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cotidian al
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CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

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

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

 CU PLATA PE LOC

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

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Zgârciţi sunt italienii ăştia, Popescu-
l e; îl  ţin  pe “David” sculptura lu i
Michellangelo de la Florenţa - de sute
de ani gol-goluţ şi n-au catadicsit măcar
să-i cumopere un slip.
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O amplă şi valoroasă donaţie de cărţi şi periodice a acade-
micianului Dan Berindei, vicepreşedintele Academiei Româ-
ne, făcută Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”
a determinat instituţia să înfiinţeze în cadrul său o bibliotecă
ce va purta numele reputatului istoric. Deocamdată, patru
transporturi au fost făcute la Craiova de la locuinţa din Bucu-
reşti a academicianului, cu care au fost aduse nu mai puţin de
2.351 de cărţi şi 4.520 de periodice, însă şi alte volume din
impresionanta bibliotecă personală a acestuia îşi vor găsi lo-
cul pe rafturile de aici. Dacă amenajările se vor încheia la timp,
„Biblioteca acad. Dan Berindei” ar putea fi inaugurată dumi-
nică, 3 noiembrie a.c., dată la care istoricul – autor a peste
500 de lucrări ştiinţifice, dintre care peste 50 de cărţi, în spe-
cial referitoare la istoria politică universală şi românească –
va sărbători împlinirea a 90 de ani de viaţă.

La Craiova se deschide
Biblioteca „Acad. Dan Berindei”
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Despre unele cugetări,
din zilele din urmă,
ale lui Valeriu Zgonea

Preşedintele Camerei Deputaţilor,
Valeriu Zgonea, deputat de Dolj, nu a
participat la deschiderea anului şco-
lar în vreuna din localităţile din Cole-
giul nr. 9, care i-au dat votul de încre-
dere la alegerile legislative de anul tre-
cut, cum poate ar fi fost firesc, prefe-
rând să se deplaseze la Brazi, în jude-
ţul Prahova. O opţiune cel puţin biza-
ră, dar nu îi discutăm acum agenda
preşed intelui Camerei Deputaţilo r.
Discutăm, în schimb, ce a spus la Brazi,
unde discursul de circumstanţă, pre-
luat, bănuim, pentru excentricităţile lui,
de Mediafax, ne-a făcut să zâmbim.
Valeriu Zgonea are multe calităţi, in-
clusiv pe aceea de a-şi da „cu stângul
în dreptul”, ca la fotbal, sport pe care
susţine că l-a practicat în tinereţe.
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Parlamentarii au aprobat, ieri, în
ºedinþa de plen comun, cu 311 voturi
„pentru”, 5 „împotrivã” ºi 15 abþineri,
înfiinþarea comisiei speciale pentru pro-
iectul de lege privind Roºia Montanã,
stabilind ca aceasta sã aibã 21 de
membri, din care 8 sã aparþinã PSD,
5 - PNL, câte 2 - PDL, PPDD ºi
UDMR ºi câte un loc pentru PC ºi
minoritãþi naþionale. Aceastã co-
misie urmeazã sã aibã un preºe-
dinte aparþinând PSD, trei vice-
preºedinþi aparþinând PNL, PDL,
PPDD ºi un secretar aparþinând
PC. Grupurile parlamentare au no-
minalizat persoanele care sã facã
parte din aceastã comisie, cu ex-
cepþia PDL, care a precizat cã nu
vor avea reprezentanþi, locurile lor
urmând sã rãmânã libere. Senato-
rul PSD Cristian Dumitrescu a declarat
cã pânã la 1 octombrie se vor depune
amendamente la comisia specialã pen-
tru proiectul privind Roºia Montanã din
partea senatorilor ºi deputaþilor, iar pânã
la 20 octombrie urmeazã sã fie elaborat
un raport asupra actului normativ pro-

Parlamentul a aprobat constituirea comisieiParlamentul a aprobat constituirea comisieiParlamentul a aprobat constituirea comisieiParlamentul a aprobat constituirea comisieiParlamentul a aprobat constituirea comisiei
speciale pentru proiectul Roºia Montanãspeciale pentru proiectul Roºia Montanãspeciale pentru proiectul Roºia Montanãspeciale pentru proiectul Roºia Montanãspeciale pentru proiectul Roºia Montanã

Ponta ar alege reducerea
CAS în locul majorãrii salariilor
bugetarilor ºi scãderea TVA

Premierul Victor Ponta ar prefera
reducerea contribuþiilor de asigurãri
sociale (CAS) dacã ar trebui sã aleagã
între mai multe mãsuri fiscale. Întrebat,
la TVR 1, pentru ce ar opta dacã ar
avea de ales între majorarea salariilor
bugetarilor în 2014, reducerea TVA la
toate produsele sau a CAS, Ponta s-a
declarat în favoarea diminuãrii CAS.
„Prima ar fi reducerea contribuþiilor
de asigurãri sociale, pentru cã, într-
adevãr, în timp ce cota unicã este o fis-
calitate scãzutã faþã de media europea-
nã, TVA, e adevãrat, e principala sursã
de venituri, contribuþiile de asigurãri
sociale sunt la un nivel foarte înalt ºi
practic îngreuneazã crearea de noi lo-
curi de muncã ºi mai ales munca la alb”,
a afirmat Victor Ponta.
Discuþii despre evaziunea
fiscalã la Guvern

Premierul Victor Ponta i-a convocat
ieri la Guvern pe ºefii serviciilor de in-
formaþii, alãturi de miniºtri, de procuro-
rul general al României, dar ºi alþi ofi-
ciali, pentru o discuþie pe tema evaziunii
fiscale. Care este în creºtere, încasãrile
la buget fiind la jumãtate din cât ar tre-
bui, dupã cum a semnalat premierul. „În
acest moment, România, conform tutu-
ror datelor, are o stabilitate financiarã
bugetarã, apreciatã de partenerii noºtri
internaþionali, avem creºtere economi-
cã ºi totuºi fenomenul, în special al eva-
ziunii fiscale, este în creºtere. Consiliul
fiscal, în ultimul raport, spunea cã, dupã
2010, momentul creºterii TVA, încasãm
fix jumãtate din cât ar trebui sã înca-
sãm. Fenomenul este extrem de grav ºi
poate dãuna dezvoltãrii noastre ca so-
cietate. N-o sã avem niciodatã bani
pentru funcþionarea instituþiilor statu-
lui, pentru ºcoli, pentru spitale, pentru
infrastructurã, atâta timp cât evaziunea
fiscalã va drena sume considerabile din
ceea ce ar trebui sã revinã bugetului de
stat”, a spus Ponta.

pus de Guvern. Sãptãmâna trecutã, pre-
ºedintele Senatului, Crin Antonescu,
declara, dupã discuþia cu liderii USL, cã
procedura de urgenþã pentru votarea
proiectului de lege privind Roºia Mon-

tanã va fi retrasã. „Am avut o discuþie
cu premierul Ponta ºi cu alþi colegi, ºi
din PSD ºi din PNL, din Guvern, pe mul-
te subiecte. Cel mai arzãtor probabil pri-
vitor la Roºia Montanã. (...) PSD a con-
venit - vorbesc acum de domnul Ponta
în calitate de lider al PSD - sã revenim la

formula convenitã iniþial, a unei comisii
speciale în Parlament. Deci se solicitã
retragerea procedurii de urgenþã”, pre-
ciza Crin Antonescu. La rândul sãu, pre-
mierul Victor Ponta afirma duminicã,

dupã discuþia pe care a avut-
o în subteran cu minerii de la
Roºia Montanã care se blo-
caserã de mai multe zile în
minã, cã USL a decis pânã la
urmã sã înfiinþeze o comisie
parlamentarã specialã pentru
acest proiect, pentru cã este
soluþia corectã în acest caz.
„Nu poþi sã dai un vot pe un
criteriu politic la ceva ce þine
de un proiect foarte, foarte,
foarte tehnic. Când spun teh-
nic, mã refer atât la investiþii,
la protecþia mediului, la rede-

venþe. (...) ªi atunci nu dai voturi politice,
ci dai voturi dupã ce asculþi ºi pui în ba-
lanþã toate lucrurile pentru ºi contra”,
declara premierul. Preºedintele Traian Bã-
sescu a spus luni cã cea mai bunã soluþie
este ca premierul sã retragã din Parlament
proiectul privind Roºia Montanã ºi l-a

acuzat pe ministrul delegat pentru Pro-
iecte de Infrastructurã ºi Investiþii Strãi-
ne, Dan ªova, cã ºi-a însuºit un proiect al
firmei care exploateazã zãcãmântul auri-
fer. În replicã, ªova i-a solicitat ieri preºe-
dintelui sã facã publice rapoartele SRI în
legãturã cu Roºia Montanã ºi cu el din
ultimele ºase luni, dacã acestea existã.
„Domnul Traian Bãsescu a fãcut ieri (n.r.
- luni) o afirmaþie simplã în legãturã cu
mine, ºi anume cã eu, în loc sã fi fãcut
treaba de ministru, am luat o lege de la
Roºia Montanã, adicã fãcutã de un agent
privat, ºi am pus-o pe masa Guvernului
ºi am zis cã legea e fãcutã de mine. Dacã
e aºa, înseamnã cã eu, în loc sã lucrez
pentru interesele statului român, am lu-
crat pentru interesele unei companii pri-
vate, ceea ce este o chestiune foarte gra-
vã, ºi cum este o acuzaþie foarte gravã, i-
am cerut preºedintelui Bãsescu sã facã
publice rapoartele SRI în legãturã cu Ro-
ºia Montanã ºi cu mine, dacã le are, pe
ultimele ºase luni”, a declarat Dan ªova
ieri pentru Mediafax. Acesta ºi-a justifi-
cat demersul prin dorinþa de a arãta „cã
preºedintele Bãsescu minte”.

Premierul Victor Ponta a prezentat ieri Camerelor reu-
nite ale Parlamentului principalele elemente ale noului
acord cu Comisia Europeanã, Fondul Monetar Interna-
þional ºi Banca Mondialã. Potrivit primului-ministru, pro-
iectul final de scrisoare de intenþie a fost trimis FMI pe
12 septembrie. „Am fãcut cerere sã prezentãm în faþa
Camerelor reunite ale Parlamentului, sã vorbim despre
principalele elemente care þin de acordul nou cu Comi-
sia Europeanã, Fondul Monetar Internaþional ºi Banca

Premierul Ponta a prezentat în Parlament noul acord cu FMI

„Dacã cineva îºi va imagina în PSD
cã Antonescu o sã tacã aºa, ca la Par-
tidul Comunist, sau o sã meargã pe
brânci ca sã iasã preºedinte susþinut
de PSD, se înºalã amarnic. Acest lu-
cru îl ºtiu ºi domnul Ponta, ºi toþi oa-
menii din PSD. Dupã cum îl ºtiu ºi cei
din PNL. (...) Atitudinea, de multe luni
de zile, nu a domnului Ponta perso-
nal, dar a postului sãu de televiziune,
a multor oameni din PSD, de a se com-
porta ca ºi cum Preºedinþia României
este ceva ce stã în seif pe la Cluj pe la
domnul Rus (n.r. - Ioan Rus, liderul
PSD Cluj) ºi ne-o dau sau nu ne-o dau
nouã, liberalilor, sau mi-o dau sau nu
mi-o dau mie este de neacceptat. (...)
Eu nu am înþeles niciodatã ºi nu voi
înþelege protocolul ºi angajamentele
USL în sensul de a fi preºedinte pen-
tru USL, pentru PSD, pentru Româ-
nia. Dacã voi fi preºedinte, voi fi pen-
tru România. Dacã USL mã sprijinã în
aceastã idee, bine, dacã nu, nu. Ca sã
punem simplu capãt acestor specula-
þii, nu am stat ºi nu stau cu mâna în-
tinsã la uºa PSD (...)”, a spus Crin An-
tonescu în interviul pentru „Gândul”.

Acesta a adãugat cã a fost atacat de
Victor Ponta prin interpuºi ºi prin
„postul sãu de casã”, cu trimitere la
România TV. „Am încasat toate aces-
te atacuri, dar nu pot încasa ipocrizia
cuiva care îmi spune «Eu nu l-am ata-
cat niciodatã pe prietenul meu Crin».
Pãi are cine sã o facã. Dacã vedeþi ce
apare în fiecare zi pe postul de casã al
domnului Victor Ponta, cred cã nu mai
este nici un dubiu. Totuºi, am mers mai
departe. Nu putem face pe proºtii, pen-
tru cã nu suntem”, a afirmat Antonescu.

„Domnul Antonescu este foarte
critic, ironic în ultima vreme.

Greºeºte”
Luni searã, la postul B1 TV, liderul

PSD, premierul Victor Ponta, a declarat
cã afimaþia liderului PNL privind faptul
cã nu are nevoie de sprijinul PSD pen-
tru alegerile prezidenþiale nu este „cea
mai deºteaptã strategie”, iar PSD nu îl
va susþine „cu forþa”. Întrebat dacã prin
declaraþiile critice la adresa premierului
ºi PSD, Crin Antonescu se pregãteºte
de campanie, Ponta a rãspuns cã „eu

cred cã nu (n.r. - se pregãteºte), pentru
cã sã te pregãteºti de campanie elcto-
ralã spunând cã nu ai nevoie de spriji-
nul PSD nu mi se pare cea mai deºteap-
tã strategie”. La întrebarea dacã e po-
sibilã retragerea sprijinului PSD pen-
tru Antonescu, Ponta a rãspuns: „Bi-
neînþeles, doar nu o sã-l susþinem cu
forþa. Dacã ne spune cã nu doreºte, ne
vom întâlni la PSD ºi ne vom decide pe
cine susþinem. Noi am decis o datã cã-
l susþinem pe Crin Antonescu, dar dacã
nu vrea sã-l susþinem, cu forþa nu se
poate”. Acesta a adãugat cã PSD nu
are un candidat pentru prezidenþiale în
acest moment ºi cã el nu va candida în
2014 la prezidenþiale. „Domnul Anto-
nescu este foarte critic, ironic în ultima
vreme. Greºeºte”, a atenþionat premie-
rul, care s-a declarat deranjat ºi de cali-
ficatul „parºivel” folosit de Crin Anto-
nescu cu privire la modul de a promo-
va proiectul de lege Roºia Montanã.

„Noi, în PSD, nu am discutat
niciodatã despre ruperea USL”

Pe fondul acestor tensiuni între
principalii doi co-preºedinþi ai USL,
mai mulþi lideri PSD – printre care vi-
cepremierul Liviu Dragnea, Ilie Sârbu
ºi preºedintele Camerei Deputaþilor,
Valeriu Zgonea - au fost convocaþi ieri
de Victor Ponta la Guvern. Asta în timp
ce partenerul sãu de guvernare, Crin
Antonescu, preºedintele Senatului,
era într-o vizitã oficialã de trei zile în
Confederaþia Elveþianã. Dupã întâlni-
re însã, Ponta a dat asigurãri cã USL
nu se rupe ºi cã va avea, sãptãmâna

viitoare, o întâlnire cu liderii PSD din
teritoriu, în cadrul ºedinþei Biroului
Permanent Naþional, adãugând cã nu
a „apucat” în ultimele 24 de ore sã dis-
cute cu Antonescu. „Noi, în PSD, nu
am discutat niciodatã despre ruperea
USL ºi am promis anul trecut cã pânã
în 2016 rãmânem cu un Guvern USL,
nu am luat niciodatã în calcul o altã
variantã. Noi am decis foarte clar, prin
congres, cã îl susþinem pe Crin Anto-
nescu la alegerile prezidenþiale ºi PSD
întotdeauna ºi-a þinut toate acorduri-
le ºi obligaþiile cu toþi partenerii avuþi
de-a lungul anilor”, a spus Ponta la
postul B1 TV.

Purtãtorul de cuvânt al PSD
a fãcut ºi el un apel
cãtre colegii liberali

ªi purtãtorul de cuvânt al PSD,
Cãtãlin Ivan, a fãcut un apel la libe-
rali sã nu facã rãu alianþei prin decla-
raþii publice. „Suntem sincer îngrijo-
raþi de o serie de atacuri din partea
colegilor de alianþã, care par sã esca-
ladeze. Prin unele poziþii din ultima
perioadã, se dau semnale greºite elec-
toratului ºi se poate pune în pericol
unitatea USL, pentru care am luptat,
cu toþii, atât de mult timp. Proiectul
USL este prea important, iar oamenii
ºi-au pus prea multã speranþã în el
pentru a fi ameninþat în vreun fel. De
aceea, facem un apel la colegii libe-
rali din alianþã sã nu facã rãu USL
prin declaraþii publice”, a declarat
Ivan, într-un comunicat al PSD remis,
ieri, agenþiei Mediafax.

