de 16 ani, din Craiova, a ajuns ase ară la
Spitalul Clinic Judeţean de  Urgenţă Craiova, după ce a fost
muşcat de un câine  maidane z, pe strada Vasile Conta din Cra-
iova. Maidane zul a vrut să atace căţelul prie tenei lui Cornel
Popescu (16 ani),  băiatul l-a luat în braţe, însă maidanezul a
sărit la el ş i l-a muşcat de  mână ş i de  un picior.  Poliţiştii au
stabilit  că maidanezul este  al unor persoane fără adăpost, care
stau într-un spaţiu dezafectat al unui bloc ş i continuă cerce-
tările  în cauză.
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$1 EURO ...........................4,4847 ............. 44847
1 lirã sterlinã..........................5,3373.......................53373

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaievineri, 13 septembrie - max: 23°C - min: 12°C

METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,3744........33744
1 g AUR (preþ în lei).......145,4179.....1454179

Cursul pieþei valutare din 13 septembrie 2013-anunþat de BNR
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Direcþia Naþionalã Anticorupþie a anunþat,
ieri, cã a început urmãrirea penalã în cazul lui
Ovidiu Silaghi (foto), pentru trafic de influ-
enþã, faptele de care este acuzat fiind din pe-
rioada mai - decembrie 2012, când a fost mi-

nistru al Transporturilor. Silaghi a fost ieri la
DNA pentru a lua la cunoºtinþã acuzaþiile care
îi sunt aduse în acest dosar. La plecare, Si-
laghi a declarat cã a citit înºtiinþarea de ur-
mãrire penalã din dosarul în care este cerce-

tat pentru trafic de influ-
enþã, dar deocamdatã
nu a vãzut probele, pre-
cizând cã este membru
al Parlamentului Euro-
pean din 5 septembrie,
dar vine la DNA pentru
cã vrea sã clarifice pro-
blema.  În t rebat  dacã
procurorii menþin acuza-
þia cã a primit 200.000 de
euro de la Nelu Iordache
pentru a  interveni  la
persoane cu funcþii de
decizie din CNADNR în
sprijinul unui contract
al firmei omului de afa-
ceri, Romstrade SRL, în
sensul ca acel contract
sã nu fie reziliat, fostul
ministru al Transportu-
rilor, Ovidiu Silaghi, a
spus cã acuzaþia este
nefondatã ,  pentru  cã

este absurd sã primeºte bani ca sã rezrezi-
liezi un contract care deja era reziliat. La în-
trebarea dacã a discutat cu procurorii despre
o eventualã imunitate de care ar beneficia,
Silaghi a rãspuns: „Sunt membru al Parlamen-
tului European din 5 septembrie, dar drept do-
vadã sunt aici cu dumneavoastrã ºi dau de-
claraþii”. Procurorul general al Parchetului Înal-
tei Curþi de Casaþie ºi Justiþie a solicitat în 6
septembrie preºedintelui Traian Bãsescu aviz
pentru începerea urmãririi penale a lui Ovidiu
Silaghi. ªeful DNA a fost cel care i-a cerut pro-
curorului general sã sesizeze preºedintele cu
cererea de începere a urmãririi penale împotri-
va fostului ministru al Transporturilor, Ovidiu
Silaghi, în condiþiile în care acesta ºi-a dat de-
misia din Parlament ºi avizul nu mai putea fi
dat de Camera Deputaþilor, aºa cum se solici-
tase în cererea din 19 august. În 3 septembrie,
liberalul Ovidiu Silaghi a demisionat din cali-
tatea de deputat. Preºedintele PNL, Crin An-
tonescu, declara, în aceeaºi zi, cã Ovidiu Si-
laghi ºi Eduard Hellvig au demisionat din Ca-
mera Deputaþilor pentru a merge la Parlamen-
tul European, ei completând astfel locurile
vacantate de liberalii Cristian Buºoi ºi Ramo-
na Mãnescu (numiþi de partid la conducerea
Casei Naþionale a Asigurãrilor de Sãnãtate ºi
la Ministerul Transporturilor).
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Deputatul Ioan Oltean,
audiat la DNA în legãturã cu
presupuse fapte de corupþie

Deputatul PDL Ioan Oltean a venit,
ieri dupã-amiazã, la sediul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie (DNA), pentru
a fi audiat într-un dosar, în legãturã cu
presupuse fapte de corupþie. Potrivit unui
comunicat transmis de DNA agenþiei
Mediafax, Oltean este urmãrit pentru cã
ar fi intervenit la conducerea (n.r. – pre-
ºedinte ºi vicepreºedinte) Consiliului
Judeþean Bistriþa-Nãsãud ºi la înalþi dem-
nitari din ministerele Mediului, Dezvol-
tãrii Regionale ºi Turismului ºi Ministe-
rului Economiei pentru ca anumite fir-
me sã câºtige licitaþii sau pentru ca pri-
mãrii conduse de edili PDL sã primeas-
cã fonduri publice pentru proiecte. DNA
a anunþat, ieri, cã a început urmãrirea
penalã faþã de Oltean, preºedinte al PDL
Bistriþa-Nãsãud, vicepreºedinte ºi fost se-
cretar general al partidului, pentru folo-
sirea influenþei sau autoritãþii funcþiei,
în scopul obþinerii pentru sine sau pen-
tru altul de bani, bunuri sau alte foloase
necuvenite, în formã continuatã, ºi pen-
tru favorizarea infractorului.
CSM reia procedura
de ocupare a funcþiei
de vicepreºedinte al ÎCCJ

Judecãtorii Înaltei Curþi de Casa-
þie ºi Justiþie care doresc sã ocupe func-
þia de vicepreºedinte al instanþei su-
preme pot sã-ºi depunã candidaturile
pânã pe 14 octombrie la Consiliul
Superior al Magistraturii. Reluarea
procedurii are loc dupã ce, în ºedinþa
de marþi, Secþia pentru judecãtori a
CSM nu a formulat o propunere pen-
tru cel de-al doilea post de vicepreºe-
dinte al ÎCCJ. Secþia pentru judecã-
tori a CSM a decis marþi, cu unanimi-
tate de voturi, înaintarea cãtre preºe-
dintele României a propunerii de nu-
mire a judecãtoarei Iulia Cristina Tar-
cea în funcþia de vicepreºedinte al
ÎCCJ. Pentru cel de-al doilea post de
vicepreºedinte al ÎCCJ, judecãtoarele
Nela Petriºor ºi Rodica Aida Popa nu
au obþinut numãrul necesar de voturi
pentru a fi propuse în aceastã funcþie,
urmând sã fie reluat concursul.

 „Dar nu poþi încerca sã faci niºte
lucruri fãrã sã-þi asumi responsabili-
tatea. Dacã Victor Ponta mãcar ne-ar
fi cerut în USL: vreau sã facem acest
proiect, ca premier pledez pentru el
(...) Tocmai asta e problema mea ca
parlamentar, înseamnã cã nu eºti si-
gur, cã acolo sunt niºte mari necu-
noscute, niºte riscuri prea mari ºi ne
ascunzi...”, a afirmat liderul PNL într-
un interviu la „Adevãrul”. Întrebat
dacã în situaþia în care Guvernul va
emite o hotãrâre ºi îºi asumã proiectul
Roºia Montanã va fi tot împotrivã,
Antonescu a rãspuns cã „dacã ºi-l
asumau ca Guvern sau dacã ºi-l asu-
mã mâine ca Guvern, nu ºtiu ce fac,
retrag proiectul (...) Vor explica încã o
dacã cum premierul a început asearã,
îºi vor asuma rãspunderea, sigur ºi
miniºtrii liberali vor fi în situaþia de a
veni la partid ºi de a rãspunde la toate
întrebãrile pe care le punem noi, opi-
nia publicã. Dacã ei, ca membri ai Ca-
binetului, în care aveam încredere, cum
avem ºi în premier, asumau chestiu-
nea asta, nu depunea nimeni moþiune
de cenzurã ºi nici nu rupea Guvernul.
Dar în momentul în care nu þi-ai asu-
mat aceastã rãspundere, eu nu mai am
nici o garanþie ºi atunci argumentele
de a fi rezervat ºi de a nu putea cauþi-
ona acest proiect prevaleazã”, a mai
susþinut liderul PNL.

„Eu cred cã premierul vrea tare
acest proiect, dar nu asumã

rãspunderea”
Chestionat cum vede rezolvarea

subiectului legat de proiectul Roºia
Montanã, liderul PNL a explicat cã fie
Guvernul face o nouã discuþie ºi îºi
dã acordul de mediu ºi se retrage pro-
iectul din Parlament, fie continuã dis-
cuþia în Parlament, unde, la un mo-
ment dat, „premierul va trebui sã-ºi
facã pledoaria”. „Dacã va alege sã facã
o pledoarie pentru proiect, cum a fã-

cut-o deja, a cãrei concluzie sã fie: a
fost excepþional, dar eu nu-l votez,
pentru cã am promis acasã - la Bruxel-
les - e alegerea domniei sale. Ca prie-
ten politic îl sfãtuiesc sã nu o facã.
Aºa ceva nu se poate susþine (...) Ci-
neva trebuie sã asume susþinerea aces-
tui proiect. Proiectul nu poate fi arun-
cat de cãtre un premier care îl iniþiazã,
care voteazã contra lui ºi care dupã
aceea este asumat aºa de unii din Par-
lament”, a afirmat preºedintele PNL.
Antonescu a spus cã, din intervenþia
de miercuri searã a premierului, el a
înþeles cã acesta este „absolut con-
vins” cã proiectul este bun, corect ºi
aduce beneficii. „Eu cred cã premierul
vrea tare acest proiect, dar nu asumã
rãspunderea”, a adãugat liderul PNL.
El a amintit cã primul care a spus cã
nu mai are rost dezbaterea din Parla-
ment a fost Victor Ponta. „Eu sunt acu-
zat de antepronunþare, dar primul care
a spus cã voteazã împotrivã este pre-
mierul”, a mai spus Antonescu, apre-
ciind cã „a început un joc destul de
parºivel”, el fiind asociat cu Vasile
Blaga. Liderul liberal a acuzat „cam-
pania” declanºatã de PSD împotriva
sa, începând cu premierul, care „a re-
acþionat cã a fost o loviturã împotriva
domniei sale, deºi noi nu am anunþat
decât cã votãm la fel ca el. Dacã PSD

vrea sã-l facã (n.r. - proiectul),
de ce nu vine în Parlament sã-l susþi-
nã? (...) Nu poþi sã vrei sã faci ceva
cu mâna altuia”.

Ponta a explicat de ce n-ar fi
bine sã se respingã proiectul
În replicã, premierul Victor Ponta,

împreunã cu ministrul pentru Proiec-
te de Infrastructurã ºi Investiþii Strãi-
ne, Dan ªova, au susþinut ieri o con-
ferinþã de presã, la care au dezvãluit
câteva detalii „secrete” din proiect:
„Referitor la proiectul de lege trimis
Parlamentului: licenþa de exploatare
emisã în 1999 de Guvernul României
are gradul de secretizare «Confiden-
þial». Consider, ºi-mi asum asta, cã
anumite aspecte de interes public pot
sã le fac publice. Conform art 4, du-
rata licenþei e de 20 de ani. Titularul
plãteºte statului o redevenþã de 2%,
renegociat la 6%. Conform art. 18, li-
tigiile rezultate vor fi soluþionate de
Centrul internaþional de arbitraj din
Viena”, a explicat premierul. Acesta a
trecut apoi la prezentarea aspectelor
mai puþin plãcute la care ar putea
duce nerealizarea proiectului: „Înºtiin-
þãrile oficiale privind investiþiile con-
crete care þin de infrastructurã fãcu-
te pânã în 2012 sunt de 550 milioane
euro. România trebuie sã plãtascã

ecologizare zonei. Nu se vorbeºte
despre lacurile care existã azi. Aces-
te lacuri existã, contaminarea apelor
pe 45 de km existã, statul român tre-
buie sã decontamineze aceastã zonã.
Plus prezervarea galeriilor romane, în
jur de 150 milioane euro. Per total, în
jur de 480,500 milioane euro”. Totuºi,
Victor Ponta a adãugat cã „în mãsura
în care va exista un litigiu, evident
Guvernul se va apãra”, dar, a conti-
nuat el, „existã un potenþial pericol”,
legat de faptul cã „toþi miniºtrii tre-
cuþi la avizatori au semnat proiectul,
inclusiv Ministerul Justiþiei. Doam-
na Plumb (n.r. - Rovana Plumb, mi-
nistrul Mediului) a avizat favorabil
proiectul de lege ºi a precizat cã dacã
se adoptã legea se va elibera acordul
de mediu”. În final, premierul a anun-
þat însã cã traseul proiectului rãmâne
neschimbat: „Dezbaterea la Senat,
dupã aceea în Camerã, toþi parlamen-
tarii vor avea la dispoziþie datele ºi,
dincolo de aprecierea exactã a ele-
mentelor pro ºi contra, se va da ºi un
vot politic. Îmi doresc sã existe, dacã
se poate, un consens în majoritatea
parlamentarã”.

Întâlnire Ponta-Antonescu,
pentru împãcare

Pentru a calma spiritele, Ponta a
decis sã se întâlneascã în cursul zilei
de ieri cu liderul PNL, Crin Antones-
cu, „pentru buna funcþionare a coali-
þiei guvernamentale”. „Nu cred cã se
pune problema ruperii majoritãþii, dar
azi ne vedem sã discutãm despre o
mai bunã funcþionare ºi comunicare
într-un proiect important pentru þarã
ºi pentru toate celelalte proiecte care
vor urma”. Întâlnirea a durat aproxi-
mativ trei ore, iar la finalul ei premie-
rul, care era însoþit de preºedintele
executiv al PSD, vicepremierul Liviu
Dragnea, a plecat fãrã a face nici un
fel de declaraþii.

Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a
lansat, ieri, un atac dur la adresa partene-
rului din USL, premierul Victor Ponta, pe
subiectul Roºia Montanã, acuzându-l cã nu
ºi-a asumat responsabilitatea pe proiectul

iniþiat de Guvern, cã a fentat discuþia lega-
tã de exproprieri ºi face un joc „parºivel”.
Antonescu a spus cã miercuri searã, într-o
emisiune televizatã, premierul a fãcut o
„pledoarie” pentru proiectul Roºia Mon-

tanã. Premierul a încercat sã explice, într-
o conferinþã de presã, de ce n-ar fi bine ca
proiectul sã fie respins ºi a cerut un vot
politic în Parlament, unde actul normativ
îºi continuã traseul. Care, vom vedea.