Preºedintele PNL, Crin Antonescu, spune, într-un interviu pen-
tru „Gândul”, cã Victor Ponta ar trebui sã se hotãrascã dacã îi mai
susþine candidatura la prezidenþiale, liberalul precizând ºi cã, dacã
USL se rupe, Ponta ar trebui sã demisioneze din funcþia de pre-
mier. Asta dupã ce, luni searã, la postul B1 TV, preºedintele PSD,
premierul Victor Ponta, spusese cã PSD nu îl va susþine „cu forþa”
la prezidenþiale pe Antonescu, dacã acesta nu vrea. Ieri, dupã o
ºedinþã cu liderii PSD la Palatul Victoria, Ponta a îndulcit tonul,
declarând cã românii nu vor mai auzi din partea sa nici o declaraþie
care sã genereze tensiuni în USL pânã în 2016.

Antonescu spune cã dacã se rupe USL, premierul ar
trebui sã demisioneze, Ponta asigurã cã nu se rupe

Mondialã. Sã prezentãm toate datele: avantaje, deza-
vantaje, lucruri importante. ªtiu cã, cel puþin la fonduri
europene, în special la Transporturi, dar ºi la toate cele-
lalte, din momentul în care avem acordul cu Comisia
Europeanã ºi cu FMI, din nou, vom primi „top-up”-ul
acela de 10%, care înseamnã sute de milioane de euro”,
preciza Ponta sãptãmâna trecutã. ªeful Executivului nu
a dat mai multe detalii despre prevederile noului acord,
confidenþial pânã la momentul întrunirii board-ului FMI,

dar a dat asigurãri cã parlamentarii vor avea acces la scri-
soarea de intenþie. Autoritãþile române ºi reprezentanþii
FMI ºi ai Comisiei Europene au ajuns la un acord la nivel
tehnic în privinþa noului program de tip preventiv, care va
fi pe o perioadã de 24 luni, a anunþat, recent, ºeful misiunii
FMI, Andrea Schaechter. Asistenþa financiarã va fi de 4
miliarde euro, acordatã în mod egal de FMI ºi Comisia
Europeanã. Noul acord stand-by de tip preventiv trebuie
aprobat de board-ul FMI în luna septembrie.
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MIRCEA CANÞÃR

Preºedintele Camerei Deputaþilor, Va-
leriu Zgonea, deputat de Dolj, nu a parti-
cipat la deschiderea anului ºcolar în vre-
una din localitãþile din Colegiul nr. 9, care
i-au dat votul de încredere la alegerile le-
gislative de anul trecut, cum poate ar fi
fost firesc, preferând sã se deplaseze la
Brazi, în judeþul Prahova. O opþiune cel
puþin bizarã, dar nu îi discutãm acum
agenda preºedintelui Camerei Deputaþi-
lor. Discutãm, în schimb, ce a spus la
Brazi, unde discursul de circumstanþã,
preluat, bãnuim, pentru excentricitãþile
lui, de Mediafax, ne-a fãcut sã zâmbim.
Valeriu Zgonea are multe calitãþi, inclu-
siv pe aceea de a-ºi da „cu stângul în
dreptul”, ca la fotbal, sport pe care sus-
þine cã l-a practicat în tinereþe. Când afir-
mã, de pildã, cã „nu a avut nici un atu
(n.r. – pentru funcþia de preºedinte al
Camerei Deputaþilor), însã am adoptat
metoda lucrului în echipã”, noi îl con-
trazicem cu bunã credinþã. Fiindcã, de
pildã, o ucenicie îndelungatã pe lângã de-
putatul de Bacãu Viorel Hrebenciuc, min-
te iscoditoare ºi multã vreme un strateg
al social-democraþilor, nu e de neluat în
seamã. Apoi, dobândirea celui de-al pa-
trulea mandat consecutiv, de deputat, de

Zilele acestea frumoase, cu
soare cald ºi ploi rãzleþe, nu sunt
doar o întâmplare pentru aceastã
perioadã. Meteorologii vin cu
veºti deosebit de bune pentru
craioveni, asigurându-ne cã tot
ceea ce vom trãi de acum încolo
din punct de vedere al vremii va

Avem parte de o toamnã frumoasã cum
nu am mai avut de doi ani încoace. Me-
teorologii vin cu veºti foarte bune pen-
tru craioveni care nu vor fi nevoiþi sã-ºi
plece de acasã cu umbrela, dar nici sã
suporte niºte temperaturi ridicate care

sã le aminteascã de miezul verii. Specia-
liºtii spun cã, dupã mult timp, climatul
tipic de toamnã viziteazã în sfârºit ºi Bã-
nia, craiovenii putând sã stea liniºtiþi din
acest punct de vedere ºi sã se bucure de o
toamnã de-a dreptul plãcutã.

fi cum nu se poate mai bine.
Suntem, dupã pãrerea specialiºti-
lor, în plinã toamnã olteneascã,
una tipicã, aproape desprinsã din
manual. „Toamna aceasta este
una cât se poate de normalã,
adicã apropiatã de normalul
termic care este specific regiunii

noastre: cerul este variabil, avem
soare, dar cad ºi ploi care vor fi
apropiate de valorile normale
multianuale”, ne-a precizat Ion
Mãrinicã, meteorolog în cadrul
Centrului Meteorologic  Regional
Oltenia.

Septembrie,
o lunã cãlduroasã

Pânã la sfârºitul lunii septem-
brie, maximele vor fi cuprinse
între 20 ºi 27 grade Celsius, iar
minimele se vor situa între 4 ºi
14 grade Celsius. Meteorologii
apreciazã cã aceste temperaturi
nu sunt ridicate pentru aceastã
perioadã a anului, ele accentuân-
du-se doar în timpul zilei,
dimineþile ºi îndeosebi nopþile
fiind mai reci decât eram obiº-
nuiþi pânã acum. Dar aceste
lucruri fac, de fapt, trecerea
uºoarã de la varã, cu nopþile sale
calde ºi chiar fierbinþi, la prima
lunã de toamnã. „Dimineþile sunt
mai rãcoroase, aºa cum se
întâmplã, de obicei, toamna. Dar,
pe parcursul zilei, temperaturile
cresc ºi ajung la o valoare nu

exagerat de mare, dar deosebit
de plãcutã pentru aceastã
perioadã a anului”, a mai spus
Ion Mãrinicã.

O sãptãmânã
cu mult soare

Sãptãmâna aceasta, vremea va
fi frumoasã. Meteorologii
avertizau, ieri, doar cã în noaptea
care a trecut, cea de marþi spre
miercuri, urma sã plouã, în
judeþele Mehedinþi, Gorj ºi partea
de nord a judeþului Vâlcea,
urmând ca, în toate aceste zile,
sã fie vreme cãlduroasã, fãrã
ameninþarea norilor. „De miercuri
ºi pânã sâmbãtã seara, cerul va fi
din nou variabil, cu vânt slab
pânã la moderat ºi nu vor mai
cãdea precipitaþii. Maximele se
vor situa între 20 ºi 27 de grade
Celsius, iar minimele între 7 ºi 14
grade Celsius”, a spus Ion
Marinicã. Duminicã, cerul va fi
temporar noros ºi local va ploua.
Maximele se vor situa între 19 ºi
23 de grade, iar minimele de luni
dimineaþã între 7 ºi 12 grade.

Ploile bune au venit
la timp

Comparabilã cu alte toamne,
cea din anul acesta este consi-
deratã cea mai frumoasã, în
sensul cã nu este nici foarte
cãlduroasã ºi nici foarte
ploioasã. „Cea din 2012, de
pildã, a fost mai cãlduroasã, iar
cea din 2011 a fost ºi mai
cãlduroasã. Stãm foarte bine
pânã acum ºi ca valori termice,
dar ºi în ceea ce priveºte ploile.
În toamnele trecute, a fost o
vreme secetoasã care nu a
fãcut bine agriculturii”, a mai
spus meteorologul Ion Mãrini-
cã. Potrivit acestuia, rezerva de
apã din sol se apropie de valori
satisfãcãtoare, iar în nord-
vestul Olteniei este aproape
optimã. În jumãtatea sudicã mai
persistã o seceta moderatã, dar
specialiºtii considerã cã nivelul
atins este îmbucurãtor faþã de
ceea ce s-a înregistrat în alte
toamne.

LAURA MOÞÎRLICHE
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asemenea, e realmente o împlinire, aju-
tându-l în deprinderea tuturor cutumelor
specifice Camerei Deputaþilor. Unde,
anumite tehnici de ºedinþã, potrivit re-
gulamentului, nu se dobândesc peste
noapte. În fine, însãºi apartenenþa la un
judeþ, cu constant potenþial social-demo-
crat, pânã acum, - adevãrat bastion –
poate fi consideratã, fãrã nici o inhibare,
un adevãrat atu. Toate acestea, dacã nu
l-au ajutat, nu i-au fãcut nici rãu. Meto-
da „lucrului în echipã” noi o traducem
mai neortodox, prin altceva. Dar nu mai
zãbovim. Când însã explicã aiuristic, în
faþa unor elevi ºi dascãli, o utopicã pil-
dã, expusã anterior, cã „dupã istoria cu
preºedintele Nicolae Ceauºescu, ºtiþi
foarte bine cã era greu pentru un oltean
sã urce într-o funcþie publicã, având
aceastã istorie în spate”, te poþi tãvãli
de râs. E o fantasmagorie. Fineþe anti-
comunistã de propagandist de duzinã.
Lãsãm deoparte faptul cã putea evita,
pentru acurateþea exprimãrii, repetarea
cuvântului „istorie” în aceeaºi frazã. Dis-
cursul era, totuºi, în faþa unor elevi ºi a
unor dascãli, cu ureche finã la orice for-
mulare. Bine cã s-a trezit la timp sã amin-
teascã de rãposatul Nicolae Ceauºescu.

Asta ne mai lipsea. Un istoric american,
Larry L. Watts, de care a auzit ºi Valeriu
Zgonea, în douã lucrãri de referinþã, dez-
voltã, ºi încã teribil de argumentat, ºi teze
mult mai rezonabile, nu doar defãimãtoa-
re, despre fostul lider comunist de la
Bucureºti. O societate a echitãþii îi exas-
pereazã pe unii, iar pe alþii îi face nostal-
gici. Dar sã nu ne pierdem în detalii inu-
tile, care vizau „calibrarea” expunerii. ªi
ajungem astfel la o afirmaþie care, jude-
catã dupã topica ei, este de-a dreptul
nãucitoare: „uitaþi-vã, eu, oltean, am
ajuns preºedintele Camerei Deputaþilor.
Toatã lumea poate sã ajungã aici”. Me-
moria îi joacã feste lui Valeriu Zgonea,
ca sã nu spunem cã urlã. ªi e tânãr. Cum
adicã, „eu, oltean, am ajuns preºedinte-
le Camerei Deputaþilor”? E cumva o ex-
cepþie, o rara avis, o minune a Olteniei?
Nu a mai dat Oltenia, ºi e vorba de o în-
treagã regiune, nu doar de Dolj, pânã la
„alteþea sa serenisimã” chiar ... nimic.
A fost o secetã devastatoare în oameni
de culturã ºi politicieni de referinþã? Pãi,
a fost ºi Oliviu Gherman preºedintele
Senatului, „al doilea om în stat”, ca sã
rãmânem în teritoriul „micilor izbânzi”
parlamentare. E drept, a trecut în uitare.

Întreaga afirmaþie deºucheatã, ca sã nu
spunem mai mult, e de-a dreptul ... in-
sultãtoare. Nu o sã ne apucãm acum sã
înºirãm ce a zãmislit Oltenia, patria Ba-
sarabilor, de-a lungul timpului. Însã îl
trimitem pe Valeriu Zgonea la bibliotecã.
Sã mai piardã timpul ºi pe acolo. Am ci-
tit, frecându-ne la ochi, textul Mediafax,
mai ales cã nu demult se legitimase, într-
un moment de haos terminologic, „cole-
gul lui Mihai Viteazul”. Valeriu Zgonea
se cupleazã însã, fãrã a uita, ar fi comis o
lesmajestate, la premierul Victor Ponta, ºi
acesta oltean de baºtinã, din Baia de Fier
a Gorjului. ªi astfel discursul devine ro-
tund. Sã nu omitem fraza înãlþãtoare, cu
care a conchis parlamentarul de Dolj:
„fãrã educaþie nu putem realiza nimic în
viaþã”. Ba bine cã nu, Valeriu Zgonea!
Uitã-te în jurul tãu, la cei care bãlãngã-
nesc cârma þãrii. Maxima calitate care se
cere e ºmecheria, nu inteligenþa, nu cul-
tura. România e astãzi, sã o spunem cu
„mândrie”, o þarã unde nu e nevoie de in-
teligenþã, de creativitate, de seriozitate, de
responsabilitate, de profunzime. Merge ºi
fãrã. ªcoalã fãrã rost, libertate fãrã vii-
tor, râs fãrã veselie, cum nu mai ºtiu cine
spunea, dar cred cã un ziarist ca CTP-ul.



4/ cuvântul libertãþii miercuri, 18 septembrie 2013
eveniment

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii doljeni cautã o tânãrã de 15
ani, din comuna Bistreþ, care a plecat
de la domiciliu, pe 30 august ºi nu a
mai revenit. Familia ei a tot aºteptat-o,
iar acum s-a hotãrât sã-i reclame
dispariþia. Astfel, Mariana Diþoiu, de 40

de ani, din comuna Bistreþ, i-a sesizat
pe poliþiºti cã, pe 30 august a.c., fiica
minorã a concubinului ei, Loredana
Maria Balaci, de 15 ani ºi 8 luni, a
plecat voluntar de la domiciliu, iar pânã
în prezent nu a revenit. Din primele
verificãri s-a stabilit cã minora a
plecat de la domiciliu sub pretextul cã
merge în Portugalia, într-o excursie
organizatã de ºcoalã, ulterior familia
aflând de la dirigintã cã nu se organi-
zase o astfel de excursie la nivelul
ºcolii. La momentul plecãrii, minora
era îmbrãcatã într-un tricou cu mâne-
cã scurtã de culoare roz, o vestã
neagrã, colanþi de culoare neagrã, iar
în picioare purta balerini de culoare
albã din material plastic. Semnalmen-
tele ei sunt: 1,60 m înãlþime, greutate
de aproximativ 50 de kilograme, faþã
rotundã, pãr lung, vopsit roºcat.

„Persoanele care pot oferi
informaþii cu privire la minorã sunt
rugate sã contacteze de urgenþã
cea mai apropiatã unitate de poli-
þie, sau sã apeleze Sistemul Unic de
Urgenþã 112”, a precizat inspector
principal Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Minorã de 15 ani dispãrutã din Bistreþ

Având în vedere noile modificãri sur-
venite în sistemul de eliberare a Cazie-
rului Judiciar, reprezentanþii IPJ Dolj
anunþã faptul cã, persoanele fizice care
au atribuit CNP precum ºi persoanele
fizice care nu au atribuit CNP pot de-
pune cererea pentru eliberarea certifi-
catului de cazier judiciar la orice ghi-
ºeu de eliberare a acestor documente
de pe teritoriul þãrii. În judeþul Dolj func-
þioneazã centre de eliberare a certifi-
catului de cazier judiciar în Craiova,
Calafat, Bãileºti, Segarcea, Filiaºi, Be-
chet. „Precizãm faptul cã pentru per-
soanele fizice care nu figureazã cu menþi-
uni în cazierul judiciar, certificatul de cazier
judiciar se elibereazã pe loc.  Pentru cele-
lalte categorii de persoane, eliberarea certi-
ficatului de cazier judiciar se va face în cel
mult 3 zile lucrãtoare de la data solicitãrii,
conform reglementãrilor actuale”, a decla-
rat inspector principal Alin Apostol, purtã-
torul de cuvânt al IPJ Dolj.

Documentele necesare pentru eliberarea
certificatului de cazier judiciar sunt cererea-
tip, cu datele complete de stare civilã ºi mo-

Caz ie ru l  j ud ic ia r  poa te  f i  so l i c i ta t
la  o r ice  gh iºeu  d in  þa rã

tivatã, care se depune, personal sau prin îm-
puterniciþi, la centrele de eliberare a certifi-
catului de cazier judiciar, însoþitã de un act
de identitate aflat în termen de valabilitate
(cartea de identitate, paºaport, permis de
ºedere, cartea de rezidenþã, cartea de identi-
tate provizorie, buletinul de identitate, certifi-
cat de naºtere în cazul minorilor, etc.), tim-
bru fiscal în valoare de 2 lei (de la orice Ofi-
ciu poºtal) ºi de dovada achitãrii taxei de
prestare a serviciului în cuantum de 10 lei,
taxã care se achitã la ghiºeele Trezoreriei.

Gruparea formatã din Marin
Boatcã, Florentin Adam, Leonard
Ogrezeanu, Alexandru Sorin Sîr-
bu, Alexandru Titiricã, Ion Þucã
ºi ªtefan Coman a fost destructu-
ratã de poliþiºtii BCCO Craiova ºi
procurorii DIICOT Craiova în
urma unei acþiuni demarate în di-
mineaþa zilei de 1 mai a.c. Astfel,
în jurul orei 04.00, oamenii legii i-
au prins în flagrant, în Autogara
Rahova, din Bucureºti, pe Marin
Boatcã, de 34 de ani, din Bucureºti
ºi pe Florentin Adam, de 34 de ani,
tot din Bucureºti. Cei doi membri
ai grupului urmau sã plece în Fran-
þa cu autocarul, pentru a monta
aparaturã de skimming pe banco-
mate, aparatura fiind gãsitã ascunsã
în bagajele lor, printre obiectele de
îmbrãcãminte. În continuarea ac-
þiunii, poliþiºtii din cadrul BCCO
Craiova, cu sprijinul poliþiºtilor din
cadrul BCCO Bucureºti, DGPMB
– SAS, SJIPI Dolj ºi IPJ Dolj –
SAS ºi au efectuat simultan un
numãr de 7 percheziþii, 4 în Bucu-
reºti ºi 3 în Craiova, la locuinþele
membrilor grupului infracþional
organizat, fiind gãsite ºi ridicate 8
„guri de bancomat”, 4 baghete

modificate, circuite electronice,
componente artizanale, minicame-
re video disimulate ºi încãrcãtoare
adaptate artizanal, un laptop, 3 hard
– disk-uri, 267 de CD/DVD, 8 te-
lefoane mobile, 19 SIM-uri, 5 car-
duri cu bandã magneticã ºi 4 car-
duri de memorie. La sediul DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova
au fost aduºi Marin Boatcã, Flo-
rentin Adam, Leonard Ogrezeanu,
de 31 de ani, din Bucureºti, Ale-

xandru Sorin Sîrbu, de 32 de ani,
din Craiova, “cunoscut” al oame-
nilor legii întrucât a mai fost cer-
cetat tot pentru infracþiuni infor-
matice ºi Alexandru Titiricã, de 32
de ani, din Craiova. Dupã audieri,
cei cinci au fost reþinuþi de procu-
rorul de caz, pe bazã de ordonan-
þã, ulterior fiind arestaþi preventiv.

ªi-au recunoscut faptele

Pe 18 iulie s-a înregistrat la Tri-
bunalul Dolj dosarul în care cei
cinci, împreunã cu Ion Þucã ºi ªte-
fan Coman, alþi membri ai grupãrii,
de au fost arestaþi pe 23 mai, au
fost trimiºi în judecatã pentru con-
stituire de grup infracþional organi-
zat, falsificarea de instrumente de
platã electronicã, deþinerea de echi-

pamente în vederea falsificãrii in-
strumentelor de platã electronicã ºi
efectuarea de operaþiuni financiare
în mod fraudulos, acces fãrã drept
la un sistem informatic, prin încãl-
carea mãsurilor de securitate ºi vân-
zarea, importul sau distribuirea de
dispozitive, programe informatice,
parole ori coduri de acces, în sco-
pul sãvârºirii de infracþiuni.

Cu toþii ºi-au recunoscut faptele
ºi au cerut sã beneficieze de preve-
derile art. 320 ind. 1 din Codul de
procedurã penalã vizând reducerea
cu o treime a limitelor de pedeapsã,
astfel cã, vineri, 13 septembrie a.c.,
magistraþii au pronunþat soluþia în
dosar. Astfel, Alexandru Sorin Sîr-
bu ( fost Sîrbu-Matei) a fost con-
damnat la 3 ani ºi 4 luni închisoare,
la care judecãtorii au adãugat o pe-

deapsã mai veche primitã de incul-
pat tot de la Tribunalul Dolj, acesta
urmând sã execute 5 ani ºi 4 luni
închisoare. Ion Þucã a primit 3 ani
de închisoare cu executare, Leo-
nard Ogrezeanu a primit 3 ani ºi 4
luni de închisoare tot cu executare,
faþã de aceºti inculpaþi fiind menþi-
nutã ºi arestarea preventivã. Alexan-
dru Ionuþ Titiricã, Marin Boatcã ºi
Florentin Adam au primit câte 2 ani
ºi 8 luni închisoare cu suspendare
pe un termen de încercare de 4 ani
ºi 8 luni, iar Coman a primit 3 ani
cu suspendare pe un termen de 5
ani, toþi cei care au primit pedepse
cu suspendare fiind puºi în liberta-
te vineri. Inculpaþii au de achitat
sume cuprinse între 857 lei ºi 2.157
lei cheltuieli judiciare ºi pot face apel
împotriva acestei sentinþe.

ªapte bãrbaþi, membri ai unei grupãri de
carderi care se pregãtea sã „dea atacul” la
bancomate din Franþa ºi arestaþi în luna mai,
în urma unei acþiuni a poliþiºtilor ºi procurori-
lor de crimã organizatã craioveni, au fost con-
damnaþi. Inculpaþii ºi-au recunoscut faptele în
faþa judecãtorilor de la Tribunalul Dolj, au

cerut sã beneficieze de prevederile vizând
reducerea limitelor de pedeapsã ºi au primit
pedepse cuprinse între 2 ani ºi 8 luni cu sus-
pendare ºi 5 ani ºi 4 luni de închisoare cu exe-
cutare. Atât inculpaþii cât ºi procurorii DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova, care i-au
trimis în judecatã, pot ataca hotãrârea cu apel.

Carderii opriþi din drumul spre Franþa,Carderii opriþi din drumul spre Franþa,Carderii opriþi din drumul spre Franþa,Carderii opriþi din drumul spre Franþa,Carderii opriþi din drumul spre Franþa,
condamnaþi la Tcondamnaþi la Tcondamnaþi la Tcondamnaþi la Tcondamnaþi la Tribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Dolj
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Prima casă de la Millennium Bank
Millennium Bank a

început să acorde cre-
dite Prima Casă în lei
în cadrul celei mai re-
cente ediţii a progra-
mului guvernamental,
cu o dobândă variabilă
formată din Robor la
trei luni plus o marjă de
2,5%. Suma maximă a
creditului este echiva-
lentul în lei a 57.000 de
euro pentru locuinţele
finalizate sau echiva-
lentul în lei a 66.500 de

euro pentru locuinţele a căror autorizaţie de construcţie a fost eli-
berată după 2010. Comisioanele de analiză şi de administrare a
creditului sunt gratuite, iar perioada maximă este de 30 ani. Fondul
Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a alocat Millen-
nium Bank 21 de milioane de lei în cadrul programului Prima Casă
din acest an. Banca a fost un jucător activ în toate ediţiile anterioa-
re ale programului, pe perioada căruia a acordat credite Prima Casă
în valoare totală de peste 90 de milioane de euro.

419 400 ţigarete
descoperite de inspectorii vamali

În data de 14 sep-
tembrie 2013 in-
spectorii vamali îm-
preună cu poliţiştii
de frontieră din ca-
drul Biroului vamal
de frontieră Porţile
de Fier II , au des-
coperit, pe sensul de
intrare în ţară, can-
titatea de 419 400
bucăţi ţigarete as-
cunse într-un auto-
turism marca Iveco
Fiat, înmatriculat în
România şi condus

de un cetăţean român. În urma efectuării controlului vamal asu-
pra autoturismului, pe baza analizei de risc, lucrătorii vamali af laţi
în exercitarea atr ibuţiilor prevăzute de lege, împreună cu poliţiştii
de frontieră, au descoperit nedec larate,  neprezentate şi sustrase
de la controlul vamal, ascunse într-un locaş special amenajat al
autoturismului, 419 400 bucăţi ţigarete mărcile Monte, Fast, City,
Brand şi Marble, c u timbru fiscal din Serbia şi din Muntenegru.
Persoana în cauză intenţiona să le introducă ilegal în România în
scopul comercializării. „Bunurile au fos t reţinute în vederea con-
fisc ării de către autoritatea vamală, iar persoana în cauză va fi
cerc etată penal, la finalizarea c ercetărilor urmând a f i luate mă-
surile legale care se impun”, se precizează în comunicatul de
presă al Direcţiei Vamale.

Bonus pentru noii clienţi
Noii clienţi persoane

fizic e ai Millennium
Bank care îşi deschid un
Cont de salariu până la
31 decembrie 2013 pri-
mesc un bonus de până
la 600 de lei. Bonusul
este virat la deschiderea
contului, iar valoarea sa
depinde de nivelul veni-
tului clientului. „Numă-

rul de clienţi care au ales acest pachet a crescut cu aproximativ
60% în primele opt luni ale 2013 faţă de finalul anului trecut”, a
declarat Adrian Popa, Director de Marketing şi Comunicare la
Millennium Bank. Contul de salariu Millennium Bank este un pa-
chet care include, printre alte beneficii, zero comision de adminis-
trare a contului, zero comision de administrare pentru Internet Ban-
king şi pentru linia de Call Center dedicată, precum şi zero comisi-
on de administrare, în primul an, pentru cardul de debit. Toate
retragerile de numerar de la bancomatele Millennium Bank sunt
gratuite, la fel ca şi două retrageri pe lună de la bancomatele altor
bănci. În plus, prin facilitatea Card cu Bani Înapoi, cardul de debit
ataşat Contului de salariu returnează clienţilor până la 100 de lei
lunar din sumele folosite pentru cumpărături la supermarketuri şi
benzinării din toată ţara.

Nicolae – Sorin Răducan, direc-
torul executiv al APIA Dolj a preci-
zat într-un comunicat de presă că
solicitanţii trebuie să depună o cere-
re de solicitare a primei aferentă fie-
cărei exploataţii cu cod ANSVSA la
Centrul  Judeţean Dolj  al Agenţiei
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agri-
cultură, unde este înregistrată exploa-
taţia însoţită de o serie de documen-
te. Este vorba de o  copie de pe bu-
letinul de identitate/cartea de identi-
tate/codul unic de înregistrare/ cer-
tificatul de înregistrare; copie de pe
paşaportul fiecărui animal pentru

care se solicită primă/copie de pe do-
cumentele care atestă ieşirile din
efectiv, după caz, pentru schema de-
cuplată de producţie în sectorul car-
ne şi nu în ultimul rând, copie de pe
dovada de înregistrare a beneficiari-
lor în sistemul de administrare a co-
telor de lapte precum şi a cantităţilor
de lapte livrate şi/sau vândute direct
în anul de cotă 2012 – 2013, în ca-
zul solicitării primei în cadrul sche-
mei decuplate de producţie în sec-
torul lapte.
Condiţii îndeplinite cumulativ

Depunerea cererilor se poate

APIA Dolj primeşte cererile de
solicitare a plăţilor în sectorul

zootehnic la specia bovine
În perioada 17 septembrie - 28 octombrie 2013,

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultu-
ră (APIA) Centrul Judeţean Dolj primeşte cere-
rile de solicitare a plăţilor naţionale directe com-
plementare în sectorul zootehnic la specia bovi-

ne. De aceste scheme de plată, pot beneficia, o
singură dată pe an, producătorii agricoli, persoa-
ne fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploa-
tează animale de producţie, identificate şi înre-
gistrate în sistemul naţional.

face individual sau prin reprezen-
tant legal în baza documentelor
notariale.  Prima pentru schema
decuplată de producţie în sectorul
lapte se acordă producătorilor agri-
coli c are îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii: exploataţia de
bovine să fie înregistrată în Regis-
trul naţional al exploataţiilor la data
solicitării primei; solicitantul să fie
înregistrat în sistemul de adminis-
trare a cotei de lapte în anul de cotă
2012 – 2013 şi nu în ultimul rând,
solicitantul să fi livrat şi/sau vân-
dut direct o cantitate de minim 3

tone lapte în anul de cotă 2012 –
2013. „Prima pentru această sche-
mă se acordă pe tona de lapte pro-
dus şi înregistrat la livrari şi/sau
vânzări directe în Sistemul de ad-
ministrare a cotelor de lapte în anul
de cotă 2012 – 2013”, a subliniat
reprezenatntul APIA Dolj.
Exploataţia de bovine să fie
înregistrată în Registrul naţional

Prima pentru schema decupla-
tă de producţie în sectorul carne
se acordă producătorilor agricoli
care îndeplineasc şi aceştia cumu-
lativ mai multe condiţii cum ar fi

de exemplu să deţină un efectiv
minim de 3 capete bovine cu vâr-
sta de minim 16 luni, la data de
referinţă de 31 ianuarie 2013 şi
exploataţia de bovine să fie  înre-
gistrată în Registrul naţional al ex-
ploataţiilor la data de referinţă 31
ianuarie 2013 şi la data solicitării
primei.  „Prima pentru ac eastă
schemă se acordă pentru un efec-
tiv de minim 3 capete bovine cu
vârsta de minim 16 luni, la care se
poate adăuga şi tineret bovin mas-
cul şi/sau femel cu vârsta de mini-
mum 7 luni, existent în exploataţie
la data de referinţă. Producătorii
agricoli care solicită schemele de
plăţi menţionate, vor depune la
centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agircultură,-
Centrul Judetean Dolj unde au în-
registrată exploataţia, odată cu ce-
rerea de solicitare a primelor sau
în termen de 30 de zile calendaris-
tice de la data limită de depunere a
cererilor”, a mai spus Sorin Rădu-
can, directorul APIA Dolj.
Cuantumul primelor se stabileş-
te de către MADR

Cuantumul primelor pentru anul
2013 se stabileşte de către MADR,
după data de 1 martie 2014,  în
baza situaţiei centralizatoare în-
tocmite de Agenţia de Plăţi şi In-
tervenţie pentru Agricultură,  cu
efec tivele de bovine şi cantităţile
de lapte livrate  şi/sau vândute di-
rect în anul de cotă 2012-2013 eli-
gibile. „Orice cerere de solicitare
a primelor pentru sc hemele de
plăţi naţionale directe complemen-
tare poate fi retrasă în scris de
către solicitant în orice moment,
c u excepţia c azurilor  în care
Agenţia a notificat deja solicitan-
tul asupra unor nereguli identifi-
cate în urma verificărilor admi-
nistrative efectuate”, a completat
direc torul Sorin Răducan.
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GEORGE POPESCU Nimic nou sub soare!Nimic nou sub soare!Nimic nou sub soare!Nimic nou sub soare!Nimic nou sub soare!
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Înapoi la… anticiÎnapoi la… anticiÎnapoi la… anticiÎnapoi la… anticiÎnapoi la… antici
Pentru o mai exactã definire a moderni-

lor, Umberto Eco gãsise, cu vreo trei de-
cenii în urmã, cotrobãind prin firide mai
dosite ale Bibliotecii universale, o expresie
care, cu aportul unei expresivitãþi, s-a do-
vedit o caracterizare convingãtoare: moder-
nii erau vãzuþi,  pe la începutul veacului al
XVII-lea, ca niºte pitici urcaþi pe umerii
…anticilor. În fond, la o analizã mai atentã,
butada asta era în deplin consens cu teoria
unui mare cãrturar al aceleiaºi perioade, ita-
lianul Giambattista Vico, cunoscutã, gene-
ric ºi „popular”, sub denumirea de corsi e
ricorsi; o viziune a evoluþiei societãþii uma-
ne în …spiralã, care stipuleazã, prin urma-
re, cã nu existã un progres liniar ascen-
dent, ci printr-o întoarcere într-un punct
al trecutului într-un permanent ºi imuabil
proces de înnoire.

Ce resort mã împinge spre astfel de aso-
cieri ºi evocãri? Întâi de toate, fiindcã prea
lejer ºi cu un radicalism deseori fãrã vreo

acoperire doctrinarã, fãrã referinþe biblio-
grafice, circulã prin spaþiul public, media-
tizate indistinct ºi urechist, tot felul de ipo-
teze cu pretenþii ideatice prin care trecutul,
mai recent ori mai îndepãrtat, este fãcut
tabula rasa: refuzat, ca un rãu absolut, ori
bagatelizat.

Uitãm, astfel, lecþii sapienþiale conser-
vate într-un raft de neînlocuit ºi, deci, de
neevitat din marea Carte a umanitãþii noas-
tre dispuse, prin jocul nefast al uitãrii, sã
repete, uneori comic, cum sugera bãtrânul
Marx, alteori cu un plus la tragicul origi-
nar, erori ºi derapãri risipite în urmã.

Un exemplu stupefiant mi-a sosit ieri, pe
cãrãri „virtuale”, de la un amic înþelept, în-
trucât încã cititor nemântuit, din Italia,
care-mi expediazã o paginã scanatã sub ge-
nericul intrigant în sine „in questo momen-
to è bene ricordare la teoria politica di Ci-
cerone”; aºadar, iatã, amintindu-ne invo-
cata ºi strãvechea „teorie politicã” a mai

bãtrânului Cicero, reambalatã într-un fel de
…registru ce-ar concura ºi, eventual, com-
promite orice slogan electoral din zilele
noastre, în care miza edulcoratã pe „nou”
ar friza ridicolul.

Iatã acest „decalog + 1” al lui Cicerone,
într-o distribuþie în care parcã, dincolo de
adagiul, astfel verificat, cã nimic nu-i nou
sub soare, capãtã ºi pe aceea a unei adevã-
rate fiºã de clinicã (o radiografie) a socie-
tãþii în care trãim:

1. sãracul munceºte
2. bogatul profitã de pe

urma sãracului
3. soldatul îi apãrã pe

amândoi
4. contribuabilul plãteºte pentru

toþi trei
5. vagabondul se odihneºte

pentru toþi patru
6. beþivul bea pentru toþi

cinci

7. bancherul îi înºealã pe toþi
ºase

8. avocatul îºi bate joc de toþi
ºapte

9. medicul îi omoarã pe toþi
opt

10. cioclul îi îngroapã pe toþi
nouã

11. politicianul trãieºte pe spinarea
tuturor celor zece.