Antonescu, atac dur la Ponta: Premierul a început un joc destul de parºivel
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Vârfurile social-democraţilor
doljeni, care se legitimează în sur-
dină de stânga, s-au deplasat în
ultimele zile, fapt notabil, în două
mari localităţi rurale - Maglavit şi
Melineşti - care au sărbătorit ceea
ce numesc „ziua comunei”. Răs-
punzând, astfel, bănuim, şi invita-
ţiilor celor doi primari, Ion Dinu şi
Ana Ceană, ambii cu aport de luat
în seamă, din punc t de vedere
electoral, la alegerile legislative de
anul trecut. Şi nu numai. Fără a fi
stridentă, prezenţa lor nu a trecut
neobservată, mai ales că, la Mâ-
năs tirea Maglavit, s-au văzut la
faţă, moment de evlavie, cu Înalt
Prea Sfinţa Sa, Irineu, Mitropoli-
tul Olteniei. Măcar un lucru pare
să fie clar: cu cât incertitudinea a
pătruns mai adânc în ţesutul so-
cial, cu atât mai prizabile au deve-
nit metafizica şi mistica. Până aici
nimic nefiresc, totul părând real-

MIRCEA CANŢĂR

Graniţele posibilului
pentru stânga doljeană

mente de rutină. Pentru a nu pă-
rea o simplă ieşire „a la campag-
ne”, în nişte blânde zile autumna-
le, mai trebuia ceva, un mesaj au-
tentic de stânga. Despre începe-
rea anului şcolar, despre proble-
ma gestionării câinilor fără stăpân,
despre c omunităţile menţionate,
sau alte presante probleme socia-
le. Sigur că e greu să treci de la o
agapă frăţească pe programul mă-
năstirii la aşa ceva.  Dar într-un
moment în care destule întrebări
obligatorii pentru vocile publice de
astăzi, din teritoriu, au nevoie de
răspunsuri, empatia pare că a dis-
părut complet. A avea o slujbă cu
acte în regulă a ajuns un soi de
rentierism. Munc a f izică, chiar
dacă se mai întrezăreşte ici-colo,
nu mai are ceva foarte important:
demnitate. Are definitivă doar aura
condamnării. Fireşte, nu o să pre-
tindem aşa ceva, adică răspunsuri

elaborate, din partea consilier ilor
judeţeni, Daniela Tarniţă şi Alina
Tănăsescu, fiindc ă dânsele „nu se
omoară” nici în şedinţele de Con-
siliu Judeţean cu intervenţii dem-
ne de a fi consemnate. Nu s-au
întrebuinţat „politic”, la nivel dis-
curs iv, nici în mandatele prece-
dente, când şedinţele respec tive
chiar aveau un alt „punc t de f ier-
bere”. Dânsele, ca apa plată de
izvor. ..  La Melineş ti,  de pildă,
cum apar într-o imagine foto,
postată pe site-ul organizaţiei ju-
deţene a partidului din care fac
parte, păreau chiar a savura re-
montantul cadru natural, din ve-
cinătatea autoturismelor intere-
sante cu care făcuseră deplasa-
rea.  Acompaniate fiind de depu-
tatul Ion Călin şi senatorul Florea
Voinea, despre care ştim că nu
mai trebuie spus nimic. Politicieni
doljeni autentici, „de profesie”,

care nu pot dormi noaptea fră-
mântaţi de problemele stângii. Şi
o observaţie,  ceva mai frivolă:
precaut la curenţii reci de aer,
specific i zonei colinare, Florea
Voinea purta chiar  o geacă „de fir-
mă”,  fără mâneci, năzuim pentru
a-i proteja „şalele”.  S-a convins
probabil, între timp,  că Tesluiul
nu are nici o legătură cu Amara-
dia. Cam aşa arată stânga doljea-
nă.. . de vitrină.  Comodă şi profi-
tabilă în vederea unei poziţii vizi-
bile în câmpul local, pentru inse-
rarea în ierarhiile acestuia. Fiind-
că, altminteri, stânga este valabi-
lă atâta timp cât se ocupă de mar-
ginali, de săraci,  de zonele socia-
le defavorizate, când promite şi
acordă forme de ajutorare aces-
tora, în buna tradiţie a f ilantropiei
burgheze. Dar c ând sugerează
doar cauze struc turale şi miza
es te sc himbarea s truc turilor,

atunci stânga devine iprocrită. Alt-
fel, cităm „Critic Atac”,  stânga
europeană nu este nimic altceva
decât un fel de liberalism,  mai
vocal şi mai critic, atât de necesa-
ră în spaţiul public, unde liberalis-
mul a fost mereu ataşat de con-
servatorism şi de capital. Graniţe-
le posibilului pentru stânga locală
nu pot fi comprimate, mai ales că,
momentan, nu are de contrabalan-
sat derive conservatoare sau neo-
liberale. Pentru a rămâne într-un
orizont de credibilitate, respecta-
bilitate, pragmatism, civilizaţie şi
europenitate, trebuie reconfigura-
tă, chiar şi cultural, rămânând de
făcut pasul spre politizarea aces-
tei direcţii. Demersul acesta pare
că îl încearcă, cu eforturi susţi-
nute, să vedem ce va ieşi, prima-
rul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu,
dornică de dobândirea statutului de
Capitală Culturală Europeană.

După data de 6 septem-
brie, reprezentanţii Termo-
ficării nu mai primesc ce-
reri de debranşare de la re-
ţeaua publică de încălzire,
motivând că nu mai există
timpul efectiv pentru pro-
cesarea datelor şi trecerea
efectivă la separare a celor
care îndeplinesc toate cri-
teriile. ”Cine nu s-a ocupat
din vară, acum nu o mai pot
face pentru că nu mai pri-
mim nici un dosar. Noi ne
pregătim deja să facem pro-
bele la reţea şi, prin urma-
re, chiar nu avem cum să
le mai primim solicitările,
nu mai este timp pentru aşa
ceva”, a declarat, ieri, ad-
ministratorul SC Termo
SRL Craiova, distribuitorul
de agent termic al oraşului.

Peste 800 de cereri
în această vară

Din cele peste 76.600 de apar-
tamente care există în Craiova,

Sute de craioveni vor separarea de la reţea, dar nu mai pot

Debranşarea,
aproape imposibilă

Pe măsură ce se apropie iarna, craiovenii în-
cep să-şi facă socotelile: câţi bani au şi cum se
vor încălzi la iarnă din suma respectivă. Repre-
zentanţii Termo SRL susţin că se confruntă cu o
adevărată avalanşă de cereri pentru debraşarea

de la reţea, însă doar foarte puţini locatari se mai
încadrează după noile reguli. Cei mai mulţi au
greşit dosarele şi nu mai au timpul necesar pen-
tru a le reface, motiv pentru care se vor încălzi
obligatoriu şi în acest an tot din sistem.

toate arondate la sistemul de în-
călzire centralizat, s-au debranşat
de-a lungul anilor 12.360 de locuin-
ţe, ceea ce reprezintă 16% din ele.
În anul acesta, conform adminis-
tratorului Nicolae Degeratu, au fost

depuse 881 cereri prin care
locatarii solicită separarea de
la reţea. „Este un număr mare
de cereri de debranşare, mai
mare decât în alţi ani. Însă doar
pentru 404 dosare s-au înche-
iat procese-verbale. Pentru
restul nu s-a putut face acest
lucru din două motive. Fie lo-
catarii se află în zona unitară
şi, conform noului regulament,
nu mai pot fi debranşaţi, fie
dosarele lor nu sunt comple-
te, mai trebuindu-le acte”.

Nu toate blocurile
pot fi separate de la reţea

Conform noului regula-
ment adoptat recent de Con-
silului Local Municipal Craio-
va, dacă într-o scară de boc
sunt debranşaţi peste 25% din

locatari, adică mai mult de cinci
apartamente, atunci imobilul este
liber la separarea de la reţea. „185
de cereri au fost respinse pe acest
criteriu. La o analiză a noastră,  am
constatat că apartamentele se află

în zona unitară şi atunci nu le-am
mai dat acceptul pentru că ar fi fost
în contradicţie cu regulamentul”,
a mai spus Degeratu.  Cele mai
multe dosare au fost respinse din
cauză că titularii lor nu au prezen-
tat toate actele necsare, fiind vor-
ba de un număr de 292 de cereri.

Cine îşi dă acordul
pentru debranşare

Diferit de anii precedenţi este
faptul că Termoficarea nu mai este
singurul for care trebuie să-şi dea
acordul în porivinţa debranşărilor
de la reţea. Conform noului regu-
lamentul,  locatarul care intenţio-
nează să se separe de la reţeaua
publică şi să-şi monteze centrală
termică trebuie să întocmească un
întreg dosar în acest scop. Este
obligatorie aprobarea asociaţiei de
proprietari, precum şi a vecinilor
care se află în stânga, dreapta, dea-
supra şi sub apartamentul său.
Locatarul mai trebuie apoi să pună
la dosar şi proiectul de reechilibrare
hidraulică pe care îl fac pe cheltu-

ială proprie. Cei mai mulţi sunt
respinşi din cauză că nu pot să vină
cu acest proiect.

Pe 20 septembrie
încep probele la rece

În altă ordine de idei,Termofi-
carea nu mai primeşte c ereri şi
pentru că sistemul de dis tribuţie
trebuie să intre la teste. Reprezen-
tanţii SC Termo SRL şi-au progra-
mat să facă probele la rece ale in-
stalaţiilor începând cu data de 20
septembrie, iar pe 1 octombrie ur-
mând să se introducă şi apă fier-
binte pe conducte. „Trebuie să ne
pregătim foarte bine pentru iarnă.
Sistemul nostru de distribuţie este
vechi şi nu ne permitem să îl pu-
nem în funcţiune fără să îi fi făcut
probele de rigoare anterior. La sfâr-
şitul acestei luni vom face toate
probele ca să fim pe fază când se
răceşte vremea”, a mai spus Ni-
colae Degeratu, accentuând fap-
tul că există semnale că va fi o iar-
nă grea.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Din cercetãrile efectuate de
poliþiºtii craioveni a reieºit cã,
joi searã, în jurul orei 21.30,
Cornel Popescu, de 16 ani din
Craiova, se plimba cu prietena

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Un tânãr de 16 ani din Craiova a
ajuns la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, miercuri searã, dupã
ce a fost atacat de un câine maidanez
aflat în îngrijirea a douã persoane fãrã
adãpost care îºi fac veacul într-un spa-
þiu dezafectat de la parterul blocului
Z1 de pe strada Vasile Conta din mu-

nicipiu. Tânãrul a primit îngrijiri me-
dicale, pentru cã a fost muºcat de braþ
ºi de picior, a plecat acasã ºi le-a de-
clarat poliþiºtilor cã nu depune plân-
gere. ªi cei doi bãrbaþi fãrã adãpost
care þineau câinele au fost audiaþi de
poliþiºti. Animalul a fost preluat de o
echipã de la Ecarisaj ºi dus la adãpost.

sa ºi cu cãþelul acesteia, un Bi-
chon, pe strada „Vasile Conta”
din Craiova. La un moment dat,
un câine maidanez, aflat în gri-
ja unor persoane fãrã adãpost

care îºi fac veacul într-un spa-
þiu dezafectat de la parterul blo-
cului Z1, a sãrit la cãþel, iar
Cornel l-a luat în braþe, ca sã-l
fereascã de colþii maidanezului.
A fost el rãnit, pentru cã mai-
danezul l-a atacat, muºcându-l
de mânã ºi de un picior. Tânã-
rul a fost dus Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova,
unde a primit îngrijiri medica-
le, însã nu a fost nevoie sã rã-
mânã internat.

Poliþiºtii de la Secþia 4 Cra-
iova au ridicat cele douã per-
soane fãrã adãpost care au în
grijã câinele agresiv, respectiv
Ioan Trifan, ed 43 de ani ºi Pe-

tricã Zamfir de 33 de ani, i-au
audiat cu privire la incident,
însã, pentru cã victima câine-
lui, tânãrul de 16 ani, nu a dorit
sã depunã plângere, ºi cei doi
au fost lãsaþi sã plece.

„Au fost efectuate cercetãri
în cauzã, atât tânãrul de 16 ani,

cât ºi cele douã persoane fãrã
adãpost au fost audiate, iar câi-
nele agresiva a fost preluat de
un echipaj al Parimãriei Craio-
va ºi dus la un adãpost specia-
lizat”, ne-a declarat inspector
principal Alin Apostol, purtãto-
ruld e cuvânt al IPJ Dolj.

Poliþia Românã a demarat, la 1
septembrie a.c. o amplã acþiune, la
nivel naþional, pentru prevenirea ºi
combaterea ilegalitãþilor în dome-
niul producerii, prelucrãrii, achizi-
þionãrii ºi comercializãrii produse-
lor cerealiere ºi de panificaþie. În
judeþul Dolj, de la declanºarea acþi-
unii, au fost efectuate peste 600 de
controale la societãþi comerciale,
persoane fizice, fiind verificate ºi
aproape 500 de mijloace de trans-
port.  Au fost constatate ºi întoc-
mite 8 dosare penale, 277 de sanc-
þiuni contravenþionale au fost apli-
cate ºi s-au ridicat în vederea con-
fiscãrii peste 4.000 kg. de produ-
se, dar ºi un autovehicul.

„Din momentul demarãrii acþi-
unii ºi pânã în prezent, în judeþul
nostru s-au desfãºurat multiple ac-
tivitãþi la care au participat poli-
þiºti din cadrul structurilor de in-
vestigarea fraudelor, ordine publi-
cã, poliþie rutierã ºi poliþie trans-
porturi. Poliþiºtii angrenaþi în ac-
þiune au efectuat 600 de controale,
dintre care 437 la societãþi comer-
ciale ºi 163 la persoane fizice, fi-

Conform poliþiºtilor de la Ser-
viciul Rutier, miercuri diminea-
þã, în jurul orei 05.00, Marian
Vãcaru, de 27 de ani, din comu-
na Moþãþei, în timp ce conducea
un autoturism marca Ford, ne-
înmatriculat (întrucât îi expira-
se autorizaþia provizorie de cir-
culaþie), pe DJ 561A, în afara
localitãþii Moþãþei, pe fondul nea-
daptãrii vitezei de deplasare la
condiþiile de drum, a pierdut con-
trolul asupra direcþiei, dupã care
a pãrãsit partea carosabilã spre
stânga ºi a lovit un mal de pã-
mânt ºi mai mulþi arbuºti. În
urma accidentului a rezultat vã-
tãmarea corporalã gravã a con-
ducãtorului auto care a fost
transportat la unitatea medicalã
pentru acordarea de îngrijiri, sta-
bilindu-se în urma investigaþiilor
cã a suferit traumatisme cranio-

Opt dosare penale ºi amenzi de peste 150.000
lei pentru nereguli la unitãþi de panificaþie

Ca urmare a scãderii TVA la pâine ºi pro-
duse de panificaþie, ar fi trebuit sã scadã ºi
preþurile acestor produse. Pentru cã nu toþi
comercianþii au înþeles acest lucru, a fost de-
maratã o acþiune de amploare vizând comba-
terea ilegalitãþilor în domeniul producerii,
prelucrãrii, achiziþionãrii ºi comercializãrii

produselor cerealiere ºi de panificaþie. De
la începutul acestei luni, poliþiºtii doljeni au
întocmit 8 dosare penale ºi au aplicat 277 de
amenzi în valoare de peste 150.000 lei, ulti-
ma chiar în cursul zilei de ieri. Oamenii legii
spun cã vor continua verificãrile ºi în perioa-
da urmãtoare.

ind verificate ºi 488 mijloace de
transport. Ca urmare a activitãþi-
lor desfãºurate s-au constatat 8 fap-
te de naturã penalã, dintre care 2
la Legea nr. 241/2005 pentru pre-
venirea ºi combaterea evaziunii fis-
cale. De comiterea acestora sunt
suspectate 5 persoane. În cadrul
dosarelor penale constituite, au fost
luate mãsuri de siguranþã cu privi-
re la un mijloc de transport, fiind
indisponibilizate ºi 4.000 kg de pro-

duse (fãinã ºi pâi-
ne). Valoarea bunu-
rilor care au fost
indisponibilizate în
dosarele penale se ri-
dicã la 35.187 lei”,
a precizat purtãtorul
de cuvânt al IPJ
Dolj, inspector prin-
cipal Alin Apostol.