Ce-ar mai fi de adãugat? Cã, cu vreo 60
de ani î.Hr. un bãtrân cãrturar roman, isto-
ric al unui imperiu a cãrui fascinaþie nu s-a
stins prin milenii a avut intuiþia fulminantã,
profeticã, a unui adevãr cu valoare axio-
maticã ºi cãreia nu-i putem, oricât am în-
cerca, sustrage nici mãcar o silabã din acest
halucinant catalog al existenþei istorice pe
Terra cum s-a decantat ea de prin genuni
ºi pânã prin viitorul pe care noi, cu o ºtiinþã
de dimensiuni ºi pretenþii cosmice, nu sun-
tem capabili sã-l detectãm?

Casa de Culturã a Studen-
þilor (CCS) Craiova, lansea-
zã astãzi studioului de
înregistrãri amenajat în
cadrul proiectului “Student
Studio”. Evenimentul este
programat sã înceapã la ora
11.00.

“Student Studio” se
deruleazã în perioada august
– decembrie 2013 ºi este
destinat atât trupelor studen-
þeºti, soliºtilor, cât ºi noilor
talente ºi îºi propune sã le
uºureze accesul la posturile
de radio, televiziune sau case
de discuri. „Amenajarea unui
studio de înregistrãri, dotat
cu aparaturã performantã de
care sã beneficieze atât
membrii vechi ai cercurilor
instituþiei, cât ºi noile talente,
a venit ca un rãspuns la
nevoile studenþilor craioveni
care voluntariazã în instituþia
noastrã. Grupul þintã cãruia
ne adresãm este format din
elevii din anii terminali de
liceu ºi studenþii cu veleitãþi

muzicale consistente, din
care CCS va selecta cel puþin
8 noi formaþii ºi soliºti”, a
afirmat Silviu Ionuþ Dumi-
trache, directorul CCS
Craiova.

Proiectul “Student Studio”
se va desfãºura pânã în luna
decembrie a acestui an, în
mai multe etape. Astfel, pânã
pe 20 septembrie se desfã-
ºoarã campania de promova-
re a studioului ca oportunita-
te pentru noi talente, urmând
ca în perioada 20 septembrie
– 30 septembrie sã aibã loc
audierea ºi selectarea acesto-
ra. Pânã la 1 noiembrie
urmeazã lucrul în studio cu
soliºtii ºi formaþiile mai
vechi, dar ºi cu noii membri,
precum ºi un concert cu
soliºtii ºi formaþiile CCS
Craiova. În perioada noiem-
brie – decembrie are loc
realizarea primei copilaþii
înregistrate ºi montate în
studioul CCS.

ALINA DRÃGHICI

Asociaþia “Youth for European
Society” Craiova desfãºoarã, în
perioada 16 septembrie - 11 oc-
tombrie, proiectul “Învãþ Non-for-
mal”, acþiune finanþatã de Minis-
terul Tineretului ºi Sportului. Pro-
iectul propune o abordare inova-
toare în materie de educaþie, prin
oferirea de activitãþi complemen-
tare, non-formale ºi interactive
pentru 45 de elevi din mediul ru-
ral, vizaþi fiind elevii de la ºcolile
din comunele doljene Iºalniþa, Al-
maj ºi Coþofenii din faþã, în sco-
pul dezvoltãrii personale. Astfel,
pentru o perioadã de douã sãptã-
mâni, o echipã de formatori pro-
fesioniºti va organiza în fiecare dintre cele trei
unitãþi de învãþãmânt câte cinci sesiuni interacti-
ve de pregãtire, care vor acoperi urmãtoarele arii
ºi teme de dezbatere: “Educaþia formalã ºi edu-

caþia non-formalã”, “Dezvoltare personalã”,
“Vreau sã merg la liceu”, “Cum mã ajutã volun-
tariatul” ºi “Lucrul în echipã”.

ALINA DRÃGHICI

Asociaþia pentru Ti-
neri “Streets” Craiova
lanseazã astãzi, la ora
13:30, proiectul “Des-
culþi prin parc”, în zona
Foiºor - Casa Bibescu
din Parcul “Nicolae Ro-
manescu”. Prin acest
proiect, membrii asocia-
þiei propun o întoarcere
în timp pentru 20 de ti-
neri, pe care îi invitã sã-
ºi petreacã timpul în aer
liber, jucându-se ca în copilã-
rie. Potrivit iniþiatorilor proiec-
tului “Desculþi prin parc”,
acesta pledeaza pentru miºca-
rea în aer liber, ca o alternativã
la “consumul” excesiv de in-
ternet, dar ºi ca mod de preve-
nire ºi combatere a obezitãþii.
Cei care participã la activitãþile
organizate astãzi în parc vor

renunþa la telefoane mobile ºi
alte dispozitive, iar dacã vre-
mea de toamnã le va da permi-
te, tinerii  vor se vor juca des-
culþi, pentru a descoperi ce plã-
cut este sã simþi sub picioare
pãmântul, iarba ºi pietricele în
loc de gresie, ciment, asfalt.
“Desculþi prin parc” se vrea a
fi o experienþã ineditã ºi antre-

nantã, care propune
activitãþi non-formale
variate ºi distractive: ti-
nerii vor juca volei, se
vor plimba cu bicicleta
ºi cu barca, vor aler-
ga, vor descoperi par-
cul ºi vor confecþiona
mascote din materiale
reciclabile. Copilãria
va fi mereu prezentã
prin jocuri  precum
“Þarã, þarã, vrem os-

taºi”, “Raþele ºi Vânãtorii”,
“Þãrile”,  “ªotronul” ºi “Elas-
ticul”. Nu vor lipsi însã nici
dezbaterile, temele care vor fi
discutate fiind “Sãnãtatea ºi
miºcarea în aer liber - preocu-
pare a cetãþenilor europeni” ºi
“Alimentaþie sãnãtoasã / Ali-
mentaþie nesãnãtoasã”.

ALINA DRÃGHICI
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Va lua locul Secţiei
pentru Copii şi Tineret şi Ludotecii
Apropiat de Craiova, în special de

mediul universitar şi de Biblioteca Ju-
deţeană „Alexandru şi Aristia Aman”,
unde a fost invitat şi a venit cu diverse
ocazii în ultimii ani, acad. Dan Berindei
a dorit să lase aici o parte importantă a
bogatei sale biblioteci personale. Gestul
său generos nu a rămas nerăsplătit, bi-
blioteca publică doljeană punând la dis-
poziţie spaţiul nu numai pentru depozi-
tarea volumelor, ci şi pentru accesul pu-
blicului la ele şi chiar înfiinţând o secţie
care să îi poarte numele. Este vorba de-
spre patru încăperi de la etajul al doilea al
clădirii centrale, unde până nu demult îşi
desfăşurau activitatea Secţia pentru Co-
pii şi Tineret şi Ludoteca. De aproape o
lună, spaţiul este amenajat, iar cărţile deja
primite – inventariate.

Cărţi din diverse domenii,
cea mai veche fiind editată în 1825
Potrivit bibliotecarilor doljeni, până în

Următoarele reprezentaţii vor avea loc
mâine,  19 septembrie – în Valea Roş ie

Balet în Craioviţa Nouă, cu artiştii Teatrului LiricSub genericul ,,Craiova
în paşi de dans”, Teatrul
Liric „Elena Teodorini”
organizează începând de
astăzi, până la sfârşitul
acestei săptămâni, o serie
de cinci spectacole de balet
în cartierele craiovene.
Primul are loc chiar astă-
seară, începând cu
ora 19.00, pe scena
mobilă amplasată
în faţa Poştei din
Craioviţa Nouă, pe care
artiştii vor prezenta «colaje
de lucrări din spectacolele
curente de balet ale teatru-
lui, precum ,,El Amor” şi
,,Dance with me”, dar şi
momente coregrafice din
spectacole de operă şi
operetă», după cum a precizat
managerul instituţiei,
Antoniu Zamfir.

(zona sensului giratoriu de la piaţă), vineri,
20 septembrie – în Brazda lui Novac (în

spatele Şcolii nr. 24), sâmbătă, 21 sep-
tembrie – în Rovine (părculeţul de la
Poştă) şi duminică,  22 septembrie – în
Piaţa Prefecturii. Toate vor începe la
ora 19.00 ş i vor dura 50 de minute.

«Am ales să prezentăm craiovenilor
spec tacole de balet din două motive. În
primul rând pentru c ă în această perioa-
dă ansamblul instituţiei nu este angrenat
în nici un proiect pe termen scurt. În
schimb, corul, orchestra şi soliştii iau
parte la realizarea spec tacolului cu ope-
ra „Otello”,  de Giuseppe Verdi, a c ărui
premieră va avea loc pe 10 octombrie,
când va desc hide atât stagiunea artisti-
că 2013-2014, c ât şi cea de-a XIII-a
ediţie a Festivalului „Internaţional” Ele-
na Teodorini. Iar ac torii pregătesc  re-

luarea spec tac olului pentru c opii „Peter
Pan”, în care sunt angrenaţi şi balerinii,  dar
ei au un volum mai mic de muncă. Al doilea
motiv este că, atunci când, în anii trec uţi,
am susţinut spectacole în stagiunea estiva-
lă, am cons tatat c ă cel mai mare impac t la
public l-au avut c ele de balet»,  a mai spus
Antoniu Zamfir, managerul Teatrului Liric.

Aces ta a adăugat că prezentarea de eve-
nimente artistice în alte spaţii decât sala in-
stituţiei va deveni o obişnuinţă. „Vom în-
cerc a şi în viitor  să atragem atenţia ş i să
stimulăm curiozitatea craiovenilor, pentru
a-i aduce apoi în sala teatrului”, a mai de-
clarat Zamfir.

Stagiunea estivală „Craiova în paşi de
dans” este organizată sub egida Asociaţiei
„Craiova – Capitală Cultural Europeană
2021”, cu sprijinul Consiliului Local Muni-
cipal şi Primăriei Craiova.

La Craiova se deschide
Biblioteca „Acad. Dan Berindei”
O amplă şi valoroasă donaţie de cărţi şi periodice

a academicianului Dan Berindei, vicepreşedintele
Academiei Române, făcută Bibliotecii Judeţene
„Alexandru şi Aristia Aman” a determinat institu-
ţia să înfiinţeze în cadrul său o bibliotecă ce va pur-
ta numele reputatului istoric. Deocamdată, patru
transporturi au fost făcute la Craiova de la locuinţa
din Bucureşti a academicianului, cu care au fost
aduse nu mai puţin de 2.351 de cărţi şi 4.520 de

periodice, însă şi alte volume din impresionanta bi-
bliotecă personală a acestuia îşi vor găsi locul pe
rafturile de aici. Dacă amenajările se vor încheia la
timp, Biblioteca „Acad. Dan Berindei” ar putea fi
inaugurată duminică, 3 noiembrie a.c., dată la care
istoricul – autor a peste 500 de lucrări ştiinţifice,
dintre care peste 50 de cărţi, în special referitoare
la istoria politică universală şi românească – va săr-
bători împlinirea a 90 de ani de viaţă.

Amenajarea Bibliotecii „Acad. Dan Berindei” la etajul al doilea
din clădirea centrală a Bibliotecii Judeţene a făcut ca, tempo-
rar, Secţia pentru Copii şi Tineret să se mute la parterul insti-
tuţiei. Spaţiul nu îi este suficient, având în vedere că în pre-

Dan Berindei s-a născut la 3 noiembrie 1923, la
Bucureşti. Este licenţiat în istorie şi filosofie al
Universităţii din Bucureşti (1945), doctor în istorie
(1969) şi membru titular al Academiei Române, din
1992. Din 1996 este preşedintele Secţiei de Ştiinţe
Istorice şi Arheologie a Academiei Române, iar din
2006 este vicepreşedinte al Academiei Române. A
publicat peste 500 lucrări ştiinţifice, din care peste
50 de cărţi, în special referitoare la istoria politică
universală şi românească a secolelor al XVIII-lea –
al XX-lea, precum şi istoria culturii, printre care
volumele „Revoluţia română din l821” (1991),
„Societatea românească în vremea lui Carol I”
(1992), „Diplomaţia românească modernă”
(1995), „Revoluţia română din 1848-1849:
Consideraţii şi reflecţii” (1997), „Românii şi
Europa în perioadele premodernă şi modernă”
(1997) ş.a. Din 1990 este membru în biroul
Asociaţiei Internaţionale de Istorie Contemporană a
Europei. Din 1996 este membru titular străin al
Academiei Poloneze de Ştiinţe şi Litere şi tot din
acelaşi an este preşedinte al Comitetului Naţional al
Istoricilor din România. Din 2004 este membru al
Consiliului Ştiinţific al Institutului Revoluţiei
Române.

Secţiile de împrumut la domiciliu pentru copii şi adulţi, mutate în alt sediu
zent dispune de aproximativ 60.000 de volume, dar şi că este
una dintre cele mai frecventate secţii, numărul celor care îi
trec pragul crescând odată cu începerea noului an şcolar.

Tot la parter s-a mutat, de aproape o lună, şi Ludoteca,
restrânsă cu tot cu mobilier, cărţi şi jucării într-o singură
încăpere. Asta deşi, în curând, sute de copii vor veni aici,
graţie reluării unui proiect de succes: „Cărticica pentru pri-
chindei şi copii mai măricei”, ajuns la a IV-a ediţie. Deo-
camdată bibliotecarele stabilesc parteneriate cu instituţiile de
învăţământ, ca şi temele pe care urmează să se desfăşoare
activităţile proiectului.

«Este mai greu, pentru că nu avem suficient spaţiu. Din
acest motiv, copiii şi tinerii nu vor avea acces decât la câte-
va rafturi cu cărţi, în care s-au păstrat doar volumele cele
mai căutate. Însă situaţia este temporară, pentru că Secţia
pentru Copii şi Tineret, ca şi Secţia de împrumut la domici-
liu pentru adulţi vor fi mutate în clădirea de pe strada „24
Ianuarie” nr. 4, acolo unde a funcţionat până nu demult Şcoala
de Arte şi Meserii „Cornetti”», a precizat Mădălina Florescu,
purtător de cuvânt al Bibliotecii Judeţene.

De asemenea, colecţiile de carte veche ale instituţiei vor fi
mutate într-un alt sediu, pe „Jieţului” nr. 19-21, într-o clădi-
re achiziţionată de Consiliul Judeţean Dolj, spre a fi dată în
folosinţă bibliotecii, în cadrul proiectului cu fonduri europe-
ne „Centrul Transfrontalier de Informaţii şi Comunicaţii Dolj-
Vratsa”, finanţat în cadrul Programului de Cooperare Trans-
frontalieră România – Bulgaria 2007-2013.

prezent patru transporturi au venit de la
locuinţa din Bucureşti a academicianului
Dan Berindei, cu care au fost aduse 4.520
de periodice şi 2.351 de cărţi. Pe rafturi,
acestea îşi găsesc locul grupate în func-
ţie de domeniul din care provin: biogra-
fii, istoria Franţei, Franţa – monografii,
corespondenţă Napoleon, istorie locală,
oraşe din România, istoria ţărilor etc. Sunt
cărţi nu doar numeroase, ci şi valoroase,
spun bibliotecarii, cea mai veche fiind o
ediţie în limba franceză datată 1825. Şi
nu sunt singurele care vor ajunge la Cra-

iova,  din impresionanta sa bibliotecă
acad. Dan Berindei făcând în continuare
o selecţie a volumelor care vor fi dona-
te Craiovei.

Sală de lectură,
dar cu acces liber la rafturi

Biblioteca „Acad. Dan Berindei” va
avea regim de sală de lectură, dar cu
acces liber la rafturi, va fi deschisă tu-
turor craiovenilor şi va funcţiona după
acelaş i program cu cel al Bibliotecii
Judeţene. Tot aici vor fi expuse – după

cum a precizat Lucian Dindirică, mana-
gerul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi
Aristia Aman” – un birou de lucru al aca-
demicianului, precum şi două fotolii care
au aparţinut bunicului acestuia, primite
de la însuşi regele Carol I al României.
Micul „muzeu” va cuprinde şi alte obiec-
te care îi aparţin istoricului, donate, desi-
gur, de acesta. Secţia ar putea fi inaugu-
rată în preajma datei de 3 noiembrie a.c.,
dacă nu chiar în ziua respectivă, în care
reputatul istoric va sărbători împlinirea a
90 de ani de viaţă.