În plus, poliþiºtii
doljeni au aplicat

277 de sancþiuni contravenþi-
onale, dintre care 76 la Legea
12/1990 privind protejarea
populaþiei împotriva unor ac-
tivitãþi comerciale ilicite, valoa-
rea totalã a amenzilor fiind de
159.310 lei, în timp ce valoarea
bunurilor ridicate urmare a
acestora se ridicã la 206.454 lei.

Cea mai “proaspãtã” sancþi-
une a fost aplicatã chiar ieri di-
mineaþã de poliþiºti. Poliþiºtii de
la Serviciul de Investigarea
Fraudelor ºi poliþiºtii din Segar-
cea l-au depistat pe raza comu-
nei Calopãr, pe Liviu Brânzan,
în timp ce transporta pâine, în

vederea comercializãrii, fãrã a avea
documente care sã ateste provenien-
þa legalã a produselor de panificaþie
transportate. Din primele cercetãri a
rezultat cã bãrbatul este angajatul unei
societãþi comerciale din municipiul
Craiova, societate administratã de
cãtre Marin Purcaru.

“În cauzã s-a luat mãsura sanc-
þionãrii contravenþionale a adminis-
tratorului societãþii cu amendã în
sumã de 3.000 lei, dispunându-se
totodatã ºi confiscarea mijlocului
auto folosit la sãvârºirea contraven-
þiei, precum ºi contravaloarea a 500
de pâini comercializate fãrã docu-
mente legale”, a mai adãugat inspec-
tor principal Alin Apostol.

Reprezentanþii IPJ Dolj spun cã
verificãrile vor continuaºi  în pe-
rioada urmãtoare, pânã ce toþi co-
mercianþii vor înþelege cã trebuie sã
respecte prevederile legale.

Un doljean de 27 de ani, bãut ºi cu permisul anulat de 4 ani, a
ajuns la spital în stare gravã, dupã ce s-a rãsturnat cu maºina pe

care o conducea, miercuri dimineaþã. Poliþiºtii i-au întocmit
dosar penal, stabilind cã permisul i-a fost anulat tot pentru

conducere sub influenþa bãuturilor alcoolice ºi alte infracþiuni la
regimul circulaþiei pe drumurile publice.

faciale ºi fracturã de bazin. Po-
liþiºtii l-au testat cu aparatul eti-
lotest, rezultatul fiind o concen-
traþie de 0,56 mg/l alcool pur în
aerul expirat, iar din verificãrile
efectuate s-a stabilit cã tânãrul
avea permisul de conducere anu-
lat de pe 29 august 2009 pentru
conducerea unui autovehicul pe
drumurile publice de cãtre o per-
soanã aflatã sub influenþa bãu-
turilor alcoolice ºi alte infracþi-
uni la regimul circulaþiei.

„Poliþiºtii au întocmit în cau-
zã dosar de cercetare penalã
pentru infracþiunile de vãtãma-
re corporalã, conducere cu per-
mis anulat ºi conducerea unui
autoturism neînmatriculat pe
drumurile publice”, ne-a decla-
rat purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, inspector principal Alin
Apostol.
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Pragmatici vs idealiºtiPragmatici vs idealiºtiPragmatici vs idealiºtiPragmatici vs idealiºtiPragmatici vs idealiºti
Se împlinesc, peste câteva sãptãmâni,

47 de ani de când, imberbi studenþi ai abia
înfiinþatei Universitãþi craiovene, ne-am cu-
noscut ºi, prinºi în jocul pasiunii pentru li-
teraturã, am legat o prietenie care, departe
de a-ºi fi pierdut ceva din determinismul ei
primar, s-a potenþat cu vremea. Circum-
stanþe ale vieþii ne-au delegat unor trasee
diferite, însã, cu excepþii nesemnificative,
drumurile ni s-au intersectat mai mereu sub
semnul aceleiaºi pasiuni pentru fapta de
culturã: de valorificat ºi, cu nedesluºit har
ºi ceva noroc, de creat.

Momentul decembrie 89 ne-a gãsit, în-
tâia oarã, distribuiþi, pe fronturi opozante,
impuse atunci de intempestiva tranziþie de
la un sistem (politic, dar nu numai) la al-
tul: unul, avortat ºi cãruia amândoi îi re-
proºam, cu o frenezie maladivã, nu doar
ce ne refuzase, dar ºi ceea ce ne oferise
ori ceea ce noi reuºisem sã-i smulgem,
iar altul, pe un drum nedefriºat, etalând
un car de speranþe în care n-am ºtiut –
ori n-am dorit – sã detectãm scaieþii unei

utopii desluºite abia mai târziu. Nici aceastã
polarizare nu a miºcat nimic din soldul
prieteniei noastre care, învechindu-se ca
vinul, se decanta încã ºi mai tonic.

Urcând pe scena politicã, reuºind cu
epuizante eforturi sã-ºi conserve o nor-
malitate într-o castã fãrã reguli ºi fãrã
moralã, prietenul meu avea sã se retragã
din proprie iniþiativã, refuzând vreun simp-
tom al învinsului, dar nereuºind sã-l mas-
cheze pe cel al unui vizibil resemnat. O
resemnare cãreia nicio Piaþã (a Universi-
tãþii bucureºtene ori din alt colþ al Þãrii)
nu-i oferã, acum, vreo ºansã de mântui-
re. ªi asta ºi fiindcã, aºa cum credem,
zarurile au fost aruncate ºi nu pentru ori
în numele unui … Caesar, ci al atâtor Bru-
tuºi ieºiþi de prin cotloanele vechii ºi noii
societãþi, cu un gust exorbitant ºi furibund
al cãpãtuielii ºi al cuceririi unei Puteri din
a cãrui naturã nu ºtiu mai nimic ºi nici nu
se strãduiesc sã ºtie.

„Pragmaticii” erau cei pentru care - mi
se confeseazã el reevaluându-ºi odiseea

prin tulburii ani petrecuþi în mijlocul lor -
unica replicã la tentativele sale de accede-
re la o normalitate imperioasã era califi-
cativul de …idealist. Iatã, îmi pare, una
din explicaþiile cele mai simple, dar cu atât
mai calificatã ºi mai edificatoare, a gra-
vului impas în care ne gãsim astãzi: noi ºi
societatea. ªi Þara.

A fi idealist, însemna – ºi încã mai în-
seamnã – pentru cei ce acced, prin aranja-
mente de culise, spre sfera administrãrii tre-
burilor publice sau/ºi politice, a accepta re-
gulile unui joc meschin, uneori ipocrit ori
de-a dreptul marcat de o perversiune pe
care abia un eºec, oricât de tardiv, o va
denunþa. ªi a renunþa la celelalte reguli „ne-
normate” decât în creuzetul bunei-creºteri
de acasã: cele ale normalitãþii, adicã ale unor
principii, precum cuviinþa, respectul de
sine ºi de celãlalt, rãbdarea de a asculta fie-
care partiturã a „orchestrei”, îndoiala de
sine, ca ordonator de credit pentru actul
pe cale sã-l decizi ºi sã-l aplici, modestia,
ca formã de curaj ºi nicidecum de slãbi-

ciune, preferabilã orgoliului prostesc ºi de
obicei mãsluind vidul de caracter.

ªi multe alte reguli ºi principii, ne(mai)-
vizitate azi, întrucât demodate, vetuste, ba
chiar …dezonorante. Deºi, la cel mai ba-
nal examen, ele nu sunt altceva decât zes-
trea fãrã „valoare de schimb” pe care ne-
au lãsat-o, nu cu puþine sacrificii, pãrinþii
ºi bunicii noºtri. Nu vreun regim. Ci acei
ani de acasã, ºapte sau câþi socoteºte fie-
care în dreptul propriul destin, însã din
acel acasã ce pare tot mai pierdut prin
unghere în care s-au alãturat altor surate,
ca demnitate, onestitate, virtute, patrio-
tism. Ori pasiune: ca a noastrã, hrãnitã la
flacãra iubirii limbii române, a culturii ºi
istoriei ei, departe de emfaze dizgraþioa-
se, dar susþinute de setea de a cunoaºte
ºi, prin asta, a-þi defini o identitate. Nor-
malã. Idealistã, fie. ªi iatã cum a fi idea-
list astãzi – ºi care altceva nu înseamnã
decât a-þi propune ºi asuma un ideal – e
egal, dacã nu mai rãu, cu a fi scos din…
joc. Un risc cât un exil.

O primã lucrare a fost efectua-
tã de cãtre  Sistemul de Gospodã-
rire a Apelor Dolj - Formaþia Ro-
bãneºti ºi a vizat regularizarea pâ-
râului Brâncoveanca, în intravila-
nul localitãþii Buzduc, comuna Drã-
goteºti. Angajaþii Sistemului de
Gospodãrire a Apelor Dolj au rea-
lizat lucrarea pe o lungime de 950
de metri liniari cu un volum de
2.500 metri cubi. Mai precis, lu-
crarea amintitã a constat în mãri-
rea albiei pârâului, adâncirea aces-
teia ºi scoaterea, curãþarea tuturor
obstacolelor ce se aflau în albie atât
materiale lemnoase aduse de apã,
cât ºi gunoaie.

O a doua lucrare efectuatã de
cãtre Sistemul de Gospodãrire a
Apelor Dolj este decolmatarea pâ-
râului Tejacu la Leamna de Sus pe
o lungime de 1.100 metri ºi un
volum de 5.000 metri cubi. ªi în
acest caz angajaþii S.G.A Dolj au
scos pãmântul, au mãrit albia cu
utilajele din dotarea instituþiei.

Lucrãri pentru apãrarea împotriva inundaþiilor
Pentru a evita, pe cât posibil, pericolul

apariþiei unor inundaþii, Administraþia Ba-
zinalã de Apã (ABA) Jiu, prin Sistemul de
Gospodãrire a Apelor Dolj, a efectuat în
acest an, cu utilajele din dotare, o serie de

lucrãri de regularizare ºi decolmatare a cur-
surilor de apã ce traverseazã judeþul Dolj.
Douã din acestea au fost cuprinse în Planul
Tehnic al  Administraþiei Bazinale de Apã
Jiu pentru anul 2013.

Au fost decolmatate, pe mai
multe porþiuni, cursuri de apã

Ambele lucrãri urmeazã a fi
continuate ºi în anul urmãtor, con-
ducerea Administraþiei Bazinale de
Apã Jiu propunându-le în Planul
Tehnic de exploatare.

„Aceste lucrãri noi le denumim
lucrãri de regularizare a cursurilor
de apã. ªi când spui regularizare
înseamnã fie cã facem o decolma-
tare, o consolidare de mal, fie cã
facem o lucrare de protecþie a unui
dig. Anul acesta avem foarte mul-
te lucrãri de ascest gen, nu vã pot
spune cifra, dar în acest moment
lucrãm cu un excavator pe Tejea-
cu, zona Leamna. Pe lângã aceas-
ta mai avem o lucrare în zona pâ-
râului Braloºtiþa ºi vã aduceþi amin-
te anul trecut când era gata-gata
sã se închidã drumul judeþean aco-
lo. ªi ne-am propus-o ca lucrare
anul acesta ºi am executat-o, fiind
vorba de mai multe activitãþi de

recalibrare, de decolmatare, de lãr-
gire a albiei cursului de apã”, a pre-
cizat Marin Tãlãu, directorul Ad-
ministraþiei Bazinale de Apã Jiu.

Cele mai multe investiþii, pentru
protecþia împotriva inundaþiilor

La nivel naþional, din cele 252
de investiþii aflate în execuþie în
momentul de faþã, cele mai multe
sunt pentru protecþia împotriva
inundaþiilor ºi pentru asigurarea
resurselor de apã în zonele cu de-
ficit. Reprezentanþii Administraþiei
Naþionale „Apele Române” au dat
asigurãri cã pe puþin 44 vor fi fi-
nalizate pânã la sfârºitul lui 2013.

Anul acesta, Administraþia Na-
þionalã „Apele Române” are în de-
rulare 252 de obiective de inves-
tiþii, 210 dintre acestea fiind finan-
þate de la bugetul de stat, iar restul
din fonduri externe. Pentru exe-
cuþia acestor obiective, au fost
alocate de la bugetul de stat fon-
duri în valoare de 37.001 mii lei.
Pe de altã parte, ºi anul acesta, au
fost continuate lucrãrile demara-
te încã înainte de anul 1996, o
mare parte dintre acestea având
rol de atenuare a undelor de viitu-
rã, dar ºi de asigurare a resurse-
lor de apã pentru zone deficitare.
Astfel, pânã la sfârºitul acestui an,
din investiþiile finanþate de la bu-
getul de stat, dacã vor fi asigura-
te resursele financiare necesare,
vor fi finalizate în jur de 40 de
obiective. Mai exact, din cele 210
lucrãri aflate în curs de execuþie,
finanþate de la buget, 23 vor fi fi-
nalizate pânã la sfârºitul anului, iar
alte 15 lucrãri, realizate în propor-
þie de peste 90%, mai au nevoie
de fonduri în valoare de 1.000 mii
lei pentru a putea fi finalizate.

RADU ILICEANU

Având în vedere cã,
în doar câteva zile, în-
cepe anul ºcolar, re-
prezentanþii Casei Na-
þionale de Asigurãri de
Sãnãtate au þinut sã
precizeze, o datã în
plus, cã eliberarea do-
cumentelor medicale
pentru copii se face
gratuit de cãtre medi-
cii de familie, în con-
formitate cu prevederi-
le legale ale contractu-
lui-cadru ºi normelor
de aplicare a acestuia,
chiar dacã pãrinþii nu
sunt asiguraþi.

Conform legislaþiei, beneficia-
zã în mod gratuit de documente-
le medicale atât copiii pânã la 18
ani cât ºi tinerii cu vârste între
18 ani ºi 26 de ani, care sunt elevi
sau absolvenþi de liceu, pânã la
începerea anului universitar (dar
nu mai mult de 3 luni), ucenici
sau studenþi ºi nu realizeazã ve-
nituri din muncã au dreptul la
aceste analize gratuite.

Medicii de familie sunt cei care
acordã gratuit scutirile medicale
pentru copii ºi actele medicale
necesare copiilor aflaþi în plasa-
ment din cadrul sistemului de
asistenþã socialã ºi protecþie a co-
pilului. Analizele necesare pentru
înscrierea copiilor în colectivita-
te pot fi efectuate gratuit, pe baza
biletului de trimitere emis de me-
dicul de familie.

RADU ILICEANU
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La solicitarea Ministerului Educaþiei,
ISJ Dolj a realizat o statisticã a unitãþi-
lor de învãþãmânt în ceea ce priveºte
diferenþa dintre rezultatul obþinut la
evaluarea naþionalã ºi media celor
patru ani de învãþãmânt gimnazial. În
urma acestei analize, conducerea ISJ a
descoperit cã în judeþ sunt ºcoli în care
diferenþa nu este mai mare de 0,19-
0,47, precum ºi ºcoli unde depãºeºte
trei puncte. “În cursul acestei sãptã-
mâni, echipe mixte au mers în unitãþile
ºcolare din judeþ ºi au verificat aspec-
tele legate de igienizarea unitãþilor ºi de
pregãtirea lor pentru începutul de an
ºcolar. Astãzi (n.r. - Ieri) am avut o
ºedinþã cu directorii unitãþilor din
învãþãmântul preuniversitar, unde am
pus la punct detalii legate de începutul
de an ºcolar care are loc luni, 16
septembrie. De asemenea, am trecut în
revistã ºi câteva date statistice care þin
de examenele naþionale pe care le-am
desfãºurat în acest an, ºi am realizat

Doar câteva zile au mai rãmas pânã la începerea noului an
ºcolar, motiv pentru care conducerea Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj a organizat în ultima sãptãmânã întâlniri cu
managerii unitãþilor de învãþãmânt pentru a discuta despre
problemele cu care aceºtia se confruntã în instituþiile pe care
le conduc ºi pentru a le gãsi rezolvare. Potrivit inspectorului
ºcolar general Georgicã Bercea-Florea, din cele 587 de spa-
þii de învãþãmânt aflate în judeþul Dolj, 341 au obþinut autori-
zaþia de funcþionare: “168 de unitãþi ºcolare nu au reuºit sã
obþinã avizul sanitar de funcþionare, iar 78 au deja documen-
tele depuse ºi urmeazã sã le primeascã în cel mai scurt timp”,
a precizat Georgicã Bercea – Florea în cadrul unei conferinþe
de presã la care a luat parte ºi reprezentantul Guvernului în
teritoriu. De asemenea, în cursul acestei sãptãmâni echipe
mixte formate din reprezentanþi ai Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj ºi ai Instituþiei Prefectului Dolj, au mers în
judeþ pentru a lua pulsul problemelor care au rãmas nerezol-
vate în unitãþile ºcolare doljene.