Pagină realizată de MAGDA BRATU
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În mediul rural ºi localitãþile urba-
ne cu o populaþie de pânã la 15.000 de
locuitori, distribuþia cardurilor de sã-
nãtate cãtre asiguraþi ar urma sã se
realizeze prin intermediul primãriilor ºi
serviciilor locale de evidenþã a popu-
laþiei. În schimb, în oraºele cu o popu-
laþie mai mare de 15.000 locuitori, acest
lucru ar urma sã intre în responsabili-
tatea serviciilor poºtale. Cheltuielile
necesare pentru producerea soluþiilor
informatice pentru administrarea car-
dului naþional de asigurãri sociale de
sãnãtate, precum ºi cheltuielile pen-
tru distribuþia acestuia prin serviciile
poºtale, vor fi suportate de CNAS din
bugetul Fondului naþional unic de

asigurãri sociale de sãnãtate.
În prezent, calitatea de asigurat se

dovedeºte cu un document justifi-
cativ - adeverinþã de asigurat - elibe-
ratã de Casa de Asigurãri la care este
înscris asiguratul sau documentul re-
zultat prin accesarea de cãtre furni-
zorii aflaþi în relaþii contractuale cu
casele de asigurãri de sãnãtate a in-
strumentului electronic pus la dispo-
ziþie de CNAS.

Medicii de familie au anunþat
cã refuzã sã distribuie cardul
Toate aceste documente justifica-

tive ar urma sã fie înlocuite cu cardul

naþional de asigurãri sociale de sã-
nãtate. Acesta este un card distinct
de cardul european de asigurãri de
sãnãtate ºi se emite pentru furniza-
rea serviciilor medicale medicale cu-
prinse în cadrul pachetului de servi-
cii medicale de bazã. Prin acest pro-
iect de act normativ se creeazã pre-
misele necesare distribuirii cardului
naþional de asigurãri sociale de sã-
nãtate, facilitându-se astfel accesul
persoanelor asigurate în vârstã de
pânã la 18 ani la serviciile medicale,
medicamente ºi dispozitive medicale
în cadrul sistemului de asigurãri so-
ciale de sãnãtate. Totodatã, se regle-
menteazã necesitatea distribuirii car-
durilor, astfel încât ºi persoanele în-
cadrate în cazurile speciale, respec-
tiv persoanele grav bolnave, nede-
plasabile, din localitãþi izolate, sã
poatã intra în posesia cardului.

Iniþial, reprezentanþii Ministeru-
lui Sãnãtãþii au stabilit ca medicii de
familie sã distribuie ºi sã inscripþio-
neze cardurile de sãnãtate. Aceºtia
din urmã au refuzat, însã, sã facã
acest lucru, deºi se stabilise ca pânã
la sfârºitul anului sã fie produse nu
mai puþin de 7,5 milioane de carduri.
Au lansat chiar ºi o campanie onli-
ne pentru strângerea de semnãturi
prin care au anunþat cã susþin intro-
ducerea cardurilor de sãnãtate, dar
resping ideea ca acestea sã fie dis-

tribuite ºi inscripþionate de cãtre ei.
De altfel, medicii de familie au þinut
sã precizeze, cã nu se opun nicide-
cum unei informatizãri a sistemului
sanitar românesc, contribuind încã
de la început la încurajarea unui ast-
fel de demers, mai ales în cazul reþe-
tei electronice.

Cardul de sãnãtate  va conþine
informaþii medicale vitale

Cardul naþional de sãnãtate va
conþine informaþii medicale vitale,
cum ar fi grupa de sânge ºi RH-ul.
Cardul are inscripþionate, la vedere,
pe lângã nume ºi prenume ºi codul
de identificare în sistemul de sãnã-
tate. În plus, va avea un cip pe care
vor fi încãrcate de medicul de fami-
lie ºi alte informaþii esenþiale: CNP-
ul, grupa sanguinã, RH-ul, diagnos-
tice medicale cu risc vital, boli cro-
nice, dar ºi datele de contact ale

medicului. Documentul electronic va
avea elemente de securitate specia-
le împotriva falsificãrii ºi contrafa-
cerii. Însã, în situaþia în care asigu-
ratul va pierde cardul de sãnãtate, îl
va deteriora sau îi va fi furat, acesta
va suporta costurile. În termen de
15 zile calendaristice de la produce-
rea uneia dintre aceste situaþii, titu-
larul sau, dupã caz, reprezentantul
legal ori împuternicitul acestuia este
obligat sã solicite prin intermediul
casei de asigurãri de sãnãtate elibe-
rarea unui nou card naþional.

Dupã cum au anunþat autoritãþile
sanitare, cardul naþional de sãnãtate
va fi, alãturi de reþeta ºi dosarul elec-
tronic, una din componentele de bazã
ale sistemului informatic sanitar, sistem
de la care se aºteaptã o debirocratizare
ºi o îmbunãtãþire semnificativã a servi-
ciilor medicale din România.

RADU ILICEANU

Dupã ce medicii de familie au refuzat categoric sã distribuie cardul elec-
tronic de sãnãtate, autoritãþile sanitare ºi-au propus, mai nou, sã paseze aceastã
responsabilitate cãtre primãrii ºi serviciile poºtale.

Cardul de sãnãtate pasat în responsabilitatea primãriilor ºi a PoºteiCardul de sãnãtate pasat în responsabilitatea primãriilor ºi a PoºteiCardul de sãnãtate pasat în responsabilitatea primãriilor ºi a PoºteiCardul de sãnãtate pasat în responsabilitatea primãriilor ºi a PoºteiCardul de sãnãtate pasat în responsabilitatea primãriilor ºi a Poºtei

  Proiectele se deruleazã  prin Pro-
gramul Leonardo da Vinci ºi constau
în stagii de pregãtire practicã a elevi-
lor ºi absolvenþilor, în domeniile Chi-
rurgie, Interne, Neurologie, Neuro-
chirurgie, Ginecologie, desfaºurate în
spitale din Graz ºi Viena – Austria ;
München – Germania. Iatã cã ºi în
anul 2013, douã adrese,  din partea
Agenþiei Naþionale pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaþiei ºi
Formãrii Profesionale Bucureºti, tri-
mise cãtre ªcoala Postlicealã Teolo-
gico-Sanitarã “Sfântul Iosif’ din Cra-
iova aduc la cunoºtinþa reprezentan-
þilor ºcolii ca proiectele de mobilitate
depuse au fost aprobate ºi vor fi fi-
nanþate din Programul LLP-Leonar-
do da Vinci. Proiectul LLP-LdV/IVT/
2013/RO/215, se adreseazã  elevilor
ºi se va desfãºura în Secþiile de Neu-

rochirurgie/Neurologie ale Ansam-
blului de Clinici Universitare din
München, Germania,  va avea dura-

ta mobilitãþii de patru sãptãmâni, un
numãr de cinci participanþi, grantul
acordat de cãtre Comunitatea Euro-

ªcoala Postlicealã Teologico-Sanitarã „Sfân-
tul Iosif”, a determinat ca, încã din anul 2001,
cele douã instituþii de culturã ºi  învãþãmânt sã
fie cunoscute ca promotoare a  noului ºi a des-

chiderii europene. Recunoaºterea ªcolii „Sfân-
tul Iosif” se datoreazã proiectelor europene, pe
care aceasta le iniþiaza, ºi  la care îºi aduc con-
tribuþia membrii ai Forumului German.

Proiecte europene aprobate pentru elevii ºi absolvenþii
ªcolii Postliceale Teologico-Sanitarã „Sfântul Iosif” Craiova

Biserica „Sfântul Nicolae” – Brânduºa din
Craiova iniþiazã o nouã campanie socialã, pentru
copiii bolnavi ºi cei care provin din comunitãþi
defavorizate ale judeþului Dolj. Astfel, pãrintele
Gabriel Sorescu, parohul sfântului lãcaº, a lansat un
apel cãtre credincioºi de a aduce la biserica situatã
pe strada „Brânduºa” nr. 12 jucãrii, jocuri ºi cãrþi.

Acestea vor fi colectate pânã la data de 29
septembrie, când va fi organizat Târgul Jucãrii-
lor. În cadrul acestuia, credincioºii pot dona o
sumã de bani luând, în schimb, o jucãrie, cu suma
adunatã în cadrul acestei campanii urmând a fi
sprijiniþi copiii bolnavi de la Spitalul Judeþean de

Urgenþã din Craiova ºi cei care provin din
localitãþi defavorizate.

„Prin acþiunile sociale pe care le desfãºurãm în
parohia noastrã ne dorim sã venim în ajutorul
celor aflaþi în nevoie, iar de aceastã datã ne
îndreptãm atenþia cãtre copii. Încercãm, atât cât
ne stã în putinþã, sã alinãm suferinþa copilaºilor
ºi ne bucurãm cã de fiecare datã credincioºii
rãspund cu dragoste apelurilor pe care le facem,
astfel încât sã aducem o razã de bucurie în
sufletele celor care se aflã în dificultate”, a
precizat pãrintele Gabriel Sorescu.

MAGDA BRATU

Colectã de jucãrii ºi cãrþi la Biserica
„Sfântul Nicolae” – Brânduºa

peana fiind de 15,380 Euro.  Cel de-al
doilea proiect LLP-LdV/PLM/2013/
RO/190, se adreseazã absolvenþilor
ºi se va desfãºura în Spitalul “Sig-
mund Freud” în Graz, Austria, va avea
durata mobilitãþii de patru sãptãmâni,
un numãr de 6 participanþi iar grantul
acordat de cãtre Comunitatea Euro-
peanã de 19,908 Euro. „Aceste douã

proiecte au  ca scop acumularea de
cãtre viitorii asistenþi medicali a noi-
lor  competenþe profesionale, de lim-
ba germanã, culturale ºi dezvoltarea
aptitudinilor  acestora în domeniile
Neurochirurgie ºi Neurologie”, a pre-
cizat ec. prof. Wojcicki Monica, di-
rectorul ºcolii.

MARGA BULUGEAN
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ONU a publicat, luni, un raport
care „dã frisoane”, privind atacul
chimic din Siria, de la 21 august
a.c., permiþând Occidentului sã
acuze regimul de la Damasc, în timp
ce se doreºte o rezoluþie forte a
Consiliului de Securitate pentru
distrugerea arsenalului chimic. La
doar douã zile de la un acord între
SUA ºi Rusia pentru dezarmarea
chimicã a Siriei, Moscova, aliatul
sãu tradiþional, s-a opus unui text
al Naþiunilor Unite care ameninþa
regimul Assad cu „consecinþe”,
inclusiv folosirea forþei, în cazul în
care nu-ºi îndeplineºte obligaþiile.
Secretarul general al ONU, Ban Ki-

moon, a prezentat celor 15 membri
ai Consiliului un raport despre care
a spus cã, la lecturã, „dã frisoa-
ne”. Redactarea acestuia a aparþi-
nut inspectorilor ONU, care au
anchetat pe teren ceea ce s-a pe-
trecut în urma atacului cu arme
chimice de la 21 august, în subur-
biile Damascului. Aceastã „crimã
de rãzboi”, potrivit lui Ban Ki-
moon, a fãcut 1.429 de morþi, în
evaluarea Washingtonului. Fãrã a
desemna în mod explicit regimul
sirian, textul aduce probe „flagran-
te ºi convingãtoare” de utilizare a
gazului sarin. ªi, în conformitate
cu acest document, armele chimi-

ce „au fost utilizate pe scarã mare”
în conflictul sirian, împotriva civi-
lilor „inclusiv a copiilor”. Ban Ki-
moon nu a fãcut nominalizãri, dar
a afirmat cã responsabilii „trebuie
sã dea socotealã”. El a cerut Con-
siliului de Securitate sã prevadã
„consecinþe” într-o „rezoluþie cla-
rã” dacã Damascul nu respectã
planul de demantelare a arsenalu-
lui chimic, convenit la Geneva,
sâmbãtã, de secretarul de stat ame-
rican John Kerry ºi omologul sãu
rus, Serghei Lavrov. Cu toate aces-
tea, secretarul general al ONU n-a
vorbit de acþiuni militare. Opþiunea
militarã „rãmâne pe tablã” pentru
SUA, a asigurat un purtãtor de cu-
vânt al Departamentului de Stat,
Marie Harv, pledând pentru o re-
zoluþie a ONU care sã prevadã me-
canisme puternice de executare. Pe
o singurã voce, Washingtonul,
Parisul ºi Londra au declarat cã ra-
portul ONU nu lasã „nici o îndoia-
lã” în privinþa „responsabilitãþii
extrem de clare” a regimului Bas-
har al-Assad. ªeful diplomaþiei
franceze, Laurent Fabius, a fãcut
referire la un document cu conþi-
nut condamnabil. Atacul din 21
august n-a fost un caz izolat: la Ge-
neva, comisia de anchetã ONU pri-
vind violarea drepturilor omului în
Siria a anunþat cã investigheazã
alte 14 atacuri cu arme chimice pre-
zumate dupã septembrie 2011. O
eventualã utilizare a forþei figura
într-un proiect de rezoluþie prezen-

tat de Paris sãptãmâna trecutã, pe
care Rusia l-a considerat „inaccep-
tabil”. Astãzi, Fabius se va întreþi-
ne, la Moscova, cu Lavrov. Aliaþii,
SUA, Franþa ºi Marea Britanie au
cãzut de acord pentru o rezoluþie
„forte ºi obligatorie”, ONU obli-
gând Damascul la un calendar pre-
cis, pentru a face inventarul arse-
nalului sãu chimic ºi a putea veri-
fica demantelarea acestuia pânã la
jumãtatea anului viitor. Moscova
a reacþionat, afirmând cã se bazea-
zã pe Washington pentru a nu se
merge mai departe decât s-a con-
venit prin acordul de la Geneva.
Pentru Lavrov, textul de la Geneva
nu prevede cã o rezoluþie menþio-
nând Capitolul 7 al Cartei Naþiuni-
lor Unite ar putea autoriza folosi-
rea forþei în ultimã instanþã. În
abordarea lui John Kerry, dimpo-
trivã, „acordul angajeazã totalmen-
te SUA ºi Rusia la a impune mã-
suri în conformitate cu Capitolul 7
în caz de nerespectare”. Siria a re-
plicat cã orice acþiune armatã con-
stituie o ameninþare pentru întrea-
ga regiune ºi are „un parfum de
agresiune”. Barack Obama sperã cã
acordul de la Geneva, „dacã este
corect aplicat (...) poate pune ca-
pãt ameninþãrilor cã aceste arme nu
sunt un pericol numai pentru siri-
eni, ci pentru întreaga lume”. De-
mararea acestui program de distru-
gere este o chestiune de zile, a
declarat Organizaþia pentru Inter-
zicerea Armelor Chimice (OIAC).

Arme chimice în Siria: ONU a intrat în posesiaArme chimice în Siria: ONU a intrat în posesiaArme chimice în Siria: ONU a intrat în posesiaArme chimice în Siria: ONU a intrat în posesiaArme chimice în Siria: ONU a intrat în posesia
unui raport care „dã frisoane”unui raport care „dã frisoane”unui raport care „dã frisoane”unui raport care „dã frisoane”unui raport care „dã frisoane”

Bulgaria, cea mai sãracã membrã a
Uniunii Europene (UE) care se confruntã cu
un aflux de refugiaþi, a lansat un apel „la
solidaritatea europeanã”, cerând altor state
UE sã primeascã o parte din refugiaþi.
„Nivelul critic pentru Bulgaria va fi atins în
curând (...). Vom trimite Comisiei Europene
(CE) o cerere de ajutor imediat (...). În plus,
vom cãuta posibilitãþi pentru ca o parte din
refugiaþi sã fie direcþionatã spre alte state
UE”, a declarat ministrul bulgar de Interne,
Þvetlin Iovcev. Migranþii clandestini, care
provin în majoritate din Irak sau Siria, trec
frontiera Bulgariei cu Turcia sau cu Grecia.
„În prezent, 4.010 persoane, inclusiv 1.465

de sirieni, sunt în procedurã de solicitare
de azil. Încã 1.000 de persoane, dintre care
250 de sirieni, nu au iniþiat aceastã proce-
durã”, a precizat Iovcev la finalul unei
reuniuni privind coordonarea instituþiilor
bulgare însãrcinate cu criza refugiaþilor.
„Dincolo de limita de 5.000 (de solicitanþi
de azil), Bulgaria nu are capacitãþi financia-
re ºi tehnice pentru a-i primi pe refugiaþi”, a
subliniat ministrul. El a adãugat cã þara sa,
„a cãrei populaþie reprezintã 1,5% din cea a
Uniunii, produce doar 0,3% din PIB-ul UE”.
Cele trei centre de imigrare din Bulgaria, cu
o capacitate totalã de 1.100 de paturi, sunt
pline. Autoritãþile au umplut, de asemenea,

douã centre de retenþie destinate persoane-
lor care urmeazã sã fie expulzate, cu o
capacitate totalã de 700 de paturi. Cei care
stau în aceste centre protesteazã în mod
regulat, afirmând cã sunt privaþi de libertate
ºi cã într-o camerã locuiesc pânã la 40 de
persoane. Evocând „un moment critic din
week-end-ul trecut, când numeroase
persoane nu au putut fi cazate”, Iovcev a
anunþat cã într-o sãptãmânã vor fi create
1.250 de locuri suplimentare de cazare
provizorie în foste ºcoli, cazãrmi ºi clãdiri
administrative. În caz de nevoie, aproxima-
tiv 1.000 de persoane pot fi cazate în rulote,
a declarat el.