168 de ºcoli din Dolj nu au obþinut168 de ºcoli din Dolj nu au obþinut168 de ºcoli din Dolj nu au obþinut168 de ºcoli din Dolj nu au obþinut168 de ºcoli din Dolj nu au obþinut
autorizaþie de funcþionareautorizaþie de funcþionareautorizaþie de funcþionareautorizaþie de funcþionareautorizaþie de funcþionare

niºte materiale comparative vizavi de
rezultate. Existã unitãþi ºcolare, care, la
evaluarea naþionalã au obþinut rezultate
deosebite, care demonstreazã munca
fiecãrui dascãl în parte, precum ºi o
activitate de manager care s-a eviden-
þiat prin rezultatele obþinute de elevi.
Din pãcate, avem ºi unitãþi ºcolare
care nu se ridicã la înãlþime. Dacã
avem unitãþi ºcolare precum Liceul
Teoretic Mihai Vitezul din Bãileºti ºi
ªcoala nr. 2 Traian, unde diferenþa
dintre mediile obþinute la evaluarea
naþionalã ºi media pe cei patru ani de
studiu din învãþãmântul gimnazial este
de 0,19-0,47, în acelaºi timp avem ºi
unitãþi ºcolare unde între media din cei
patru ani de ciclu gimnazial ºi media la
evaluarea naþional, apare o diferenþã
de trei puncte. Aici vom încerca sã
armonizãm procesul instructiv-educativ,
sã avem un control mai riguros asupra
modului în care se realizeazã evaluarea
la nivelul fiecãrei unitãþi ºcolare ºi,

practic, inspecþiile din acest
an, vor fi centrate pe aceste
unitãþi ºcolare care au o
serie întreagã de dificultãþi
în ceea ce priveºte evalua-
rea elevilor”, a explicat
inspectorul ºcolar general,
Georgicã Bercea-Florea.

“ªcoala începe
în condiþii normale”

Cu toate cã din cele 587
de ºcoli 168 nu au reuºit sã
obþinã autorizaþie de funcþi-
onare, conducerea ISJ Dolj
e de pãrere cã “ºcoala
începe în condiþii normale”,
urmând ca problemele
apãrute la o parte din
unitãþile de învãþãmânt sã
fie rezolvate “în timp util”.
“Trecând în revistã rapoar-
tele pe care echipele mixte
le-au întocmit la nivelul
judeþului Dolj dupã ce au
vizitat unitãþile ºcolare,
putem spune cã în acest
moment în judeþul Dolj,
ºcoala începe în condiþiile
normale în toate cele 587 de
locaþii. Nu ascundem faptul
cã existã ºi mici disfuncþio-
nalitãþi în ceea ce priveºte

igienizarea ºi modul de pregãtire al
unitãþilor ºcolare, dar ele vor fi rezolva-
te în timp util, dar ºi dupã începutul
anului ºcolar fãrã a afecta procesul
instructiv-educativ. Dacã stãm ºi
analizãm datele statistice, la nivelul
judeþului Dolj, din cele 587 de spaþii de
învãþãmânt, 341 au obþinut deja autoriza-
þia de funcþionare, 168 de unitãþi ºcolare
nu au reuºit sã obþinã avizul sanitar de
funcþionare, iar 78 au deja documentele
depuse ºi urmeazã sã-l primeascã în cel
mai scurt timp. În ceea ce priveºte
acele unitãþi ºcolare care nu au obþinut
avizul ºi e puþin probabil cã-l vor obþine,
sunt în mediul rural - structuri ale
unitãþilor cu personalitate juridicã care
sunt în diverse cãtune, unde existã o
serie de lucruri care cu greu se pot
realiza. Este vorba, în special, de
toaletele care sunt construite afarã”, a
mai precizat Bercea.

Toaletã peste stradã
de ºcoalã la Izvoare

Totodatã, inspectorul ºcolar general

Georgicã Bercea- Florea, a explicat cã
în judeþ sunt ºi ºcoli cu probleme mai
mari care trebuie rezolvate pentru a
gãsi o soluþie rapidã ºi favorabilã
elevilor care învaþã acolo. “Avem
câteva cazuri deosebite pe care urmea-
zã sã le analizãm în perioada imediat
urmãtoare ºi sã gãsim soluþii pentru a
remedia situaþia în timp util fãrã a
afecta procesul instructiv-educativ.
Este vorba de ªcoala Tãlpaº. Aici
clãdirea a cedat, iar elevilor li se va
oferi o altã locaþie pentru desfãºurarea
cursurilor. De asemenea, mai avem un
caz deosebit - la Izvoare, unde, în anul
2005-2006 s-a realizat o toaletã care a
valorat atunci 1,7 miliarde lei ºi care nu
este funcþionalã în acest moment. Este
fãcutã într-o altã locaþie, peste stradã
de unitatea ºcolarã ºi nu este prevãzutã
cu fosã septicã. Vom merge pânã
acolo sã vedem care este situaþia
pentru cã este nefiresc ca elevii
sã traverseze strada pentru a putea
merge la toaletã”, a afirmat Georgicã
Bercea - Florea.

Georgicã Bercea-Florea, inspctor ºcolar general:

“Din punct de vedere didactic, în aceste zile avem ultimele ºedinþe publice
ºi pot spune cã vom avea profesori la catedrã în toate unitãþile de învãþã-
mânt începând de luni. De asemenea, manualele ºcolare au fost ridicate de
cãtre toate unitãþile ºcolare, astfel cã nu sunt probleme nici aici”.
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În mesajul sãu, Marian-Jean Ma-
rinescu a fãcut trimitere la eforturile
comune ale Comisiei ºi Parlamentu-
lui European în perioada de crizã
economicã traversatã de Europa,
precum ºi la mecanismele de care
Comisia dispune pentru a se asigu-
ra cã statele membre aplicã legisla-
þia necesarã redresãrii: Semestrul
European ºi Acordul de Parteneriat.
„Criza financiarã a generat crizã eco-
nomicã ºi a creat mari probleme în
majoritatea statelor membre. Guver-
nele, sub presiunea internã, au utili-
zat deseori mãsuri populiste. Dez-
baterea «austeritate, dezvoltare, lo-
curi de muncã» a determinat creºte-
rea populismului. Comisia are acum
la dispoziþie douã mecanisme care
pot determina Statele Membre sã ad-

opte mãsurile necesare pentru dez-
voltare ºi locuri de muncã: Semes-
trul European ºi Acordul de Parte-
neriat”, a transmis Marian-Jean

Marinescu Preºedintelui Barroso.

„Comisia poate determina
statele membre sã adopte

mãsurile necesare redresãrii
economice”

Marian-Jean Marinescu i-a spus
Preºedintelui Comisiei Europene,
José Manuel Barroso cã prin Semes-
trul European ºi Acordul de Parte-
neriat, Comisia poate determina sta-
tele membre sã adopte mãsurile ne-

cesare redresãrii
economice „Semes-
trul European poa-
te direcþiona buge-
tele naþionale cãtre
o politicã de cheltu-
ieli înþelepte ºi in-
vestiþii pentru dez-
voltare ºi locuri de
muncã. Acordul de
Parteneriat trebuie
sã creeze sinergia
între bugetele naþi-
onale ºi fondurile
europene. Statele
membre trebuie sã

elaboreze strategii
clare privind direcþii-
le ºi prioritatile de
dezvoltare pentru a
utiliza la maxim
aceastã sinergie”, a
explicat în discursul
sãu vicepreedintele
Grupului PPE.

CE, gardian al
aplicãrii celor

douã mecanisme
europene

Deputatul euro-
pean ºi-a încheiat in-
tervenþia vorbind de-
spre rolul important al Comisiei în
perioada urmãtoare, de gardian al
aplicãrii celor douã mecanisme euro-
pene. „Comisia nu trebuie sã ezite sã
ia toate deciziile necesare, indiferent
de statul membru afectat, pentru a
aplica aceste mecanisme care pot re-
dresa  contextul actual ºi pot genera
creºtere economicã ºi stabilitate la ni-
velul întregii Uniuni”, a punctat Ma-
rian-Jean Marinescu. Organizatã în

fiecare an începând din 2010, dezba-
terea a reunit la Strasbourg reprezen-
tanþii Comisiei Europene, ai grupuri-
lor politice din Parlamentul European
ºi preºedinþia Consiliului. Întâlnirea
a oferit Preºedintelui Comisiei ocazia
de a vorbit deputaþilor despre planu-
rile sale pânã la alegerile de anul vii-
tor, o dezbatere cu deputaþii ºi preºe-
dinþia lituanianã a Consiliului urmând
discursului.

Vicepreºedintele Grupului Partidului Po-
pular European, Marian-Jean Marinescu,
s-a adresat la începutul acestei sãptãmâni
Comisiei Europene, reprezentatã de Preºe-
dintele José Manuel Barroso, în cadrul ul-

timei dezbateri privind Starea Uniunii îna-
inte de alegerile europene din 22-25 mai
2014. Deputatul PDL este singurul europar-
lamentar român care a luat cuvântul în ca-
drul discuþiei pe tema viitorului UE.

Marian Jean Marinescu, singurul europarlamentar român
care a luat cuvântul în cadrul discuþiei pe tema viitorului UE

 Ion Prioteasa a mai precizat cã, odatã cu
primirea adresei, a solicitat convocarea unei
ºedinþe extraordinare a Consiliului Jude-
þean, pentru a supune spre aprobare
proiectul de hotãrâre prin care aceste tarife
ar urma sã fie modificate. Acesta fiind
motivul pentru care ieri, consilierii judeþeni,
prefectul judeþului, directorul Direcþiei
Agricole dar ºi reprezentanþi ai Finanþelor
doljene s-au întâlnit într-o ºedinþã cu
caracter de urgenþã. „Prin Hotãrârea
Consiliului Judeþean Dolj nr 11/25.01.2013
s-au stabilit preþurile medii ale produselor
agricole în vederea determinãrii veniturilor
obþinute din arendare în anul 2013. Având
în vedere solicitarea producãtorilor agricoli
din judeþul Dolj, Direcþia pentru Agriculturã
a înaintat Consiliului Judeþean Dolj prin
adresa nr 3619/ 09.09.2013, propunerea de
reanalizare a Hotãrârii Consiliului Judeþean
Dolj nr 11/25.01.2013 pentru aprobarea unor
noi  preþuri la principalele produse agricole.
Solicitarea are la bazã preþurile practicate în
anul 2012, fapt ce conduce la înregistrarea
eronatã a veniturilor realizate ºi înregistrate
de producãtorii agricoli ºi arendatori”, a
subliniat Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj.

Consiliile judeþene au luat mãsura
reducerii preþurilor de referinþã

Astfel, Direcþia pentru Agriculturã Dolj
a transmis lista cu preþurile produselor
agricole „care reflectã realitatea anului
2013”, în vederea emiterii Hotãrârii de
cãtre Consiliul Judeþean Dolj. Astfel, la

grâu preþul mediu este de 0,56 lei/kg ºi nu
0,98 lei/kg cât fusese calculat la începutul
anului, când se luase în calcul preþurile din
2012. „La fel s-a procedat ºi în alte judeþe
– în Olt, Iaºi, Cluj, Prahova, Bihor sau
Arad. Consiliile judeþene au luat mãsura
reducerii preþurilor de referinþã la solicita-
rea expresã a direcþiilor pentru agriculturã.
Modificarea de tarife se impunea dupã ce
s-a ajuns ca ele sã fie departe de preþul
pieþei. Noi ne-am aplecat asupra acestei
probleme încã de acum douã luni, însã a
fost nevoie de un efort comun, pentru cã
nu putea Consiliul Judeþean, singur, sã

decidã reducerea preþurilor. De aceea, le
mulþumesc personal tuturor celor implicaþi,
consilierilor judeþeni, Direcþiei pentru
Agriculturã, Camerei Agricole ºi nu în
ultimul rând Prefecturii Judeþului Dolj,
pentru cã ne-am dat silinþa cu toþii ca sã
readucem lucrurile în acord cu realitatea
pieþei”, a declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa. Înainte de a
se trece la vot s-a mai fãcut un mic
amendament la preþul  strugurilor, consilie-
rii liberali solicitând ca acesta sã fie 2 lei/
kg ºi nu 3,5 lei/kg cât a fost propunerea
Direcþiei Agricole.

Agricultorii doljeni pot rãsufla uºuraþi. Dupã mai multe runde de
discuþii ºi analize între factorii responsabili ai judeþului Dolj, ieri,
în cadrul ªedinþei Extraordinare a Consiliului Judeþean s-a votat
proiectul de hotârâre prin care s-au modificat preþurile medii ale
produselor agricole în vederea determinãrii veniturilor obþinute
din arendare în anul 2013. Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa, a spus în cadrul aceleiaºi ºedinþe cã s-a primit la
începutul acestei sãptãmâni, de la Direcþia pentru Agriculturã docu-
mentul necesar pentru a putea supune votului, în plen, decizia de
actualizare a preþurilor medii ale principalelor produse agricole.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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„Şahul pentru toţi”, la intersecţia
străzilor „Unirii” cu „Lipscani”

Şahul es te
unul dintre cele
mai populare
sporturi ale
minţii,  practic at
de milioane de
oameni din
întreaga lume.
El poate fi juc at
indiferent de
vârstă sau de
capac itatea de
învăţare.  Prin
urmare, îţi
oferă şansa de a cunoaş te ş i de a lega prietenii cu oameni de
toate vârstele. Cu această convingere şi pentru a veni în
întâmpinarea loc uitorilor Craiovei – c opii, tineri, adulţi –,
dornic i de a-şi petrece timpul liber într-un mod util ş i plăcut,
Casa de Cultură „Traian Demetresc u” în parteneriat cu
Clubul de Şah „Tinerii Maeş tri” organizează concursul
„Şahul pentru toţi”, în cadrul proiec tului „Copii m ai
inteligenţi”. Ajunsă la c ea de-a III-a ediţie, c ompetiţia are
loc as tăzi, începând cu ora 17.00, intersec ţia străzilor
„Unirii” c u „Lipscani”.