Sofia le cere europenilor solidaritate,
pe fondul afluxului de refugiaþi

Partidele care formeazã actuala
coaliþie de guvernare în Germania -
conservatorii de la CDU-CSU ºi li-
beralii de la FDP - ºi cele din opozi-
þia parlamentarã - socialiºtii (SPD),
ecologiºtii (Grüne) ºi formaþiunea de
stânga Die Linke - se aflã la egalita-
te (44%) în preferinþele electorale ale
populaþiei, relevã cel mai recent son-
daj de opinie, publicat ieri de revis-
ta „Stern”, cu doar câteva zile înain-
tea alegerilor parlamentare din 22
septembrie. Conservatorii cancela-
rului Angela Merkel ar obþine, po-
trivit sondajului, 39% din voturi, iar
partenerii de la guvernare, liberalii,
scad în preferinþele electoratului,
exact la pragul electoral de 5%. De
cealaltã parte, socialiºtii germani ar
primi 25% din voturi, Die Linke -
10%, iar Verzii - 9%. Aceste calcule
preelectorale sunt subliniate de me-
dia întrucât în Germania este deseori
urmatã o adevãratã tradiþie a marilor
coaliþii de la guvernare, care formea-
zã un executiv stabil, uneori chiar

cu partide cu orientãri politice opu-
se. Partidul antieuropean „Alterna-
tive für Deutschland” ar fi votat de
3% dintre germani, iar formaþiunea
Die Piraten ar cãpãta tot 3% din vo-
turile alegãtorilor la scrutinul din 22
septembrie. Pe de altã parte, deºi mai
puþin de 40% dintre alegãtorii ger-
mani ar vota uniunea CDU-CSU,
majoritatea lor se declarã susþinã-
tori ai actualului cancelar Angela
Merkel. Dacã ar putea alege cance-
larul direct, 53% dintre germani afir-
mã cã ar vota-o pe Merkel, ºi doar
26% ºi-ar da votul pentru candida-
tul SPD, Peer Steinbrück. 21% din-
tre cei intervievaþi nu îl vor cance-
lar pe nici unul dintre aceºtia, mai
aratã rezultatele sondajului. Anche-
ta sociologicã a fost realizatã de In-
stitutul Forsa în perioada 10-16 sep-
tembrie pentru revista „Stern” ºi
postul de televiziune RTL, pe un
eºantion reprezentativ de 2.502 per-
soane. Sondajul prezintã o marjã de
eroare de +/-2,5%.

Germania: Guvernul ºi opoziþia se aflã la egalitate în preferinþele alegãtorilor

Snowden ºi Hodorkovski,
printre cei propuºi pentru
premiul Saharov

Fostul consultant CIA Edward
Snowden, cel care a deconspirat un
vast program de spionaj al serviciilor
secrete americane ºi a primit azil
temporar în Rusia, a fost înscris pe lista
celor propuºi de Parlamentul
European (PE) pentru premiul
Saharov, printre aceºtia mai regãsin-
du-se ºi opozantul rus Mihail Hodor-
kovski, transmitea ieri AFP citând
aceastã instituþie. Snowden este
susþinut de grupul ecologist ºi de cel al
extremei stângi din forul legislativ
european. Un candidat notabil mai
este pakistaneza Malala Yousafzai,
care în anul 2012 a fost þinta unui
atentat al talibanilor pentru cã a
militat în favoarea dreptului fetelor la
educaþie, ea fiind sprijinitã de
grupurile conservator, socialist ºi
liberal din PE. Mihail Hodorkovski,
fostul magnat rus al petrolului,
opozant al preºedintelui Vladimir
Putin ºi care în prezent este încarcerat,
este un alt candidat. Numele celor trei
finaliºti vor fi dezvãluite pe 30
septembrie, iar pe 10 octombrie ºefii
grupurilor politice din PE vor alege
câºtigãtorul.

Inundaþii în Colorado:
Bilanþul victimelor a ajuns
la 7 morþi

ªapte persoane au murit în cele mai
grave inundaþii înregistrate în statul
american Colorado (vest), au anunþat
autoritãþile, în timp ce condiþiile
meteorologice pãreau sã se amelioreze.
Ploile torenþiale care s-au abãtut fãrã
oprire de sãptãmâna trecutã s-au oprit,
lãsând loc unei vremi închise,
permiþând celor 21 de elicoptere sã îºi
reia activitatea. „Sperãm sã profitãm
de vreme pentru a efectua operaþiuni
de salvare”, a declarat Micki Trost, din
cadrul serviciilor de salvare din
Colorado, citat de Denver Post. Cinci
echipe ale Agenþiei federale pentru
managementul catastrofelor (FEMA)
vor oferi asistenþã sutelor de salvatori
care încearcã sã dea de urma a sute de
persoane despre care nu se mai ºtie
nimic. Duminicã, autoritãþile au
avansat numãrul de 1.253 de persoane
dispãrute. Ploaia a început miercuri
searã sã inunde acest stat format din
câmpii ºi munþi înalþi, atingând un
cumul de 18,3 centimetri în 15 ore în
oraºul universitar Boulder. Peste 1.500
de case au fost distruse ºi peste 17.000
afectate, potrivit serviciilor de urgenþã
din Colorado.

Furtuni tropicale în Mexic:
Cel puþin 40 de morþi
ºi 230.000 de sinistraþi

Mexicul este afectat de puternice
intemperii care au provocat cel puþin
40 de morþi, aproximativ 230.000 de
sinistraþi ºi zeci de mii de strãmutaþi de
sâmbãtã, sub efectul a douã furtuni
tropicale, Manuel, pe coasta pacificã,
ºi Ingrid, în estul þãrii. De la începutul
înregistrãrii condiþiilor meteorologice,
þara nu s-a confruntat niciodatã cu un
astfel de atac asupra celor douã coaste
în acelaºi timp. Ploile ºi rafalele
puternice de vânt care au afectat în
decursul weekend-ului peste 20 din
cele 32 de state mexicane au provocat
inundaþii, alunecãri de teren ºi creºteri
puternice ale cursurilor de apã, care
au distrus numeroase locuinþe ºi cãi de
comunicaþii. Preºedintele mexican
Enrique Pena Nieto s-a deplasat luni
searã în staþiunea balnearã Acapulco,
pe coasta pacificã, unde aproximativ
40.000 de persoane - turiºti mexicani
sau strãini - sunt blocaþi. Uraganul
Ingrid - devenit furtunã tropicalã când
a atins uscatul în cursul dimineþii -
avansa cãtre interiorul þãrii cu rafale
de pânã la 100 de kilometri pe orã,
însoþite de ploi puternice.

Angela
Merkel

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

Lumea
09:45 Legendele palatului: Kim

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek (R)
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:30 Akzente
16:45 Lozul cel mare
17:40 Legendele palatului -

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

Folclor "Cântecele munþilor"
23:10 Pe ritmuri de hip-hop
00:45 Ora de business (R)
01:30 Festivalul Internaþional de

Folclor "Cântecele munþilor" (R)

07:00 Agenda Festivalului
George Enescu (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 Salvamarii de pe coastele

Irlandei (R)
12:00 Profil, poveste, personaj
13:00 Deportaþii (R)
13:30 Coreea: spirit ºi culoare (R)
14:20 Agenda Festivalului

George Enescu (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Carabinieri
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
18:00 Telejurnal
19:00 Mari familii româneºti
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
20:50 Muzica DP 2
21:00 Omul cu vidrele
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Agenda Festivalului

George Enescu
23:20 Trei regate
00:15 Treptele apostolatului -

Ioan Paul al II-lea

07:20 Moneyball: Arta de a învinge
09:30 Poliþiºti rromi
10:35 Gardienii destinului
12:20 Phil Spector
13:55 Solaris
15:35 Talismanul norocos
17:15 Yoko
19:00 În derivã
20:00 Furia titanilor
21:40 Betoniera
22:00 Martorul
23:00 True Blood
23:55 ªi caii sunt verzi pe pereþi
01:40 Diavolul din tine

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Vulcanul din mlaºtinã (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Tinereþe, tinereþe!
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:00 Fotbal Europa League:

Pandurii - Dnepr
22:00 ªtirile Pro Tv
22:30 Patru nunþi ºi o provocare
00:00 Violete purpurii
02:15 ªtirile Pro Tv (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 (R)
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Chelsea Settles
00:00 Îngeri pierduþi (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
03:00 Poveºtiri de noapte (R)
03:30 Cancan.ro (R)
04:00 Chelsea Settles (R)
04:30 Reþeta de Acasã (R)
05:00 Doamne de poveste (R)
06:00 Iubiri vinovate (R)

08:15 Faleze de nisip (R)
10:30 Daune ºi interese (R)
11:30 Lumea Pro Cinema (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 La bloc (R)
15:30 M.A.S.H. (R)
16:45 Pas în doi
18:50 Daune ºi interese
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 In lupta cu timpul
00:00 Breaking Bad
01:00 Nunta de piatrã
02:45 Operaþiunea de salvare
03:15 Ora criticã
04:30 Salvamontiºtii
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

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 Next Star

22:30 Un show pãcãtos

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator special (R)

01:30 Next Star (R)

03:45 Acces direct (R)

07:00 La un pas de fericire

09:00 Ce gãtim azi?

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Cu capul în nori

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Faci faþã, faci bani

21:15 Asta-i România! (R)

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 La un pas de fericire (R)

03:00 Te vreau lângã mine (R)

04:30 Cu capul în nori (R)

06:45 Pastila de râs (R)

07:00 Lumina blândã a dimineþii

09:30 Trãsniþi din NATO (R)

10:30 Soþia perfectã (R)

12:00 Poveºti din jurul lumii

14:00 Dragul de Raymond

15:00 Focus

15:30 Focus Monden (R)

16:00 Cireaºa de pe tort (R)

17:00 Fii pe fazã! (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Mãrul discordiei

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Fii pe fazã!

00:30 Soþia perfectã

01:30 Focus (R)

03:00 Dragul de Raymond (R)

04:00 Lumina blândã a dimineþii

(R)

06:30 Poveºti din jurul lumii (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 Ora exactã în sport
12:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV Night

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

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
09:00 Pe urmele antichitãþilor
10:00 Oamenii cu topoare
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

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

Kustoms
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Pe urmele antichitãþilor
21:00 Premierã Colecþia de la

Count's Kustoms
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07:00 Telejurnal
09:00 Arta spaþiului (R)
09:30 Oameni care au schimbat

Lumea
09:45 Legendele palatului: Kim

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

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

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

Lumea (R)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Cod pentru crimã
21:55 Ora regelui
22:30 Biziday
23:25 Fata bãtrânã
01:00 Ana a României. Portretul

Reginei la 90 de ani (R)

07:00 Agenda Festivalului
George Enescu (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 Kenya, satul femeilor (R)
12:00 D'ale lu' Miticã (R)
13:00 Deportaþii (R)
13:30 Coreea: spirit ºi culoare (R)
14:20 Agenda Festivalului

George Enescu (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Carabinieri
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
18:00 Telejurnal
19:00 Deportaþii
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
20:50 Muzica DP 2
21:00 Salvamarii de pe coastele

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

George Enescu
23:20 Trei regate
00:15 Sibiu Jazz Festival 2013

08:25 Ghidul Autostopistului Galactic
10:10 Trecutul Georgiei
11:35 În timp
13:25 Pe platourile de filmare
13:55 Rugul aprins
15:10 Moneyball: Arta de a

învinge
17:20 Gardienii destinului
19:05 În derivã
20:00 Phil Spector
21:30 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
22:30 În pielea lui John

Malkovich
00:20 Brake

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Paradisul furat (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Vulcanul din mlaºtinã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Patru nunþi ºi o provocare
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Spartacus: Nisip însângerat
00:15 Întâiul nãscut
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 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 (R)
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Chelsea Settles
00:00 Îngeri pierduþi (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
03:00 Poveºtiri de noapte (R)
03:30 Cancan.ro (R)
04:00 Chelsea Settles (R)
04:30 Reþeta de Acasã (R)
05:00 Doamne de poveste (R)
06:00 Iubiri vinovate (R)

08:45 Descoperã România (R)
09:15 Sheena
10:30 Transformarea: Roboþii

salvatori
11:00 Sheena
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 La bloc (R)
15:15 M.A.S.H. (R)
16:30 Faleze de nisip
18:50 Daune ºi interese
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Beowulf si Grendel
00:15 Breaking Bad
01:15 Ultima dorinþã
03:00 Operaþiunea de salvare
03:45 Ora criticã
05:00 Lumea Pro Cinema
05:30 Cine A.M.

06:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Capcanã pentru pãrinþi
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:30 Mireasã pentru fiul meu (R)
03:45 Acces direct (R)

07:00 La un pas de fericire

09:00 Ce gãtim azi?

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Cu capul în nori

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Autobuzul lui Vârciu

21:45 D-Paparazzi (R)

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 La un pas de fericire (R)

02:45 Pastila de râs (R)

03:15 Te vreau lângã mine (R)

04:30 Cu capul în nori (R)

06:45 Pastila de râs (R)

07:00 Don Quijote

09:30 Trãsniþi din NATO (R)

10:30 Soþia perfectã (R)

12:00 În formã

13:00 Dragostea trece prin

stomac

14:00 Dragul de Raymond

15:00 Focus

15:30 Focus Monden (R)

16:00 Cireaºa de pe tort (R)

17:00 Fii pe fazã!

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Iubiri secrete

20:30 Cronica cârcotaºilor

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Fii pe fazã! (R)

00:30 Soþia perfectã

01:30 Focus (R)

03:00 Dragul de Raymond (R)

03:30 Dragul de Raymond (R)

04:00 Don Quijote (R)

06:30 În formã (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Boxbuster "Mari meciuri":

Floyd Mayweather
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

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

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

în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Pe urmele antichitãþilor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
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Anunþul tãu!
S.C. YUKO GROUP SRL solicita aviz
de amplasament pentru investitia: “In-
stalatie descarcare, incarcare, distri-
butie produse petroliere, lucrari hi-
drotehnice aferente cheului si platfor-
mei, cu imprejmuire in Port Bechet,
jud. Dolj”. Persoanele interesate se
pot adresa la sediul Primaria Bechet,
sau la telefon contact: 0732707099.
Subscrisa SA FRÃÞILA SRL cu sediul
în comuna Bulzeºti, sat Frãþila, jud. Dolj
având cod fiscal 3076267 înfiinþatã cf. HJ
92/05.02.1992 reprezentatã de adminis-
trator FLOAREA D. ION anunþã Aduna-
rea Generalã Ordinarã/ Extraordinarã a
Asociaþilor a Societãþii Agricole Frãþila
SRL în data de 21.09.2013, ora 13.00 la
adresa ªcoala din satul Prejoi comuna
Bulzeºti – Dolj. Cu ordinea de zi urmã-
toarea: 1. Stabilirea modalitãþii de vân-
zare ºi vânzarea efectivã a bunurilor SA
FRÃÞILA SRL din comuna Bulzeºti, sat
Frãþila judeþul Dolj. 2. Numirea unui evla-
uator pentru evaluarea bunurilor SA
FRÃÞILA SRL ºi aprobarea cuantumu-
lui remuneraþiei evaluatorului. 3. Stabili-
rea cenzorilor SA FRÃÞILA SRL din
com. Bulzeºti sat Frãþila, jud. Dolj. 4. Di-
verse. În situaþia în care nu se va întruni
cvorumul necesar aceasta se va orga-
niza din nou la aceaºi orã ºi în acelaºi
loc în data de 22.09.2013.
In conformitate cu  HCLM 192/2013, S.C.
Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul
in Craiova, Calea Bucuresti nr. 51, orga-
nizeaza licitatie publica  in vederea inchi-
rierii pe o perioada de trei ani a terenului
din Piata Valea Rosie care apartine do-
meniului public al Municipiului Craiova,
dupa cum urmeaza: - in data de 9.10.2013,
ora 11:00 pentru inchirierea terenului po-
zitia cadastrala nr. 69 conform HCLM 192/
2013. Documentatia de participare la lici-
tatie 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 licitatiei (in-
clusiv), ora 10.00. Deschiderea ofertelor
va avea loc la sediul S.C. Piete si Targuri
Craiova SRL in data mai sus mentiona-
ta, ora 11:00. Relatii suplimentare la se-
diul S.C. Piete si Targuri Craiova SRL sau
la telefon 0251/410696.