„Artă şi euritmie” cu Silviu
Bârsanu şi invitaţii săi

Uniunea
Artiştilor  Plastici
din România –
Filiala Craiova şi
Agora Artelor şi
Arhitecturii vă
invită la răscru-
ciul c u tema
„Artă şi eurit-
mie”. Protago-
nişti sunt ar tistul
Silviu Bârsanu şi
invitaţii săi –
pictori, sculp-
tori, muzicieni,
ac tori, artiş ti fotografi ş .a. Este vorba despre Oana Stanc u,
Mircea Suc hic i, Stelian Ghigă, Mihai Velişcu, Robert
Floric a, Marc el Voinea, Iulian Segărceanu, Gabriel Giodea,
Ion Preda,  Lucian Ir imescu, Ilinca Zamfir,  Iulian Albu,
Cristian Ciomu, Emil Bănuţi,  Dana Stana Raţă, Florin Preda,
Cristian Popa, Cristian Volc inschi,  Daniel Roşca,  Mihai
Trifan, Valentin Purc ărea, Valentin Boboc, Alin Totesc u,
Cătălin Alexi, Cristi Dincă,  Adrian Raţă ş i Alexandru Dina.
Evenimentul se desfăşoară astă-seară,  începând cu ora
21.00,  la Galeria „Arta” de pe Calea Unirii nr. 12.

Cercul de pictură „Junior Art”
îşi reia activitatea

Începând c u data
de 19 septembrie,
Cercul de pictură
„Junior Art” al
Casei de Cultură
„Traian Demetres-
cu” îş i va relua
ac tivitatea, au
anunţat reprezen-
tanţii ins tituţiei.-
 Cursurile se vor
desfăşura în f iecare
zi de joi, de la orele
16.00 şi 18.00, c o-
ordonator fiind
prof. dr. Magda Buce-Răduţ. „Cursul de pictură introduce
copilul în lumea reală, astfel va învăţa cum să deseneze
obiectele care îl înconjoară ş i va explora lumea texturilor,
culorii, ames tecurilor c romatic e şi desenului.  De asemenea,
cursul are menirea de a dezvolta c reativitatea, imaginaţia şi
încurajează c opilul să se exprime liber, folosind suporturi şi
tehnic i dintre cele mai variate (hârtie, tempera, pas tel,  acua-
relă)”, au mai precizat reprezentanţii Casei de Cultură
„Traian Demetrescu”.

Inaugurată în 1923,
sub denumirea de „Muzeul

de Istorie Naturală al Craiovei”
Secţia de Ştiinţele Naturii a fost

inaugurată la 2 decembrie 1923, sub
denumirea de „Muzeul de Istorie
Naturală al Craiovei”, de membrii
Cercului Ştiinţific Craiovean condus
de profesorul de ş tiinţe naturale
Marin Demetrescu, iar în anul 1928
a devenit secţie a Muzeului Regional
al Olteniei. Iniţial a funcţionat în clă-
direa Prefecturii, între anii 1934-
1948 – în actualul sediu al Secţiei de
Etnografie, iar între 1949 şi 1975
s-a mutat în actualul sediu al Secţiei
de Arheologie-Istorie. Apoi, până în
1986, din lipsa unui spaţiu adecvat,
activitatea sa expoziţională a înce-
tat, continuându-se însă activitatea
de completare şi diversificare, evi-
denţă şi valorificare ştiinţifică a pa-
trimoniului. Noua campanie expo-

ziţională a început la 13 martie 1986,
la parterul clădirii din strada „Popa
Şapcă” nr. 8, unde funcţionează şi
în prezent.

Un scurt istoric al instituţiei a fă-
cut, cu prilejul deschiderii Conferin-
ţei ştiinţifice internaţionale „Mu-
zeul şi cercetarea ştiinţifică”, dr.
Florin Ridiche, managerul Muzeu-
lui Olteniei, care a accentuat faptul
că, graţie amplelor lucrări de moder-
nizare realizate începând c u anul
2005,  ins tituţia se impune as tăzi
printre cele mai reprezentative din
ţară. De altfel, investiţiile realizate în
toţi aceşti ani au început să-şi arate
roadele, anul acesta, prin creşterea
numărului de vizitatori pe toate seg-

Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei
sărbătoreşte 90 de ani de la înfiinţare

Cea de-a XX-a ediţie a Conferinţei ştiinţifi-
ce internaţionale „Muzeul şi cercetarea ştiinţifi-
că”, organizată de Muzeul Olteniei, cu spriji-
nul Consiliului Judeţean Dolj, reuneşte, zile-
le acestea, la Craiova aproape o sută de spe-
cialişti atât din România, cât şi din străinăta-
te, care îşi susţin lucrările pe şase secţiuni.
Evenimentul marchează, totodată, împlinirea
a 90 de ani de existenţă a Secţiei de Ştiinţele
Naturii a muzeului craiovean, prilej cu care,
la deschiderea oficială de ieri, din sala mare
de şedinţe a Instituţiei Prefectului Judeţului
Dolj, au fost adresate mesaje de felicitare şi
s-au înmânat plachete şi medalii unor perso-
nalităţi care şi-au adus contribuţia la dezvol-
tarea activităţii ştiinţifice a muzeului.

Lucrările celei de-a XX-a ediţii a Conferinţei ştiinţifice internaţio-
nale „Muzeul şi cercetarea ştiinţifică” se desfăşoară în perioada 12-14
septembrie şi sunt susţinute pe secţiunile Mineralogie-Paleontolo-
gie, Botanică, Nevertebrate, Vertebrate şi Ecologie de specialişti atât
din România, cât şi din Turcia, Japonia, Belgia, Cehia, Slovacia,
Bulgaria, Albania şi Republica Moldova. Ieri a avut loc prezentarea
lucrărilor pe secţiuni, iar ziua de astăzi este rezervată unei vizite
documentar-ştiinţifice în Parcul Natural „Porţile de Fier”. Confe-
rinţa se va încheia mâine, cu o masă rotundă în cadrul căreia vor fi
prezentate concluziile.

mentele. Punctul culminant a fost
atins în Noaptea Muzeelor (19-20
mai a.c.) , când Muzeul Olteniei a
înregistrat un record –  14.000 de
vizitatori, Secţia de Ştiinţele Naturii
fiind cea căreia i-au trecut pragul cei
mai mulţi craioveni.

„Demonstrăm că muzeul
nu înseamnă doar tezaurizare

de patrimoniu şi expoziţii,
ci şi o muncă asiduă

de cercetare ştiinţifică”
În acest cadru, preşedintele Con-

siliului Judeţean Dolj, Ion Priotea-
sa, a acordat secţiei o plachetă „pen-
tru remarcabila activitate depusă
de-a lungul celor 90 de ani de exis-
tenţă instituţională şi pentru contri-
buţia deosebită pe care o are la edu-
caţia generaţiilor tinere prin cunoaş-
terea şi înţelegerea fenomenelor lu-
mii care ne înconjoară”. „Ne-am fă-

cut un crez din a investi în cul-
tură. Aşa cum poate n-o să
vedeţi în multe locuri”, le-a
spus invitaţilor şeful adminis-
traţiei doljene, cărora le-a vor-
bit despre investiţiile făcute în
principal în Craiova şi despre
viitoarele proiecte şi pe care i-
a poftit să viziteze oraşul. La
rândul său, Ion Prioteasa a

primit o plachetă din partea muzeului
craiovean, medalii aniversare fiind în-
mânare prefectului Marius  Deca,
preşedintei Comisiei de Cultură a Con-
siliului Judeţean Dolj, Daniela Tar-
niţă, şi senatorului Mihai Fifor.

„Cred că această conferinţă con-
turează un lucru despre ceea ce în-
seamnă muzeul ca instituţie în Ro-
mânia şi în lume: nu doar tezauriza-
re de patrimoniu, doar expoziţii tem-
porare sau permanente, ci şi o mun-
că asiduă de cercetare ştiinţifică, o
muncă pe care, din păcate, nu în-
totdeauna reuşim să o aducem în
faţă şi nu întotdeauna recunoscută.
Pentru că, de obicei, când vorbim
despre cercetarea ştiinţifică, ne re-
ferim la universităţi sau la institute
academice şi mai puţin poate la co-
lectivele de muzeografi. Faptul că la
Craiova există această instituţie care
reuşeşte să organizeze an de an
această conferinţă internaţională, în
condiţiile în care în ţară astfel de lu-
cruri nu se mai petrec, denotă că aici
s-a înţeles că un muzeu fără cerce-
tare ştiinţifică nu poate exista”, a afir-
mat Mihai Fifor, fost manager al in-
stituţiei în perioada 2005-2012.

Ar putea reînvia şi coordona
Asociaţia Muzeelor de Ştiinţele

Naturii din România
Atât gazdele, cât şi ceilalţi invitaţi,

au primit şi salutul acad. Dan Mun-
teanu, preşedintele Comisiei Naţio-
nale a Monumentelor Naturii din ca-
drul Academiei Române, care, ţinând
seama de prestigiul atins de Secţia de

Ştiinţele Naturii a Mu-
zeului Olteniei, a pro-
pus ca aceasta să re-
învie Asociaţia Muze-
elor de Ştiinţele Natu-
rii şi chiar să preia
conducerea ei. „Ar
avea nu numai com-
petenţa, ci dreptul de
a o coordona”, a afir-
mat acad. Dan Mun-
teanu, din convinge-
rea că instituţia „nu
are concurenţă serioa-
să în acest moment”
în ţară.

Mesaje de felicitare în cadrul fes-
tivităţii de ieri au mai transmis – atât
pentru aniversarea celor 90 de ani,
cât şi pentru organizarea conferinţei
– prof. univ. dr. Mircea Varvara,
de la Universitatea „Al. I. Cuza” din
Iaşi, şi prof. univ. dr. Marin Soare,
decanul Facultăţii de Agricultură şi
Horticultură a Universităţii din Cra-
iova. Mulţumirile pentru urări şi pen-
tru girul ştiinţific dat prin participa-
rea la eveniment au venit nu numai
din partea managerului Florin Ridi-
che, cât şi a şefului Secţiei de Ştiinţele
Naturii, Cornelia Chimişliu, care
de 34 de ani îşi desfăşoară activita-
tea în cadrul acestei instituţii.

Florin Ridiche
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Allende

Un membru al Departamentului
de Stat a subliniat cã Washingtonul
aºteaptã ca regimul sirian sã decla-
re foarte repede, în integralitate, ar-
senalul sãu, aºa cum este înþeles an-
gajamentul sãu. Ministrul sirian al
Afacerilor Externe, Walid al Mual-
lem, a declarat în aceastã sãptãmâ-
nã cã þara sa este de acord cu con-
venþia de interzicere a armelor chi-
mice ºi cã susþine planul rus de pla-
sare a armelor sub control internaþi-
onal. La Geneva, unde secretarul de
stat american John Kerry a sosit ieri
dimineaþã, pentru o întâlnire crucia-
lã cu omologul rus, Serghei Lavrov,
autorul unui plan de demantelare a

arsenalului chimic sirian, acesta este
însoþit de o numeroasã echipã de
experþi în dezarmare, arme chimice
ºi nonproliferare a Pentagonului, ºi
de alþi miniºtri americani. Obiectivul
este acela de a vedea dacã propu-
nerea rusã este serioasã, foarte im-
portant fiind ca ºi Assad sã dove-
deascã cã este serios. ªeful diplo-
maþiei ruse, Serghei Lavrov, a decla-
rat ieri cã existã în continuare o
ºansã pentru pace în Siria, pe care
comunitatea internaþionalã trebuie
sã o sesizeze. Premierul turc, Recep
Tayyip Erdogan, s-a declarat scep-
tic, estimând cã foarte puþin proba-
bil, preºedintele Bashar al-Assad se

va þine de promisiunea de a plasa
arsenalul chimic sub control inter-
naþional. „Regimul Assad nu ºi-a þi-
nut nici una din promisiuni, el a câº-
tigat timp pentru noi masacre ºi care
continuã”, a spus el, într-un discurs
pronunþat la Istanbul. Convenþia
privind interzicerea armelor chimice
face parte din propunerile menite sã
permitã verificarea bunei-credinþe a
regimului sirian, acuzat de multe ca-
pitale de a fi la originea atacului cu
arme chimice care a fãcut sute de
morþi lângã Damasc, la 21 august
a.c.. Într-un interviu pentru Reuters,
Dieter Rothbacher, fost inspector
ONU în Irak, spune cã Assad pose-

dã unul din programe-
le de arme chimice foar-
te importante în regiu-
ne ºi în lume. Un pro-
gram care cuprinde uzi-
ne de producere a ga-
zului mutard ºi a gazu-
lui VX, care se gãsesc
în zone foarte dificile
de acces din cauza rãz-
boiului. Lucrurile nu
sunt deloc simple. Mai
ales cã preºedintele
rus, Vladimir Putin, a
estimat ieri în „New
York Times” cã rebelii
sirieni ºi nu armata lui
Assad au utilizat arme
chimice lângã Damasc,
la 21 august, pentru a
provoca o intervenþie
a SUA în Siria. Pentru
preºedintele rus, o in-
tervenþie militarã în
afara legitimei apãrãri

sau a unei decizii a Consiliului de
Securitate al ONU „este inaccepta-
bilã (...) ºi ar constitui un act de agre-
siune”, dupã ce Washingtonul a
amânat proiectul acþiunii militare
contra Damascului, pentru examina-
rea iniþiativei ruse de demantelare a
arsenalului chimic sirian. Putin a
cerut SUA sã ia în seamã bunãvoin-
þa Siriei privind punerea sub con-
trol internaþional a arsenalului sãu
chimic, aºa cum a propus Moscova.
SUA au început sã furnizeze arme ºi
echipamente tehnice rebelilor siri-
eni, a relatat miercuri publicaþia „Wa-
shington Post”, preluatã ieri de AFP.
Citând surse americane ºi siriene,
cotidianul menþionat a scris cã CIA
a început sã trimitã transporturi cu
materiale letale în ultimele douã sãp-
tãmâni. Ziarul a informat pe site-ul sãu
internet cã Departamentul de Stat a
trimis vehicule cu alte materiale, in-
clusiv cu echipamente de comunicaþii
sofisticate ºi kituri medicale de luptã.
Pe de altã parte, preºedintele rus i-a
promis ºi el liderului de la Damasc,
Bashar al-Assad, suplimentarea livrã-
rilor de arme, ca parte a afacerii trans-
ferului de arme chimice siriene sub
control internaþional, a relatat, într-un
amplu reportaj cu privire la criza siria-
nã, Channel 2 al televiziunii israelie-
ne, transmite portalul Rishonim.info.