Anunþul tãu!
ANUNÞUL PRIVIND VANZAREA PEN-
TRU BUNURI MOBILE, Anul 2013 luna 09
ziua 16. În temeiul art. 162 alin. 1 din O.G.
92/2003 privind Codul de procedurã fis-
calã, republicatã, se face cunoscut cã în
ziua de 11.10.2013 orele 11.00 în localitatea
FILIAªI, la sediul Serviciului Fiscal Orase-
nesc Filiasi, str. Racoþeanu, nr. 160, se vor
vinde prin licitaþie publicã urmãtoarele bu-
nuri imobile, proprietate a debitorului S.C.
HEPAMEX 2 FARM SRL, cod fiscal
20181670 cu domiciliul fiscal în localitatea
BRADESTI, str. M VITEAZUL, nr. 8, jud.
Dolj - etajera 4 polite, 3 buc.,pretul de por-
nire al licitatiei este de 592 lei. - soldat 2 usi
cu polite, 3 buc., pretul de pornire al licita-
tiei este de 967 lei. - soldat 2 usi cu polite si
usi de sticla, 2 buc., pretul de pornire al
licitatiei este de 790 lei. - birou manage-
rial,1 buc., pretul de pornire al licitatiei este
de 626 lei. - casetiera 3 sertare,1 buc., pre-
tul de pornire al licitatiei este de 111 lei. -
caseta unitate centrala calculator, 1 buc.,
pretul de pornire al licitatiei este de 49 lei. -
etajera colt 4 polite, 1 buc., pretul de por-
nire al licitatiei este de 211 lei. - etajera me-
die 2 polite,1 buc., pretul de pornire al lici-
tatiei este de 84 lei. - corp mobilier sus-
pendat, 3 buc., pretul de pornire al licita-
tiei este de 668 lei. - corp mobilier suspen-
dat - separanda, 4 buc., pretul de pornire
al licitatiei este de 939 lei. - corp mobiliaer
venena,1 buc., pretul de pornire al licita-
tiei este de 124 lei. - corp mobilier suspen-
dat 2 usi sticla, 2 buc., pretul de pornire al
licitatiei este de 247 lei. - corp mobilier -
distilator, 1 buc., pretul de pornire al licita-
tiei este de 99 lei. - birou calculator, 1 buc.,
pretul de pornire al licitatiei este de 188 lei.
- birou, 1 buc., pretul de pornire al licitatiei
este de 145 lei. - corp birou, 1 buc., pretul
de pornire al licitatiei este de 74 lei. Preþul
de pornire al licitaþiei nu include TVA. Cota
de taxa pe valoare adaugata pentru vinza-
rea bunurilor imobile este stabilita in con-
formitate cu prevederile Titlului VI din Le-
gea 571/22003 privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare. Cre-
ditori: Administratia Judeteana Finantelor
Publice Dolj- Serviciul Fiscal Orasenesc
Filiasi. Invitãm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze
despre aceasta, Serviciul Fiscal Orasenesc
Filiasi înainte de data stabilitã pentru vân-
zare, mentionata mai sus. Invitãm pe cei
interesaþi în cumpãrarea proprietatii imo-

Anunþul tãu!
biliare sã se prezinte la termenul de vânza-
re, la locul fixat in acest scop si sa depu-
na, cu cel mult o zi inaite de data licitatiei
urmatoarele documente: dovada plãþii ta-
xei de participare sau a constituirii garan-
tiei sub forma scrisorii de garantie banca-
ra.Taxa de participare reprezenta 10% din
preþul de pornire al licitaþiei si se plateste
in lei, in contul IBAN RO3-
8TREZ294506702XXXXXXX, deschis la
Trezoreria Filiasi, împuternicirea persoanei
care îl reprezintã pe ofertant; pentru per-
soanele juridice de naþionalitate românã,
copie dupã certificatul unic de înregistra-
re eliberat de Oficiul Registrului Comerþu-
lui; pentru persoanele juridice straine, ac-
tul de inmatriculare tradus in limba roma-
na; pentru persoanele fizice straine, copie
dupa pasaport;pentru persoanele fizice ro-
mâne, copie dupã actul de identitate; do-
vada emisã de creditorii bugetari cã nu au
obligaþii bugetare restante fata de acestea
(Consiliul Local si Administratia Financia-
ra) urmand sa se prezinte la data stabilita
pentru vanzare si la locul fixat in acest
scop. Împotriva prezentului înscris cel in-
teresat poate introduce contestaþie la in-
stanþa judecãtoreascã competentã, în ter-
men de 15 zile de la comunicarea sau lua-
rea la cunoºtiinþã în conformitate cu pre-
vederile art.172-173 din O.G. 92/ 2003 pri-
vind Codul de procedurã fiscalã, republi-
catã, cu modificarile si completarile ulte-
rioare. Licitatia incepe de la cel mai mare
pret din ofertele de cumparare scrise, daca
acesta este superior pretului de pornire la
licitatie, iar in caz contrar va incepe de la
acest din urma pret. Adjudecarea se face
in favoarea participantului care a oferit cel
mai mare pret, dar nu mai putin decat pre-
tul de pornire. Taxa de participare nu se
restuie ofertantilor care nu s-au prezentat
la licitatie, celui care a refuzat incheierea
procesului-verbal de adjudecare, precum
si adjudecatarului care nu a platit pretul.
Potrivit dispoziþiilor art. 9 alin. 2, lit. d) din
O.G. 92/2003 privind Codul de procedurã
fiscalã, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, când urmeazã sã se ia
mãsuri de executare silitã nu este obliga-
torie audierea contribuabilului. Pentru in-
formatii suplimentare vã puteþi adresa Ser-
viciul Fiscal Orasenesc Filiasi, str. Raco-
þeanu, nr. 160, serviciul colectare-executa-
re silitã persoane fizice ºi juridice, la ca-
mera nr. 2, telefon: 0251441835. Data afiºã-
rii: 20.09.2013.
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Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188

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

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

PRESTÃRI SERVICII
S.C. ATLANTYS,
Clubul Oamenilor de
Afaceri, organizeazã
mese festive, nunþi,
botezuri, agape.
Suntem serioºi ºi
exigenþi. Vã aºtep-
tãm în str. Romul bl.
T3A parter. Telefon:
0251/411.712: 0723/
868.723.

Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Meditez matematicã
pentru Evaluare Na-
þionalã, bacalaureat,
alte concursuri ºco-
lare ºi examene. Te-
lefon: 0724/088.745;
0351/416.101.
Filmez ºi fotografiez
la preþuri avantajoa-
se + albumuri foto. Te-
lefon: 0766/359.513.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând camerã cãmin
(lângã Liceul Peda-
gogic) baie, bucãtã-
rie. Telefon: 0740/
892.690.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere transformat
în 3, ultramodern cu
centralã, mobilier ºi
garaj, (în spate la
Billa). Preþ 65.000
Euro negociabil. Te-
lefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Tele-
fon: 0770/334.956.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Calea Bu-
cureºti. Telefon:
0784/122.199.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te, superb, preþ ne-
gociabil, zona Ciu-
percã. Telefon: 0742/
872.319, 0748/
195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0721/218.871.

CASE
Vând casã la 15 km
de Craiova, mobilã,
aragaz. Telefon:
0752/ 410.378.
Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp
zona I, sau schimb
cu garsonierã Craio-
va, + diferenþa. Tele-
fon: 0742/097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.

Vând casã locuit cu
3 spaþii comercia-
le. Telefon: 0744/
391.195.
Casã, 3 camere,
anexe, pomi fructi-
feri, vie, fântânã, lo-
calitatea Ciutura,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/305.850.
Vând gospodãrie
formatã din 2 case,
anexe ºi 38 ari cur-
te în sat Þugureºti,
comuna Valea Stan-
ciului. Telefon: 0251/
352.239. 0721/
502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucã-
tãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã
termic, eventual
schimb 2 aparta-
mente, 2 camere
sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vâns teren intravilan
Brãdeºti, deschidere
la Drum European
54m, toate utilitãþile.
Relaþii la telefon
0749/ 230.636.

Vând parcele Câr-
cea, la asfalt, alãtu-
rat cu Hanul cu po-
nei, 450 mp ºi 650
mp. Telefon: 0767/
263.391.
Vând intravilan vis-
a-vis de târgul Leu,
1174 mp, 2 deschi-
deri 17 m ºi reþele
apã, electricitate,
cadastru, carte fun-
ciarã. Telefon: 0724/
572.434; 0351/
179.436.
Vând teren 400 mp
intravilan situat în Se-
garcea str. Unirii, nr.
29F (în spatele Li-
ceului), cadastru. Te-
lefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 800 mp, co-
muna Predeºti ideal
pentru casã, zonã pi-
toreascã. Telefon:
0762/ 109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intravilan
ºi extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu
de Sus, la 600 me-
tri de lacul Tanchiº-
tilor. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
170.504.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil, 600
mp. Telefon: 0727/
792.578.
VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.

Vând urgent teren
intravilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posi-
bilitate de construi-
re lângã reþea
gaze, cu dublã ieºi-
re, dechidere 34 m,
paralel cu drumul
european. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, satul
Predeºti la 16 km
de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp ºi
1900 mp în Vârvo-
ru de Sus. Terenu-
rile fiind la stradã
betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Tele-
fon. 0746/467.922;
0744/220.492.
SCHIMBURI

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

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

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

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

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

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

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Matiz galben
rulat taxi unic pro-
prietar, fabricaþie
2002, echipat GPL.
Preþ 500 euro nego-
ciabil. Telefon: 0732/
162.302; 0786/
099.228.
Vând Matiz Econo-
mic 10.000 Km, preþ
10.000 Ron, an fa-
bricaþie 2007, culoa-
re roºu. Telefon.
0770/906.030.
Vând maºinã auto
Peugeot 806, benzi-
nã, an 1995 neînma-
triculatã. Bariera Vâl-
cii nr. 63. Craiova. Te-
lefon: 0766/ 466.171.
Vând Audi A6, fabri-
caþie 2006, full-op-
tions, bleu-marin,
piele, xenon, motor
de 2000 cm3. Tele-
fon. 0762/109.595.

Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008. Te-
lefon: 0728/031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri
iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fa-
bricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ:
650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta im-
pecabil, înmatriculat.
Telefon: 0745/043.152.
Vând KIA SPORTA-
GE, an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.

Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000
km, nerulat în Ro-
mânia, motor 3500,
dublã axã, capacita-
te 6,5 tone, preþ ne-
gociabil sau alte va-
riante. Telefon: 0748/
995.594.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cârlige jghea-
buri acoperiº, arzã-
toare φ 600 gaze
sobã, polizor ( flex)
D 125/850W, cau-
ciucuri 155/13 cu
cjantã, polizor voiaj
cu douã butelii nou,
ceas Atlantic. Tele-
fon: 0771/385.734.
Vând 345 mp – 18,60,
tarlaua 80 preþ nego-
ciabil, zona Daewoo
cãpºunãrie. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Vând struguri ananas,
blanc ºi zaibãr. Tele-
fon: 0785/447.615.
Vând presã pentru
struguri capacitate
mare. Telefon: 0251/
531.294.
Vând struguri Resling
de calitate. Telefon:
0770/897.476.
Vând 2 gropi, Cimiti-
rul Romaneºti, cu lu-
crare fãcutã. Telefon:
0771/758.019.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.

Vând puieþi de nuc, fra-
sin, salcâm ºi diverºi
puieþi pomi fructiferi ºi
sãlbatici pentru a înfiin-
þa o plantaþie. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880; 0253/
285.145.
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi
hormonii ºi antibioti-
cele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã
40 ml, robineþi, venti-
le fontã noi diverse
mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de
bere, tub CO2, apa-
rat fax, aspirator, ba-
lanþã Berkel, cuier
panou, maºinã de
cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând struguri ieftin
maxim  1000 kg. Te-
lefon: 0729/175.918.
Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2,
dozator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electro-
nic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei ne-
gociabil. Telefon:
0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon:
0748/057.590.

Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon:
0761/355.869.
Vând presã de ba-
lotat, sticle plastic,
cutii de bere, putinã
50 vedre nouã sal-
câm, 2 uºi cu toc
pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3
bare cornier de 60
mm lungi de 3 m, 3
foi de tablã zincatã
2,5/1 m. Telefon:
0761/355.869.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calo-
rifer tablã 120/0,60
foarte puþin folosit. Te-
lefon: 0251/534.303.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.

Vând cauciucuri
155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/
850W nou, canis-
trã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon:
0251/427.583.
Vând frigider 320
litri, combinã muzi-
calã stereo, piei de
bovinã tratate, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
flex mare, aparat
sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bu-
cãtãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de
cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
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Vând chiuvetã bucã-
tãrie din fontã 20 lei,
jaluzele diferite mã-
rimi, lustre 2 ºi 3 bra-
þe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groa-
sã pentru pui, curcani
ºi animale mici. Tele-
fon: 0721/152.832.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe
o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.

VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MAR-
MURÃ. TELEFON:
0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã co-
pil, covor persan.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufrage-
rie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon:
0757/322.534.
Vând convector
pentru cãldurã in-
stant apã caldã,
ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare
bunã. Telefon:
0770/682.710;
0351/464.044.
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 ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100
scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor
20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
CUMPÃRÃRI

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de
apartament. Telefon:
0761/438.807.
Închiriez teren pe ter-
men lung pentru am-
plasare de magazine
sau piaþã Lãpuº. Vad
foarte bun. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Închiriez garsonierã
mobilatã Craioviþa
Nouã. Telefon: 0765/
291.628.
Primesc fatã în gaz-
dã, central. Telefon:
0769/680.597.

Proprietar închiriez
pe termen lung apar-
tament 3 camere
mobilat parter Dez-
robirii,  300 euro. Te-
lefon: 0744/396.354.
Gazdã - bãiat. Tele-
fon: 0746/274.204.
Închiriez teren pen-
tru parcare maºini
sau centru vânzãri
sau G.P.L. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedetermina-
tã, zonã cu vad. Tele-
fon: 0761/665.763.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.

P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdi-
niþã copii. Telefon:
0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.
Închiriez apartament
2 camere, utilitãþi. Te-
lefon: 0748/105.609.
Închiriez apartament
2 camere, mobilat ºi
utilat. Recent reno-
vat, Rovine, pizzeria
Ibizza. Telefon: 0769/
846.192.

CERERI
Doresc apartament
mobilat 2 sau 3 ca-
mere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 came-
re, zona 1 Mai. Tele-
fon: 0765/058.600.

DIVERSE
Confecþionez ºi mon-
tez curea canelatã
pentru maºinã de cu-
sut. Telefon: 0251/
531.294.
CREDITE ÎN LEI
CU DOBÂNDÃ
FIXÃ. TELEFON:
0725/401.174.
Caut donator rinichi
grupa AII. Telefon.
0766/ 518.173.
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil sau
bãtrân. Telefon:
0764/568.897.
0751/ 911.417.
Pensionar singur
caut familie pentru în-
treþinere la þarã. Te-
lefon: 0762/603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera
/ obiect. Telefon:
0351/423.493.
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LIGA CAMPIONILOR – GRUPA E – PRIMA ETAPÃ

PRIMERA DIVISION
– ETAPA A IV-A

Sâmbãtã: Atl. Madrid – Almeria 4-2

(Villa 15, D. Costa 37 pen., Tiago 64,
R. Garcia 67 / Rodri 40, A. Vidal 90),
Levante – Sociedad 0-0, Barcelona –
Sevilla 3-2 (D. Alves 36, Messi 75, A.
Sanchez 90+4 / Rakitici 80, Coke
90), Villarreal – Real Madrid 2-2 (Cani
21, Dos Santos 70 / Bale 39,
Ronaldo 64);
Duminicã: Granada – Espanyol 0-1

(Lanzarote 76), Getafe – Osasuna 2-

1 (Fedor 35, 52 / R. Torres 11),
Malaga – Rayo 5-0 (El Hamdaoui
31, 62, 67, Portillo 40, Eliseu 49),
Betis – Valencia 3-1 (Molina 9, Salva
22, 34 / R. Costa 67);
Luni: Elche – Valladolid 0-0 (Cristian
Sãpunaru a fost rezervã la gazde),
Bilbao – Celta 3-2 (San Jose 18,
Iraola 61, Benat 68 / Charles 14,
Santi Mina 79).
1. Atletico 12 11. Betis 4
2. Barcelona 12 12. Granada 4
3. Villarreal 10 13. Valladolid 4
4. Real M. 10 14. Getafe 4
5. Bilbao 9 15. Elche 3
6. Espanyol 8 16. Valencia 3
7. Sociedad 5 17. Rayo 3
8. Celta 5 18. Almeria 2
9. Levante 5 19. Sevilla 2
10. Malaga 4 20. Osasuna 0

Arbitru: Cuneyt Cakir (Turcia).

SCHALKE 04 – STEAUA
Stadion: „Veltins Arena”, astãzi, ora 21:45, Digi 1, Dolce 1

Echipe probabile

Hildebrand – Uchida, Howedes,
Matip, Fuchs – Hoger, Neustadter
– Farfan, K.P. Boateng, Draxler –
Szalai.

Antrenor: Jens Keller.

Tãtãruºanu – Georgievski, Gar-
doº, Szukala, Latovlevici – Bourcea-
nu, Pintilii – Ad. Popa, Stanciu, Tã-
nase – Piovaccari.

Antrenor: Laurenþiu Reghecampf.

Steaua îºi începe as-
tãzi o nouã aventurã în
grupele UEFA Champios
League, dupã o pauzã de
cinci ani, prima oprire a
roº-albaºtrilor fiind Gel-
senkirchen. Un oraº unde
în toamna lui 2011 actua-
la campioanã a României
se înclina în grupele Eu-
ropa League, 1-2 (gol
Rusescu), rezultat ce
însã finalmente n-a afec-
tat-o, Steaua ºi Schalke,
mergând braþ la braþ în
“16”-imile de finalã ale competi-
þiei.