Coaliþia Naþionalã Sirianã
(CNFROS), principala grupare de
opoziþie, a denunþat ieri un presupus
atac cu gaz toxic în zona Jobar, de la
periferia Damascului, informaþie a cã-
rei veridicitate a fost pusã la îndoialã
de Observatorul Sirian pentru Drep-
turile Omului (OSDH), transmite EFE.
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Coreea de Nord pare sã fi
repornit un reactor nuclear la
centrala Yongbyon, care produce
plutoniu, ceea ce ar urma sã
permitã regimului sã îºi accelereze
programul de înarmare, a anunþat
un centru de studii american, citat
de AFP. O fotografie realizatã prin
satelit pe 31 august aratã vapori
ieºind dintr-o clãdire adiacentã
reactorului, cu o putere de cinci
megawaþi, în incinta complexului
nuclear Yongbyon, anunþã
Institutul americano-coreean din
cadrul Universitãþii Johns-
Hopkins. Cliºeul aratã cã Phenia-
nul „pare sã fi repornit reactorul”,
precizeazã cercetãtorii Nick
Hansen ºi Jeffrey Lewis pe blogul

Coreea de Nord a repornit
un reactor nuclear

Prinþul William, al doilea în ordi-
nea succesiunii la tronul Marii Bri-
tanii, pãrãseºte armata pentru a se
consacra activitãþilor sale regale ºi
muncii de caritate, a anunþat ieri Pa-
latul Buckingham, conform AFP.
Ducele de Cambridge (31 de ani) în-
cheie astfel o perioadã de peste
ºapte ani ºi jumãtate în rândurile ar-
matei, din care ultimii trei în calitate
de pilot de elicopter de salvare la
baza Royal Air Force din Insula An-
glesey, în vestul Þãrii Galilor. Aceas-
tã decizie îi va permite sã participe
la mai multe angajamente regale, într-
un moment în care bunica sa, regina
Elisabeta a II-a, tinde sã delege sar-

Prinþul William pãrãseºte
armata pentru a se consacra

activitãþilor regale
cinile din ce în ce mai mult, în spe-
cial fiului sãu Charles, tatãl lui Wil-
liam. „El va continua sã susþinã ac-
tivitatea reginei ºi a familiei regale
prin îndeplinirea angajamentelor în
þarã ºi în strãinãtate, însoþit de Du-
cesa de Cambridge”, a indicat Pala-
tul Buckingham, care confirmã, de
altfel, cã prinþul William s-a stabilit
la palatul londonez Kensington, îm-
preunã cu soþia sa Catherine ºi fiul
lor, prinþul George, nãscut la 22 iu-
lie. Palatul a adãugat cã prinþul Wil-
liam „studiazã mai multe opþiuni pri-
vind angajamentele publice”, iar un
anunþ în acest sens va fi fãcut ulte-
rior, încheie France Presse.

institutului, 38 North. Reactorul
„este capabil sã producã ºase
kilograme de plutoniu anual, pe
care Phenianul l-ar putea folosi
pentru a-ºi spori încet mãrimea
arsenalului sãu nuclear”, continuã
oamenii de ºtiinþã. Coreea de Nord
a anunþat în luna aprilie apropiata
repornire a acestui reactor nuclear,
oprit în 2007, în cadrul unui acord
internaþional sprijinit de Statele
Unite. Dezvãluirile Institutului
americano-coreean intervin într-un
moment în care tensionatele relaþii
internaþionale cu dictatura nord-
coreeanã cunosc o uºoarã acalmie,
dupã al treilea test nuclear, efectuat
în februarie, urmat de ameninþarea
cu atacarea Statelor Unite.

Aproximativ 25 de milioane de europeni riscã
sã ajungã sub pragul sãrãciei pânã în 2025 dacã
liderii lor menþin actualele politic de austeritate,
a avertizat ieri Oxfam, cu o zi înaintea unei reu-
niuni a miniºtrilor de finanþe din Uniunea Euro-
peanã, transmite AFP. Modelul european „este
în prezent direct contestat de politicile de aus-
teritate prost concepute”, se aratã într-un ra-
port al organizaþiei nonguvernamentale pentru
lupta împotriva sãrãciei. Directoarea biroului
european al Oxfam, Natalia Alonso, acuzã decli-
nul drepturilor sociale, „tãierile radicale din bu-
getele securitãþii sociale, sãnãtãþii ºi educaþiei,
reducerea drepturilor angajaþilor ºi fiscalitatea
inechitabilã”, principii de bazã în ultimii trei ani
ale mãsurilor economice adoptate în scopul re-
dresãrii finanþelor publice în Europa. „În 2011,
în cadrul Uniunii Europene 120 de milioane de
persoane trãiau sub pragul sãrãciei” (mai puþin

Raport Oxfam: Europenii, ameninþaþi de sãrãcie din cauza austeritãþii
de 60% din venitul mediu), iar „numãrul acesto-
ra ar putea creºte cu 15 pânã la 25 de milioane
dacã mãsurile de austeritate vor
continua”, ridicând la peste un
sfert din totalul populaþiei nu-
mãrul celor ameninþaþi de sãrã-
cie, inclusiv dacã au un loc de
muncã, este de pãrere ONG-ul
amintit. Intitulat „Capcana aus-
teritãþii”, raportul subliniazã, de
asemenea, adâncirea inegalitã-
þilor, în favoarea „a 10% dintre
cei mai bogaþi europeni”. Þãrile
care au aplicat un regim de aus-
teritate, Grecia ºi Portugalia, în
schimbul unui ajutor financiar
din partea UE-FMI, dar ºi Spa-
nia ºi Marea Britanie, „se vor
situa în curând printre þãrile cele

mai inechitabile din lume”, dacã nu îºi modificã
politicile, a mai menþionat Natalia Alonso.

Dosarul nuclear: Iranul vrea o
soluþie „win-win” în negocieri

ªeful diplomaþiei de la Teheran,
Mohammad Javad Zarif, a afirmat
într-un interviu acordat unui post
iranian de televiziune cã þara sa
cautã o soluþie „win-win” în
negocierile din dosarul nuclear
duse cu marile puteri, relateazã
AFP. „Vrem o soluþie win-win,
ceea ce înseamnã un program
nuclear paºnic, transparent, sub
controlul internaþional ºi în
cadrul regulilor Agenþiei Interna-
þionale pentru Energie Atomicã
(AIEA) ºi ale Tratatului de
Neproliferare Nuclearã (TNP), la
care Iranul este semnatar”, a
declarat Zarif, recent însãrcinat în
mod oficial de cãtre preºedintele
Hassan Rohani cu negocierile în
dosarul nuclear. „Iranul va avea
drepturile sale nucleare, sancþiu-
nile vor fi ridicate, iar comunita-
tea internaþionalã va avea
garanþia cã programul nuclear
este absolut paºnic ºi va fi aºa,
pentru cã este în interesul
nostru”, a mai afirmat ministrul la
postul iranian de televiziune în
limba englezã Press-TV.
Þãrile UE ar putea
reintroduce vizele pentru
SUA ºi Canada

Parlamentul European a votat,
ieri, o rezoluþie de modificare a
Regulamentului UE privind vizele,
prin care se introduce o clauzã de
reciprocitate care obligã SUA ºi
Canada sã elimine vizele pentru
români, dar procedura este
complicatã ºi poate dura ani de
zile. Textul adoptat este rezultatul
unor negocieri între Legislativul
european ºi Consiliu ºi cuprinde
douã amendamente. „Mecanismul
de reciprocitate” va putea fi
activat atunci când o þarã terþã ai
cãrei cetãþeni nu au nevoie de
vizã pentru a cãlãtori în UE
aplicã sau menþine obligativitatea
vizelor pentru cetãþenii uneia sau
mai multor state membre. Aplica-
rea „mecanismului de reciprocita-
te” implicã o procedurã îndelun-
gatã, care poate fi declanºatã
doar la solicitarea unui stat
membru ai cãrui cetãþeni au
nevoie de vize pentru a cãlãtori în
state precum SUA ºi Canada.
Islanda îºi suspendã
pe termen lung negocierile
de aderare la UE

Ministrul Afacerilor Externe
islandez, Gunnar Bragi Svein-
sson, a anunþat ieri cã a suspen-
dat pe toatã durata actualului
legislativ negocierile de aderare
ale þãrii sale la Uniunea Euro-
peanã, transmite AFP. „Am
dizolvat echipa ºi grupurile de
negociere ºi nici un summit nu va
mai avea loc. UE a decis cã nu va
mai continua IAP” (Instrument de
asistenþã pentru preaderare), a
explicat Sveinsson în timpul unui
discurs susþinut în faþa parlamen-
tarilor de la Reykjavik. UE a
acordat Islandei 5,8 milioane de
euro pentru 2013 cu titlul de IAP,
dupã candidatura depusã de
Reykjavik în 2009. În aprilie, o
coaliþie de centru-dreapta
euroscepticã a câºtigat alegerile
legislative cu promisiunea de a
nu finaliza acest proces. „Guver-
nul este unanim pe aceastã temã.
Procesul a fost suspendat, nimic
nu este închis, iar noi vrem sã ne
îmbunãtãþim comunicarea ºi sã
ne sporim legãturile cu UE fãrã
sã aderãm la aceasta”, a
precizat Sveinsson.
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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 Îþi 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 Condiþia 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

SÂMBÃTÃ - 14 septembrie
PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Prietenul prietenei mele

(R)
12:00 Devoratoarea de bãrbaþi
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Paznicul muntelui de aur
15:00 Flubber
17:00 Sãracele fete bogate
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masca lui Zorro
23:30 Gran Torino
02:00 Devoratoarea de bãrbaþi

(R)
03:00 Promotor (R)
03:30 Gran Torino (R)
05:30 Paznicul muntelui de aur

(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 Suflet de gheaþã
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 Iþi 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)

09:30 Transformarea: Roboþii
salvatori (R)

10:00 Acasã în bucatarie
11:00 Descoperã România
11:45 Daune ºi interese (R)
14:45 Bietul Ioanide (R)
16:00 Memphis Beat – Lege ºi

rock and roll
17:00 Pas în doi
19:15 Daune ºi interese
20:15 Artista, dolarii ºi ardelenii
21:45 Zoom în 10
22:00 Escrocii
00:15 Salvamontiºtii
01:15 Escrocii (R)
03:00 Operaþiunea de salvare
03:45 Salvamontiºtii (R)
04:30 Lumea Pro Cinema
05:00 Cine A. M.

06:00 Observator
09:00 Liceenii
11:00 Creaturi fioroase
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 Te cunosc de undeva
00:00 Mai mult decât ficþiune
02:30 Observator (R)
03:15 Creaturi fioroase (R)
05:00 America's Funniest Home

Videos

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

ment fãrã efecte secundare (R)
10:30 Aripi de zãpadã
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
15:45 D-Paparazzi (R)
16:30 Autobuzul lui Vârciu (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
19:45 Asta-i România!
21:00 Iffet
23:00 Autobuzul lui Vârciu (R)
01:00 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Aripi de zãpadã (R)
03:30 WOWBiz (R)
05:00 Prinþesa vampirilor (R)
06:00 Teleshopping
06:45 Pastila de râs (R)

07:00 Cu lumea-n cap (R)
08:00 Danni Lowinski
09:00 Flavours, 3 bucãtari
09:30 Secrete de Stil
10:30 Sport, dietã ºi o vedetã
11:00 Dragul de Raymond
12:00 Îngerul pãzitor (R)
13:30 Cireaºa de pe tort (R)
14:00 Mondenii (R)
14:30 Eurobox
15:00 ªi eu m-am nãscut în

România
16:30 O varã tra-la-la
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Blãnosul
22:30 Killer Karaoke (R)
23:30 Totul despre sex
00:30 O varã tra-la-la (R)
02:00 Focus (R)
03:00 Alice în þara minunilor (R)
06:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:35 Rugby Four Nations

2013, Noua Zeelandã - Africa de
Sud

12:05 Rugby Four Nations
2013, Australia - Argentina

14:00 ªtiri Sport.ro
14:05 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Ku Ninja In Atak!?
15:30 No information
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Liga lu' Miticã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Bellator: Gladiatorii Marcin

Held - Rich No Love? Clementi
00:00 "Faceþi jocurile" - World

Poker Tour
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TVR 1

TVR 2

HBO

HISTORY

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 fetele 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 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

TVR 1

TVR 2

HBO

HISTORY

07:00 Zestrea românilor
08:00 Minunile naturale ale

Europei
09:00 Ciocãnitoarea Woody
09:30 Dimineaþa Zurli
10:30 Maºini, teste ºi verdicte (R)
11:00 Descoperã România
11:35 O afacere profitabilã
12:50 Oameni care au schimbat

Lumea (R)
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:30 Descoperã Europa ta!
15:00 Teatru Vérité: Doi Dintre Noi
16:00 Moºtenirea clandestinã (R)
17:00 Garantat 100%
18:00 Exclusiv în România
18:45 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Fotbal: Rapid Bucureºti -

Gloria Buzãu
23:10 Scrisoare de adio
00:50Teatru Vérité: Doi Dintre Noi

(R)

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Atlas
08:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
09:00 Zon@ IT
09:30 Motomagia
10:05 Harvey
12:00 Ferma (R)
13:10 Popasuri folclorice
15:00 Cap compas
15:30 Cãlãtor în Orient
16:00 Memorialul durerii
17:00 EUROPAfest Clasic
18:00 Telejurnal
18:30 Minunile naturale ale

Americii
19:30 Leacurile naturii
20:10 Miss Universe România

2013 (I)
21:20 Poate nu ºtiai
21:35 Miss Universe România

2013 (II)
23:10 Agenda Festivalului

George Enescu
23:25 Palatul alb
01:15 Dragoste supravegheatã

07:50 Scooby Doo! Muzica
vampirului

09:10 Stai, cã trage mama!
10:35 Rugul aprins
12:00 Atât de bine!
13:30 Marea cursã de Crãciun
15:05 Punct ochit, punct...iubit!
16:45 Lovit de fulger
18:10 Din dragoste pentru

Roma
20:00 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
20:30 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
21:00 Mãria Ta
22:40 ªi caii sunt verzi pe pereþi
00:25 South Park: Mai mare,

mai lung ºi necenzurat
03:15 Mãria Ta

07:00 Rãzboiul depozitelor
08:00 Aºii amanetului din

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

Louisiana
14:30 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
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Anunþul tãu!
In conformitate cu HCLM 392/
2011 S.C. Piete si Targuri Craio-
va S.R.L. cu sediul in Craiova,
str.Calea Bucuresti, nr. 51, or-
ganizeaza negociere directa  in
vederea inchirierii spatiilor din
Piata Centrala care apartin do-
meniului public al Municipiului
Craiova, dupa cum urmeaza: -
in data de 23.09.2013, ora 11:00
pentru inchirierea spatiilor si-
tuate in Piata Centrala - pozitia
C22 si pozitia C23  conform
HCLM 392/2011. Documentatia
de participare la negocierea di-
recta se achizitioneaza de la S.C
Piete si Targuri Craiova SRL.
Ofertele se depun la sediul S.C
Piete si Targuri Craiova SRL
pana la data de sustinere a lici-
tatiilor (inclusiv), ora 10.00.
Deschiderea ofertelor va avea
loc la sediul S.C Piete si Targuri
Craiova SRL in data mai sus
mentionata, ora 11:00. Relatii
suplimentare la sediul S.C. Pie-
te si Targuri Craiova SRL sau la
telefon 0251/410696.
Conditii specifice de participa-
re la concurs: - studii superi-
oare de lunga durata absolvite
cu diploma de licenta in dome-
niul economic, stiinte adminis-
trative; - vechime in speciali-
tatea studiilor necesara exer-
citarii functiei publice minimum
- 9 ani. Dosarele de concurs se
primesc pana la data de
2.10.2013, ora 16.00 la sediul
D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Re-
surse Umane, Organizare, Sa-
larizare - camera 3. Informatii
suplimentare se pot obtine la
sediul institutiei - camera 3 sau
la telefon 0251/407009.

Anunþul tãu!Anunþul tãu!
 SC MIXTA SA anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitã-
rii de obþinere a acordului de me-
diu privind proiectul “STAÞIE DIS-
TRIBUÞIE CARBURANÞI” ce se
desfãºoarã în Calafat, Calea Cra-
iovei, nr.172, Jud.Dolj. Informaþii-
le privind poteþialul impact asu-
pra mediului pot fi consultate la
sediul APM Dolj, Craiova, Str.Pe-
tru Rareº, nr.1, zilnic între orele
9.00-14.00. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul APM
Dolj pânã la data de 28.09.2013.
Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului
Dolj, organizeaza concurs (exa-
men) in data de 15 octombrie
2013, ora 10.00 (proba scrisa) si
in data de 17 octombrie 2013, ora
14.00 (interviul), la sediul insti-
tutiei din Craiova, str. Nicolae
Titulescu nr. 22, jud. Dolj pentru
ocuparea unei funcþii publice va-
cante inspector, grad profesio-
nal superior in cadrul Serviciu-
lui Economic si Financiar Con-
tabil –Compartiment Finante Bu-
get. Conditiile generale: - candi-
datii trebuie sa indeplineasca
conditiile prevazute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Sta-
tutul Functionarilor Publici, repu-
blicata (r2);
S.C. YUKO GROUP SRL solicita
aviz de amplasament pentru in-
vestitia: “Instalatie descarcare,
incarcare, distributie  produse
petroliere, lucrari hidrotehnice
aferente cheului si platformei, cu
imprejmuire in Port Bechet, jud.
Dolj”. Persoanele interesate se
pot adresa la sediul Primaria Be-
chet, sau la telefon contact:
0732707099.

Directia Generala de Asistenta So-
ciala si Protectia Copilului Dolj, or-
ganizeaza concurs  in data de 25
septembrie 2013, ora 10.00 (proba
scrisa) si in data de 27 septembrie
2013, ora 14.00, interviul la sediul
institutiei din Craiova, str. Nicolae
Titulescu nr. 22, jud. Dolj, pentru
ocuparea urmatoarelor  funcþii pu-
blice de executie temporar vacan-
te: · 1 inspector, grad profesional
superior in cadrul Serviciului Juri-
dic si Contencios – Compartiment
Managementul Calitatii Serviciilor
Sociale; · 1 post inspector, grad pro-
fesional principal in cadrul Biroului
Adoptii – Compartiment Adoptii;
Conditiile generale: - candidatii tre-
buie sa indeplineasca conditiile
prevazute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul Functio-
narilor Publici, republicata(r2); Con-
ditii specifice de participare la con-
curs: - 1 inspector, grad profesio-
nal superior in cadrul Serviciului Ju-
ridic si Contencios – Compartiment
Managementul Calitatii Serviciilor
Sociale; - studii superioare de lun-
ga durata absolvite cu diploma de
licenta; - vechime in specialitatea
studiilor necesara exercitarii func-
tiei publice minimum - 9 ani. - 1 post
inspector, grad profesional princi-
pal in cadrul Biroului Adoptii – Com-
partiment Adoptii; - studii superioa-
re de lunga durata absolvite cu di-
ploma de licenta; - vechime in spe-
cialitatea studiilor necesara exerci-
tarii functiei publice minimum - 5 ani.
Dosarele se primesc pana la data
20.09.2013  la  Serviciul  Resurse
Umane, Organizare, Salarizare. In-
formatii suplimentare se pot obti-
ne la sediul institutiei – Serviciul Re-
surse Umane, Organizare, Salariza-
re sau la telefon 0251/407009.
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OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ MECANIC
AUTO ªI TINICHIGIU
AUTO PENTRU AN-
GLIA. SALARIU NE-
GOCIABIL. TELEFON:
00447805868773.
ANGAJÃM MAªINISTE
MAROCHINÃRIE. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Angajãm tehnician/ingi-
ner cu cunoºtinþe în sis-
teme de alarmã, supra-
veghere video, reþele
calculatoare. CV-ul se
depune la adresa de e-
mail: angajari_craiova-
@yahoo.com.

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

PRESTÃRI SERVICII
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/ 003.526.
S.C. ATLANTYS, Clu-
bul Oamenilor de Afa-
ceri, organizeazã
mese festive, nunþi,
botezuri, agape. Sun-
tem serioºi ºi exigenþi.
Vã aºteptãm în str. Ro-
mul bl. T3A parter. Te-
lefon: 0251/411.712;
0723/68.723.

Meditez matematicã
pentru Evaluare Naþio-
nalã, bacalaureat, alte
concursuri ºcolare ºi
examene. Telefon: 0724/
088.745; 0351/416.101.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând camerã cãmin
Craioviþa Nouã parter,
47000 Ron negociabil.
Telefon. 0761/ 732.300
Vând camerã cãmin (
lângã Liceul Pedago-
gic) baie, bucãtãrie.
Telefon: 0740/892.690.
Vând garsonierã Stoi-
na, judeþul Gorj. Tele-
fon: 0730/600.132.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.

Vând apartament 2 ca-
mere transformat în
3,ultramodern cu cen-
tralã mobilier ºi garaj,
( în spate la Billa) Preþ
65.000 Euro negocia-
bil. Telefon: 0755/
943.426.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Vând casã în Bãileºti ºi
curte 2000 mp zona I,
sau schimb cu garsoni-
erã Craiova, + diferenþa.
Telefon: 0742/097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.

Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere, ane-
xe, pomi fructiferi, vie,
fântânã, localitatea Ciu-
tura, preþ negociabil. Te-
lefon: 0763/305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la ºosea-
ua Craiova – Bechet. Te-
lefon: 0734/159.594.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anvelo-
patã termic, eventual
schimb 2 apartamente,
2 camere sau variante.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.
Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în sa-
tul Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.

Anunþ privind informarea ºi consultarea publicului în con-
formitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 al
MDRT, asupra propunerilor preliminare din Planul Urba-
nistic Zonal  - „modernizare complex sportiv Craiova”,
zona ªtirbei Vodã, Iniþiator: Primaria Municipiului Cra-
iova, Elaborator: SC AEDILIA PROIECT SRL, proiec-
tant: SC AEDILIA PROIECT SRL. Publicul este rugat
sã transmitã observaþii asupra documentaþiei expuse/dis-
ponibile la sediul Primãriei Municipiului Craiova – Servi-
ciul Urbanism ºi Nomenclaturã Urbanã, str. A.I.Cuza, nr.7,
sau pe pagina de internet a Primãriei Craiova www.prima-
riacraiova.ro – în perioada 10.09.2013 – 25.09.2013. Pu-
blicul este invitat sã participe la comentarea propunerilor
supuse procesului de avizare ºi elaborarea propunerii fina-
le, care include toate observaþiile ºi se supune procedurii
de transparenþã decizionalã. Rãspunsul la observaþiile trans-
mise va fi publicat pe pagina de internet a Primãriei Craio-
va ºi va fi prezentat, timp de 10 zile de la încheierea perioa-
dei de consultare a publicului, la sediul propriu.

Anunþ privind informarea ºi consultarea publicului în
conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 al
MDRT, asupra propunerilor preliminare din Planul Urba-
nistic Zonal  - „Craiova Nord – zona Lacul Tanchiºtilor”,
Iniþiator: Primaria Municipiului Craiova, Elaborator: SC
AEDILIA PROIECT SRL, proiectant: SC AEDILIA
PROIECT SRL. Publicul este rugat sã transmitã observa-
þii asupra documentaþiei expuse/disponibile la sediul Pri-
mãriei Municipiului Craiova – Serviciul Urbanism ºi No-
menclaturã Urbanã, str. A.I.Cuza, nr.7, sau pe pagina de
internet a Primãriei Craiova www.primariacraiova.ro – în
perioada 10.09.2013 – 25.09.2013. Publicul este invitat sã
participe la comentarea propunerilor supuse procesului de
avizare ºi elaborarea propunerii finale, care include toate
observaþiile ºi se supune procedurii de transparenþã deci-
zionalã. Rãspunsul la observaþiile transmise va fi publicat
pe pagina de internet a Primãriei Craiova ºi va fi prezentat,
timp de 10 zile de la încheierea perioadei de consultare a
publicului, la sediul propriu.

TERENURI
Vând teren intravilan
3,5 euro, Brãdeºti. Te-
lefon: 0749/230.636.
Vând parcele Cârcea,
la asfalt, alãturat cu
Hanul cu ponei, 450
mp ºi 650 mp. Telefon:
0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-vis
de târgul Leu, 1174 mp,
2 deschideri 17 m ºi re-
þele apã, electricitate, ca-
dastru, carte funciarã.
Telefon: 0724/572.434;
0351/179.436.
Vând teren 550 mp în
comuna Podari. Tele-
fon: 0744/251.816 ºi
0762/872.359.
Vând teren 400 mp in-
travilan situat în Segar-
cea str. Unirii, nr. 29F
(în spatele Liceului),
cadastru. Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând 800 mp, comu-
na Predeºti ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã. Telefon: 0762/
109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case, va-
riante. Telefon: 0761/
665.763.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon:
0766/582.831.

Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de la-
cul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grã-
dinari, nr. 34. Preþ ne-
gociabil, 600 mp. Te-
lefon: 0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.
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Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.
SCHIMBURI

Vând sau schimb apar-
tament 4 camere Lãpuº,
cu casã 2-3 camere. Te-
lefon: 0766/ 483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Matiz galben ru-
lat taxi unic proprietar,
fabricaþie 2002, echi-
pat GPL. Preþ 500
euro negociabil. Tele-
fon: 0732/162.302;
0786/099.228.
Vând Matiz Economic
10.000 Km, preþ 10.000
Ron, an fabricaþie
2007, culoare roºu. Te-
lefon. 0770/906.030.

Vând Opel Astra 2008,
1,6, 68000 km, 105
C.P., benzinã, Euro 4,
taxã mediu nerecupe-
ratã, preþ 5000 euro
negociabil. Telefon:
0727/500.950.
Vând maºinã auto
Peugeot 806,Benzinã,
an 1995 neînmatricu-
latã. Bariera Vâlcii nr.
63. Craiova. Telefon:
0766/ 466.171.
Vând Audi A6, fabricaþie
2006, full-options, bleu-
marin, piele, xenon, mo-
tor de 2000 cm3. Tele-
fon. 0762/109.595.
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.

De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta im-
pecabil, înmatriculat.
Telefon: 0745/043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 2 gropi, Cimitirul
Romaneºti, cu lucrare
fãcutã. Telefon: 0771/
758.019.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi hor-
monii ºi antibioticele
din carne. Telefon:
0729/033.903.

Vând þeavã neagrã 40
ml, robineþi, ventile fon-
tã noi diverse mãrimi.
Telefon. 0731/989.215.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax, as-
pirator, balanþã Berkel,
cuier panou, maºinã
de cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând struguri ieftin
maxim  1000 kg. Tele-
fon: 0729/175.918.
Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2, do-
zator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Te-
lefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi la te-
lefon: 0748/057.590.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 dami-
gene 10-15 litri, 15 lei /
buc. Telefon: 0761/
355.869.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând presã de balotat,
sticle plastic, cutii de
bere, putinã 50 vedre
nouã salcâm, 2 uºi cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.

Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând cauciucuri 155/13
cu janþã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bu-
telie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã trata-
te, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii, flex
mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã bu-
cãtãrie, ºifonier uºi gli-
sante, covoare. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtã-
rie din fontã 20 lei, jalu-
zele diferite mãrimi, lus-
tre 2 ºi 3 braþe - 25 lei.
Telefon. 0761/355.869.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate
500 mp cu teren intra-
vilan 12.500 mp împrej-
muit cu gard beton. Te-
lefon: 0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate mare
ºi centrifugã miere. Te-
lefon: 0728/381.894.

Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

vineri, 13 septembrie 2013

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188

Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând pat dublu 2 m
X 2 m, tãblii nou –
nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãr-
bat – fermoar –  nas-
turi - tineret, excepþi-
onal. Telefon: 0725/
533.042.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã
- 100 lei; foarfecã ta-
blã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20
lei. Telefon: 0761/
355.869.
CUMPÃRÃRI

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de apar-
tament. Telefon: 0761/
438.807.
Proprietar închiriez pe
termen lung aparta-
ment 3 camere mobi-
lat parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Închiriez 4 camere,
studente, 1 Mai. Tele-
fon: 0741/117.193.
Gazdã - bãiat. Telefon:
0746/274.204.
Închiriez apartament 3
camere Grãdina Bota-
nicã, mobilat, 350 euro
negociabil. Telefon:
0727/500.950.
Primesc 2 fete în gaz-
dã, condiþii bloc. Tele-
fon: 0766/328.569.
Primesc fatã în gazdã,
central. Telefon: 0769/
680.597.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii.
Telefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.

Închiriez teren pentru
parcare maºini sau cen-
tru vânzãri sau G.P.L.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Te-
lefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la de-
misol pretabil bar, dis-
cotecã, casino, bi-
rouri. Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat ºi uti-
lat. Recent renovat, Ro-
vine, pizzeria Ibizza.
Telefon: 0769/846.192.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.

Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.
MATRIMONIALE
Caut o doamnã vãduvã
cu permis auto cu maºi-
nã sau fãrã, plãcutã fizic,
maxim 55 ani. Telefon:
0253/285.145; 0762/
278.639; 0351/430.880.
Pensionar 68/1,68/78
caut pereche cu per-
mis auto urgent. Tele-
fon: 0768/034.433.

Domn strãin, 58 ani,
prezentabil, necãsãto-
rit caut prietenã max.
45 ani, pentru o rela-
þie, rog mesaje la nu-
mãrul de telefon:
0768/804.599. Nu rãs-
pund la numãr privat.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897.
0751/ 911.417.

Caut donator rinichi
grupa AII. Telefon.
0766/ 518.173.
Pensionar singur caut
familie pentru întreþine-
re la þarã. Telefon:
0762/603.748.

PIERDERI
Pierdut C.I.F. pentru
S.C. MAR & FAG SRL.
Se declarã nul.
S.C. SAMUEL SIN SRL,
anunþã pierderea Cer-
tificatelor  Constatatoa-
re de Autorizare. Se
declarã nule.
P.F.A. PÃUN CÃTÃLIN
FLORIN, anunþã pier-
derea Certificatului
Constatator cu nr.
19499/ 15.03.2011. Se
declarã nul.
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Dupã ce cã ºansele tricolori-
lor de a mai prinde barajul de ca-
lificare la CM 2014 au scãzut
dramatic, urmare a înfrângerii de
pe teren propriu, 0-2, cu Tur-
cia, de marþi, fanii selecþionatei
lui Victor Piþurcã mai pot primi
o loviturã.

FIFA a decis sã înceapã o ac-
þiune disciplinarã împotriva Ro-
mâniei, dupã scandãrile rasiste ºi
incidentele de la meciul de vine-
rea trecutã, cu Ungaria (3-0).
Observatorul englez Mike Foster
a notat în raportul de meci cã
“fanii români au apelat la scan-

PRELIMINARII CM 2014

Meciul cu Estonia s-ar putea juca fãrã spectatori!Meciul cu Estonia s-ar putea juca fãrã spectatori!Meciul cu Estonia s-ar putea juca fãrã spectatori!Meciul cu Estonia s-ar putea juca fãrã spectatori!Meciul cu Estonia s-ar putea juca fãrã spectatori!
FIFA a deschis o anchetã împotriva României

dãri cu conþinut xenofob” ºi cã
în tribune “au existat douã inci-
dente între grupuri de suporteri”,
a scris ziare.com.

Astfel, România riscã sã joace
fãrã public ultimul meci din gru-
pa preliminarã, cu Estonia, de pe
15 octombrie.

ªi filiala din Covasna a unuia
din partidele maghiarilor din Ro-
mânia a reclamat þara noastrã la
forul mondial, pentru „atitudinea
antimaghiarã a unor suporteri
români”.

“Este inacceptabil pentru noi ca
în timp ce urmãrim meciul la te-

levizor, sã vedem cã unii vor sã
ne alunge din þarã. Dacã se întâm-
plã astfel de lucruri, de fiecare datã
trebuie sã avem o reacþie fermã.
Nu putem tolera ca meciurile de
fotbal sau oricare alt eveniment
sportiv sã fie spaþiul învrãjbirii, in-
toleranþei ºi urii”, au precizat sem-
natarii scrisorii cãtre FIFA.

Pânã la luarea unei decizii, Ro-
mânia nu este la prima abatere în
aceste preliminarii, FRF fiind
amendatã cu 20.000 de franci el-
veþieni dupã incidentele produse de
fani la meciul cu Olanda (1-4), din
16 octombrie 2012.

Liber de contract dupã ce ºi-a
încheiat angajamentul cu Schal-
ke 04, Ciprian Marica se aflã în
continuare în cãutarea unei echi-

Iker Casillas pare determinat sã-ºi încheie cariera la un
alt club. Cum i s-a întâmplat ºi cu Mourinho, portarul
spaniol nu primeºte ºanse nici din partea noului antrenor,
Carlo Ancelotti, care preferã sã joace tot cu Diego Lopez.

În aceste condiþii, goalkeeper-ul în vârstã de 32 de ani
va încerca la iarnã sã îºi gãseacã un alt angajament. Iar
potrivit celor de la Sport, Borussia Dortmund a demarat
deja negocierile cu Iker Casillas pentru o trecere în
Germania.

Devenit în octombrie 2010 cel mai folosit portar din
UEFA Champions, 654 de prezenþe are în total Casillas în
tricoul Realului. Alte 150 le are în naþionalã, fiind cel mai
selecþionat goalkeeper din istoria Spaniei, începând cu
2011.

30 de milioane de euro este cota de piaþã a portarului
iberic în acest moment.

Marica n-a vrut
nici la Wolfsburg

pe, dar atacantul român analizea-
zã atent fiecare ofertã venitã pe
adresa sa. Dupã ce i-a refuzat pe
englezii de la West Ham United,

unde putea deveni coleg cu
Rãzvan Raþ,  Marica le-a
spus “nu” ºi celor de la VfL
Wolfsburg.

Directorul sportiv al ger-
manilor, Klaus Allofs, a pre-
cizat cã a fost în discuþii cu
Ciprian Marica, însã fostul
vârf al lui Stuttgart ºi Schal-
ke a refuzat propunerea.

“Am vorbit cu Marica, dar
el a decis sã nu dea curs
ofertei”, a declarat Allofs
conform spox.com.

Potrivit presei engleze Ar-
senal îl doreºte pe Marica, în
timp ce AS a scris ieri cã Ge-
tafe este interesatã de român.

Trece în Bundesliga?

Casillias ar negocia cu Dortmund

Stelistul Varela, cu pricina

Reprezentativa Capului Verde
a fost exclusã din barajul pentru CM

Comisia de disciplinã a FIFA
a descalificat naþionala Capului
Verde din preliminariile pentru
CM 2014, unde obþinuse un loc
în play-offul african, dupã ce a
câºtigat grupa B.

Motivul? Capverdienii l-au fo-
losit, în meciul cu Tunisia, de
sâmbãtã, 7 septembrie, câºtigat
cu 2-0, pe stelistul Fernando Va-
rela, care nu avea drept de joc,
fiind suspendat.

Fundaºul roº-albaºtrilor fuse-
se suspendat pentru patru parti-
de, dupã ce a primit un carto-
naº roºu ca urmare a unui com-
portament nesportiv în timpul

unui meci de calificare, la 24
martie 2013, contra Guineei
Ecuatoriale.

Dupã decizia Comisiei de Dis-
ciplinã a FIFA, reclamanta Tu-
nisia a acumulat 14 puncte în
grupa B, în timp ce Insulele Ca-
pului Verde doar nouã.

Federaþia capverdianã a primit
ºi o amendã de 6.000 de franci
elveþieni, dar va putea face apel.

Astfel, Tunisia se alãturã ce-
lorlalte nouã echipe calificate în
play-off, Camerun, Etiopia, Al-
geria, Coasta de Fildeº, Egipt,
Ghana, Senegal, Nigeria ºi Bur-
kina Faso.

Digi Sport 1
17:00, 18:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: Corona Braºov –

SCM Craiova, HC Zalãu – „U” Jolidon Cluj / 20:30 – FOTBAL – Liga I:
Pandurii – Dinamo.

Digi Sport 2
10:00, 14:10 – MOTO GP – Antrenamente Marele Premiu al Statului

San Marino / 17:00, 19:00 – BASCHET (M) – Cupa Craiovei: BCM „U”
Piteºti – Energia Rovinari, SCM „U” Craiova – CSU Asesoft Ploieºti /
21:30 – FOTBAL – Campionatul Franþei: Bordeaux – Paris SG.

Digi Sport 3
18:00, 21:00 – VOLEI (F) – Semifinalele Campionatului European

(Elveþia): Rusia – Serbia, Germania – Belgia.

Dolce Sport 1
21:30 – FOTBAL – Campionatul Franþei: Bordeaux – Paris SG.
Dolce Sport 2
16:00 – TENIS – Cupa Davis, semifinale (ziua 1): Cehia – Argentina.

Eurosport
17:00 – CICLISM – Turul Spaniei: etapa a 19-a / 19:30 – CICLISM –

Marele Premiu de la Quebec (Canada).

Eurosport 2
16:30 – CAIAC CANOE – Campionatele Mondiale de la Praga (Ce-

hia): slalom / 19:30 – FOTBAL – Liga secundã germanã: VfR Aalen –
TSV 1860 Munchen / 21:30 – FOTBAL – Campionatul Germaniei: Hert-
ha Berlin – VfB Stuttgart.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

BUNDESLIGA – ETAPA A V-A
Vineri: Hertha – Stuttgart;
Sâmbãtã: Bayern – Hannover, Leverkusen – Wolfsburg,

Werder – Frankfurt, Mainz – Schalke, Augsburg – Frei-
burg, Dortmund – Hamburg;
Duminicã: Hoffenheim – M’gladbach, Braunschweig –

Nurnberg.
1. Dortmund 12 10. Augsburg 6
2. Bayern 10 11. Hoffenheim 5
3. Leverkusen 9 12. Hamburg 4
4. Hannover 9 13. Schalke 4
5. Mainz 9 14. Stuttgart 3
6. Hertha 7 15. Frankfurt 3
7. M’gladbach 6 16. Freiburg 2
8. Wolfsburg 6 17. Nurnberg 2
9. Werder 6 18. Braunsch. 0

LIGUE 1 – ETAPA A V-A
Vineri: Bordeaux – Paris SG;
Sâmbãtã: Toulouse – Marseille, Ajaccio – Evian TG, Guin-
gamp – Bastia, Montpellier – Reims, Nantes – Sochaux,
Valenciennes – St’Etienne;
Duminicã: Monaco – Lorient, Lille – Nice, Lyon – Rennes.
1. Monaco 10 11. Montpellier 5
2. Marseille 9 12. Nice 5
3. St’Etienne 9 13. Nantes 4
4. Paris SG 8 14. Evian TG 4
5. Rennes 7 15. Bordeaux 4
6. Reims 7 16. Valencien. 3
7. Lille 7 17. Ajaccio 3
8. Lyon 6 18. Guingamp 3
9. Bastia 6 19. Sochaux 2
10. Lorient 6 20. Toulouse 2
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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)

Fără victorie după primele două
partide oficiale din acest sezon, 1-
1, în campionat, pe “Ion Oblemen-
co”, cu Gloria Bistriţa, şi 1-3, în
Cupă, la Târgovişte, contra Chin-
diei, într-un joc ce a avut nevoie
de prelungiri,  CS Universitatea
Craiova a organizat, ieri, o confe-
rinţă de presă în perspectiva der-
by-ului cu FC Universitatea Cra-
iova, meci programat mâine sea-
ră, de la ora 20:00, pe municipalul
severinean. Locaţie unde, reamin-
tim, Adrian Mititelu a ales să-şi
mute echipa, după ce a intrat în
conflict cu primarul Craiovei, Lia
Olguţa Vasilescu.

La evenimentul găzduit de Sala
Polivalentă au participat fostul
mare jucător al Craiovei Maxima,
invitatul de onoare Nicolae Ungu-
reanu, team-managerul Silvian
Cristescu, directorul sportiv Zeno
Bundea şi un reprezentant din rân-
dul fotbaliştilor, este vorba despre
Gabriel Velocovici.

Primul a deschis cuvântul legen-
darul legendarul fundaş al Ştiinţei:
“Meciul de sâmbătă se anunţă unul
de foc, aşa cum a fost întotdeau-
na între olteni. CS “U” este o echipă
nou formată, o echipă destul de
bună, tânără, trebuie multă răbda-
re. Văd un egal, deşi rezultatul n-
ar avantaja nici una dintre echipe,
după ce au luat doar câte un punct
în prima etapă. Probabil o să fie

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Botoşani 6 4 2 0 7-3 14
Petrolul 6 3 3 0 7-4 12
Astra 5 4 0 1 16-6 12
Ceahlăul 6 3 2 1 9-4 11
Steaua 4 3 1 0 9-4 10
Pandurii 6 3 1 2 12-8 10
ACS Poli 6 3 1 2 9-7 10
Oţelul 6 3 0 3 6-7 9
Dinamo 6 2 2 2 10-5 8
Săgeata 6 2 2 2 7-6 8
CFR Cluj 6 2 2 2 5-10 8
FC Vaslui 5 2 1 2 6-4 7
Chiajna 3 2 0 1 3-5 6
Braşov 6 1 2 3 5-8 5
Mediaş 6 0 3 3 5-8 3
Viitorul 5 0 2 3 2-9 2
Corona 6 0 1 5 3-12 1
„U” Cluj 6 0 1 5 3-16 1

6

5

4

LIGA I

Etapa a VII-a

Vineri
Pandurii – Dinamo 20:30 Digi 1

Sâmbătă
Steaua – Săgeata 21:30 Digi 1

Duminică
Corona – Gaz Metan 17:00 Digi 1
Oţelul – Astra 19:00 Dolce 1
Petrolul – Chiajna 19:00, Digi 1
„U” Cluj – CFR Cluj 21:30 Digi 1

Luni
Viitorul – Botoşani 19:00 Digi 1
Ceahlăul – Braşov 19:00 Dolce 1
FC Vaslui – ACS Poli 21:30 Digi 1

FOTBAL – LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A III-A
Vineri, ora 17:00: Concordia Chiajna II – CS Vişina Nouă, Dinamo II Bucu-

reşti – Viitorul Domneşti, Juventus Bucureşti – Inter Clinceni, Metaloglobus Bu-
cureşti – CS Baloteşti.

Sâmbătă, ora 17:00: CS Podari – FC Balş, CS Tunari – Apă Craiova.
Clasament: 1. Juventus Bucureşti 6p (7-3), 2. Dinamo II Bucureşti 6p (5-3), 3.

Apă Craiova 6p (3-1), 4. CS Baloteşti 6p (3-1), 5. Viitorul Domneşti 3p (2-3), 6. Inter
Clinceni 2p (4-4), 7. CS Tunari 1p (3-4), 8. CS Vişina Nouă 1p (3-4), 9. Metaloglobus
1p (2-3), 10. FC Balş 1p (1-2), 11. CS Podari 0p (0-2), 12. Conc. Chiajna II op (2-5).

HANDBAL (F) – LIGA NAŢIONALĂ – ETAPA A II-A
Vineri: ASC Corona Braşov – SCM Craiova (17:00, Digi Sport 1), HC Zalău –

„U” Jolidon Cluj.
Sâmbătă: HCM Roman – HC Dunărea Brăila, CSM Bucureşti – Neptun Con-

stanţa, CSM Cetate Deva – CSM Ploieşti.
Partida HCM Baia Mare – HCM Râmnicu Vâlcea se va disputa în 18 septem-

brie, deoarece formaţia gazdă are în acest week-end meci în preliminariile Ligii
Campionilor, contra lui Viborg (Danemarca).

Clasament: 1. Brăila 3p (28-20), 2. Corona 3p (32-26), 3. Baia Mare 3p (31-
25), 4. Ploieşti 3p (25-22), 5. Roman 3p (26-25), 6. Craiova 1p (23-23), 7. Zalău
1p (23-23), 8. Jolidon 0p (25-26), 9. Vâlcea 0p (22-25), 10. Deva 0p (26-32), 11.
Neptun 0p (25-31), 12. CSM Bucureşti 0p (20-28).

Conferinţă CS “U” Craiova
Nae Ungureanu, despre duelul de mâine dintre cele

două Universităţi: “Se anunţă unul de foc, aşa cum a
fost întotdeauna între olteni”

echipe care vor acumula deja şase
puncte”.

Cristescu, “săgeţi otrăvite”
către preşedintele executiv al
FC “U”, Marcel Iancu: “Fereas-
că Dumnezeu să fie adevărat!”

Intrat în scenă la rându-i, team-
managerul Silvian Cristescu a pre-
ferat să vorbească mai întâi despre
eliminarea din Cupă, meci la capă-
tul căruia echipa sa a avut doi eli-
minaţi, căpitanul Andrei Ionescu şi
Daniel Opriţa, prin urmare, ambii
fără drept de joc mâine seară.

Deş i s-a ferit să dea vreun
nume, Cristescu a atacat celălalt
club din Craiova. Oficialul a de-
clarat că este posibil ca o anumită
persoană să fie implicată în arbi-
trajul din meciul cu Chindia: “Nu
vreau să spun nimic, dar totuşi
există o coincidenţă. Mi-e greu să
cred c-a fost o întâmplare. Toc-
mai cei mai experimentaţi jucători
ai noştri au fost eliminaţi. La celă-
lalt club este cineva care a avut
tangenţă cu Dinamo şi printre al-
tele s-a ocupat şi de arbitri. Fereas-
că Dumnezeu să fie adevărat!”, a
spus Cristescu.

Singura persoană de la FC “U”
Craiova care a lucrat în trecut la
Dinamo este preşedintele executiv
Marcel Iancu.

“Am vrut 5-6 jucători de la ei,
dar s-au mişcat mai repede.
Poate-i luăm în iarnă”

Lăsând în urmă c e s -a petre-
cut marţi la Târgovişte, Silvian
Cristescu a c ontinuat: “Sperăm
să învingem sâmbătă, deşi rivala
noastră are o ec hipă bună. Am
vrut 5-6 juc ători de la ei, însă s-
au mişcat mai repede.  Timpul nu
e trec ut.  Poate-i luăm în iarnă.
Mititelu i-a agăţat cu contrac te
pe care mi-e greu să cred că le
poate onora. Vom vedea”, a spus
în înc heiere Cris tesc u.

Zeno Bundea s -a arătat de pă-
rere c ă un as tfel de meci scoate
în evidenţă c aracterul jucătorilor:
“Jucătorii noştri conştientizează
importanţa acestui meci. Astfel de
meciuri sc ot în evidenţă carac-
terul juc ătorilor. E un mec i de
campionat mai special s i sper să
punem mâna pe toate punc tele”.
Părere împărtăşită, finalmente,
şi de mijlocaşul Gabriel Velc o-
vic i:  “Dac ă o să câştigăm, o
vom fac e cu sufletul, e clar. Vom
avea în faţă o echipă bună,  dar
nici noi nu ne plângem.  Sperăm
să plec ăm c u toate punc tele de
la Severin”.

Până la închiderea ediţiei, nici
un c anal nu-şi însuşise drepturile
de televizare ale acestei partide.

BASCHET (M) –
CUPA CRAIOVEI

Miercuri: CSU Ase-
soft Ploieşti – Energia
Rovinari 95-83, SCM „U”
Craiova – BCM „U” Pi-
teşti 82-78.

Ieri, după închiderea
ediţiei: BCM „U” Piteşti
– CSU Asesoft Ploieşti,
Energia Rovinari – SCM
„U” Craiova.

Astăzi: BCM „U” Pi-
teşti – Energia Rovinari,
SCM „U” Craiova – CSU
Asesoft Ploieşti (19:00,
Digi Sport 2).