Încleºtarea din Germania a fost
returul acelei “duble”, una ce a
debutat cu un rezultat alb, 0-0
într-un meci disputat pe arena clu-
jeanã “Dr. Constantin Rãdulescu”.

Revenind la partida din aceastã
searã, parcursul din sezonul tre-
cut (când, dupã ce a eliminat pe
Ajax, a fost stopatã, greu, de
Chelsea, în “optimi”) ºi mai ales
evoluþiile bune îi îndreptãþesc pe
elevii lui Reghecampf sã fie opti-
miºti. Tonul l-a dat chiar tehni-

Reghe, fãrã jumãtãþi de mãsurã: „Nu iau
în calcul o remizã, vreau sã câºtigãm”

cianul stelist, care a activat, din
postura de jucãtor, nu mai puþin
de nouã ani în fotbalul german
(2000-2009), la Energie Cottbus,
Alemannia Aachen ºi Kaiserslau-
tern: “Pentru noi este foarte im-
portant sã începem bine. Nu iau
în calcul o remizã, vreau sã câº-
tigãm toate cele trei puncte. Sper
ca experienþa europeanã sã se
vadã miercuri searã. Nu mã tem,
ºtiu ce ne aºteaptã în Germania ºi
cu siguranþã vom face un meci
bun”, a spus Reghecampf, dupã
meciul de sâmbãtã, din campio-
nat, cu Sãgeata Nãvodari (5-0).

Neluând în calcul plecarea lui
Chiricheº (Tottenham) ºi mai
vechile indisponibilitãþi ale lui
Chipciu ºi Nikolici, Steaua,
care n-a învins niciodatã,
“afarã”, o formaþie germanã,
nu are probleme de lot, pri-
mul “11” fiind practic bãtut
în cuie.

Huntelaar,
poate doar pe final

De cealaltã parte, o singurã
absenþã. ªi aceea ar putea fi

provizorie. Huntelaar a suferit o
rupturã de ligamente în aceastã
varã, însã, cum recuperarea pare

sã fie pe ultima sutã de me-
tri, Kiker a anunþat cã olan-
dezul ar putea juca pe fina-
lul meciului. Rãmâne de vã-
zut dacã Jens Keller va ris-
ca. Altfel, tehnicianul alb-
albaºtrilor va miza pe un
trio senzaþional, în spatele
unicului vârf Szalai, Farfan-
Draxler-Kevin Prince Boa-
teng. Ultimul a fost cum-
pãrat recent de la Milan, în
schimbul a 12 milioane de euro, ºi
ºi-a demonstrat deja utilitatea, în-
scriind unicul gol al partidei de sâm-
bãtã cu Mainz. A fost doar a doua
victorie în cinci runde pentru

Schalke, care momentan
ocupã locul 9 în Bundesli-
ga, cu 7 puncte ºi un gol-
averaj de 7-9.

Marica: “Defensiva
e punctul nevralgic
al lui Schalke”

La Schalke pânã în
aceastã varã, când grupa-
rea germanã a renunþat la
serviciile sale, Ciprian
Marica a fãcut o scurtã

analizã a adversarilor Stelei: “Hun-
telaar sunt ºanse infime sã joace.
Era un jucãtor determinant pen-
tru ei. Szalai are însã aceleaºi ca-
racteristici cu Huntelaar, de ace-
ea l-au ºi luat. Sunt convins cã
Schalke se gândeºte doar la vic-
torie. Nu concep decât victoria.
Poate cã aceastã încredere în ei îi
va induce în eroare.

E clar cã punctul lor forte este
pe flancuri, dar acum s-au întãrit
ºi central. Atacul este cea mai bunã
armã a lor. Nu stau bine în apãra-
re, încã fac greºeli. Fac greºeli teh-
nice ºi tactice, chiar dacã sunt ju-
cãtori de echipã naþionalã”, a spus
Ciprian Marica la Dolce Sport.

Cum s-au calificat în grupe
Schalke

Play-off: 1-1 (a / Farfan) ºi 3-2 (d / Szalai 2, Draxler) cu PAOK Salonic

Steaua:

Tur II: 3-0 (a / Tãnase, Pintilii, Pavlovici aut.) ºi 2-1 (d / Piovaccari, Bourceanu) cu
Vardar Skopje

Tur III: 2-0 (d / Iancu 2) ºi 1-1 (a / Latovlevici) cu Dinamo Tbilisi
Play-off: 1-1 (a / Piovaccari) ºi 2-2 (d / Stanciu, Piovaccari) cu Legia Varºovia

Celelalte meciuri ale zilei, de asemenea de la ora 21:45
Tot în grupa E: Chelsea – Basel;
Grupa F: Marseille – Arsenal, Napoli – Dortmund;
Grupa G: Austria Viena – Porto, Atl. Madrid – Zenit;
Grupa H: Milan – Celtic, Barcelona – Ajax.
Asearã, dupã închiderea ediþiei
Grupa A: Man. United – Leverkusen, Sociedad – ªahtior;
Grupa B: Galatasaray – Real Madrid, Copenhaga – Juventus;
Grupa C: Benfica – Anderlecht, Olympiakos – Paris SG;
Grupa D: Bayern Munchen – ÞSKA Moscova, Plzen – Man. City.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Digi Sport 1
16:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Unirea Târlungeni – Rapid / 21:45 – FOTBAL – Liga

Campionilor: Schalke 04 – Steaua.

Digi Sport 2
16:00, 17:15, 18:30, 19:45 – POLO – Superliga Naþionalã: Sportul Studenþesc –

Poli Cluj, AMEFA Arad – Criºul Oradea, Rapid – Dinamo, CSM Digi Oradea – Steaua

/ 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Barcelona – Ajax.

Digi Sport 3
18:30 – BASCHET (M) – Campionatul European (Slovenia): sfert de finalã / 21:45

– FOTBAL – Liga Campionilor: Napoli – Dortmund.

Dolce Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Schalke 04 – Steaua.

Dolce Sport 2
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Barcelona – Ajax.

Eurosport 1
10:15, 12:30, 14:30, 17:30 – SNOOKER – Masters-ul de la Shanghai (China).

Eurosport 2
9:30 – SNOOKER – Masters-ul de la Shanghai (China) / 13:30 – FOTBAL – Liga

Campionilor Asiei / 15:30 – CICLISM – Marele Premiu al Valoniei (Belgia) / 19:00 –

CRIKET – Liga Campionilor sub 20 de ani (India), calificãri: Sunrisers Hyderabad

(India) – Faisalabad Wolves (Pakistan).

PREMIER LEAGUE
– ETAPA A IV-A

Sâmbãtã: Man. United – Crystal P. 2-

0 (Van Persie 45+1, Rooney 81),

Aston V. – Newcastle 1-2 (Benteke

67 / Ben Arfa 18, Gouffran 73),

Fulham – West B. 1-1 (Sidwell 22 /

McAuley 90+2), Hull – Cardiff 1-1

(Davies 40 / Whittingham 59), Stoke

– Man. City 0-0, Sunderland –

Arsenal 1-3 (Gardner 48 pen. /

Giroud 11, Ramsey 67, 76), Totten-

ham – Norwich 2-0 (Sigurdsson 28,

49), Everton – Chelsea 1-0 (Naismith

45+1);

Duminicã: Southampton – West Ham

0-0 (La oaspeþi, Rãzvan Raþ a jucat

în ultima jumãtate de orã);

Luni: Swansea – Liverpool 2-2

(Shelvey 2, Michu 64 / Sturridge 4,

Moses 36).

1. Liverpool 10 11. Southamp. 5

2. Arsenal 9 12. Cardiff 5

3. Tottenham 9 13. Swansea 4

4. Man. City 7 14. Fulham 4

5. Man. Utd. 7 15. Norwich 4

6. Chelsea 7 16. Hull 4

7. Stoke 7 17. Aston V. 3

8. Newcastle 7 18. Crystal P. 3

9. Everton 6 19. West B. 2

10. West Ham 5 20. Sunderland 1

SERIE A –
ETAPA A III-A

Sâmbãtã: Inter – Juventus 1-1

(Icardi 73 / Vidal 75), Napoli –
Atalanta 2-0 (Higuain 71, Callejon
81), Torino – Milan 2-2 (D’Ambrosio
47, Cerci 71 / Muntari 88, Balotelli
90+6 pen.);
Duminicã: Fiorentina – Cagliari 1-1

(Valero 72 / Pinilla 89), Verona –
Sassuolo 2-0 (Martinho 12, Romulo
90+3), Lazio – Chievo 3-0 (Candre-
va 8, Cavanda 38, Lulici 42),
Livorno – Catania 2-0 (Paulinho 66,
72), Udinese – Bologna 1-1 (Di
Natale 85 / Diamanti 71), Sampdoria
– Genoa 0-3 (Antonini 9, Calaio 50,
Lodi 66; Adrian Stoian a fost rezervã
la învingãtori).
Luni: Parma – Roma 1-3 (Biabiany
39 / Florenzi 47, Totti 70, Strootman
85 pen.; Bogdan Lobonþ nu a fãcut
parte din lotul capitolinilor).
1. Napoli 9 11. Torino 4
2. Roma 9 12. Cagliari 4
3. Inter 7 13. Atalanta 3
4. Fiorentina 7 14. Genoa 3
5. Juventus 7 15. Bologna 2
6. Livorno 6 16. Parma 1
7. Lazio 6 17. Sampdoria 1
8. Verona 6 18. Chievo 1
9. Milan 4 19. Catania 0
10. Udinese 4 20. Sassuolo 0



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertăţii miercuri, 18 septembrie 2013sport

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)

Pagină realizată de COSMIN STAICU

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Astra 6 5 0 1 20-6 15
Petrolul 7 4 3 0 9-4 15
Botoşani 7 4 3 0 7-3 15
Steaua 5 4 1 0 14-4 13
Pandurii 7 4 1 2 14-9 13
Ceahlăul 7 3 3 1 10-5 12
FC Vaslui 6 3 1 2 7-4 10
ACS Poli 7 3 1 3 9-8 10
Oţelul 7 3 0 4 6-11 9
CFR Cluj 7 2 3 2 5-10 9
Dinamo 7 2 2 3 11-7 8
Săgeata 7 2 2 3 7-11 8
Mediaş 7 1 3 3 7-9 6
Chiajna 4 2 0 2 5-7 6
Braşov 7 1 3 3 6-9 6
Viitorul 6 0 3 3 2-9 3
„U” Cluj 7 0 2 5 3-16 2
Corona 7 0 1 6 4-14 1

6

5

4

LIGA I

Etapa a VII-a
Pandurii – Dinamo 2-1
Au marcat: Momcilovici 76, Eric 87 / Matei 36
Steaua – Săgeata 5-0
(Piovaccari 5, Prepeliţă 20, Cristea 41, Kapetanos 72 pen., 82)
Corona – Gaz Metan 1-2
Au marcat: S. Buş 62 / Fl. Dan 54, Tahar 63.
Oţelul – Astra 0-4
Au marcat: M. Cristescu 18, 46, Ivanovski 62, Pedro Santos 75.
Petrolul – Chiajna 2-0
Au marcat: De Lucas 26, Dore 76.
„U” Cluj – CFR Cluj 0-0
Viitorul – Botoşani 0-0
Ceahlăul – Braşov 1-1
Au marcat: Cânu 53 / Surdu 66.
FC Vaslui – ACS Poli 1-0
A marcat: Celeban 15.

Cel mai bun parcurs din istorie
ş i c ompletarea lotului în vara
ac eas ta îndreptăţeau speranţele
craiovenilor pentru un sezon me-
morabil în Liga Naţională de bas-
chet masculin, dar şi în Cupa Ro-
mâniei sau Liga Balcanică. Echipa
cea mai atractivă din Polivalentă
poate rămâne însă din start fără
unul dintre obiective, fiindcă abor-
dează jocul de mâine, ora 17, din
Cupa României, contra lui Mobi-
telco Cluj, fără mai mulţi jucători
de bază. Ionuţ Drăguşin este scos
din calcule pentru o jumătate de
an după accidentarea la genunchi,
Mirko Kovac este indisponibil timp
de o lună, în timp de Rade Dzam-
bic şi Travis Bureau mai au de is-
păşit 3, respectiv o etapă de sus-
pendare, în urma  incidentelor de
la finalul meciului cu Gaz Metan
Mediaş, din play-off-ul sezonului
trec ut. De asemenea,  Hallik şi
Mocanu abia şi-au reluat antrena-
mentele alături de colegi, iar LeVar
Seals acuză şi el o problemă medi-
cală. În aceste condiţii, speranţele
nu sunt prea mari în prima manşă
a dublei din Cupă, fapt admis de
conducerea tehnică. „În meciurile
de pregătire am avut probleme în
faza de apărare, dar cele mai mari
sunt legate de accidentări. În ceea
ce priveşte meciul din Cupa Ro-
mâniei cu Clujul trebuie să recu-
nosc că sunt favoriţi, ei nu au pro-
bleme de lot. Acest lucru nu în-
seamnă că noi nu vom lupta, vom

1. Dunărea Calafat   25-4 12p
2. Progr. Segarcea   18-4 10
3. Dunărea Bistreţ   17-7 9
4. Rec. Ostroveni   11-10 9
5. Prometeu   12-5 7
6. CSO Filiaşi   9-9 7
7. Danubius Bechet   7-8 7
8. Viitorul Cârcea   10-5 6
9. CS Işalniţa   6-5 6
10. Am. Melineşti   6-17 6
11. Vânătorul Desa   8-20 6
12. SF Gică Popescu   9-8 4
13. Victoria Celaru   9-16 3
14. CS „U” II Craiova   5-10 1
15. Avocaţii Craiova  4-16 0
16. Unirea Leamna   3-15 0

LIGA A IV-A – ETAPA A V-A
Astăzi, ora 17: Şcoala de Fotbal Gică Popescu – Danubius Be-

chet (stadion: „Hanul Doctorului”, arbitri: D. Doicaru – R. Tudor,
I. Vieiru; observator: I. Dumitrică), CSO Filiaşi – Dunărea Bistreţ
(O. Dumitrică – A. Popescu, C. Nicola; A. Ilie), CS Universitatea
II – Dunărea Calafat (Stadion: „Extensiv”, C. Găman – M. Bar-
bu, B. Caraghin; M. Ezaru), Victoria Celaru – CS Işalniţa (F. Vă-
duva – L. Luică, C. Vlad; S. Buzărnescu), Vânătorul Desa – Pro-
gresul Segarcea (G. Dinu – Fl. Obogeanu, E. Ionescu; Fl. Modâr-
jac), Avocaţii Craiova – Viitorul Cârcea (stadion: „Tineretului”,
T. Dincă – L. Dira, A. Marcu; F. Ion), Prometeu Craiova – Amara-
dia Melineşti – nu se dispută.

Sezonul marilor aşteptări începe sub auspicii nefavorabile Craiovenii,
decimaţi
sub panou

Echipa de baschet are mari probleme de lot înaintea meciului
din Cupa României, de mâine, ora 17.15, cu Mobitelco Cluj

face tot ce ne stă în putinţă să câş-
tigăm, jucătorii trebuie să dea mai
mult de 100 %. Avem şi doi jucă-
tori suspendaţi, suntem o echipă
scurtă, dar trebuie să rămânem
optimişti, fiindcă după ploaie vine
şi soarele” a declarat Andelko Man-
dic, antrenorul Universităţii Craio-
va. De asemenea, team-managerul
Marius Toma a declarat că este o
presiune mare pe echipă şi staff,
întrucât aşteptările sunt mari pen-
tru acest sezon, dar ghinioanele s-
au ţinut lanţ. „Am adus jucători
importanţi, dar ne-au năpădit ac-
cidentările, avem şi suspendaţi.
Sperăm ca suporterii să ne înţe-
leagă şi să fie alături de noi, fiind-
că acum avem mare nevoie de ei,
trebuie răbdare, nu avem ce face,
nu mai putem să aducem alţi ju-
cători. Obiectivul rămâne accede-
rea în play-off.  Accidentarea lui
Drăguşin a afectat întreaga echi-
pă, spre exemplu Bureau nu mai
dă ac elaşi randament ca anul tre-
cut pe poziţia 4” a declarat Toma.
Intrarea la meciul de mâine va fi
5 lei, copiii sub 14 ani având ac-
cesul liber.

Drăguşin pune bazele
unei academii de baschet

la Craiova
Marea pierdere a ec hipei de

baschet pentru aces t an, pivotul
Ionuţ Drăguşin, care va lipsi pro-
babil până la finalul sezonului re-

gulat,  va pune bazele unei acade-
mii de baschet în Bănie. „Vreau
să încerc să dau c eva înapoi
ac estui oraş,  lucrez împreună cu
un prieten, un om de afac eri şi
vom susţine f inanciar aces t pro-
iect c are se adresează c opiilor de
la 6 la 16 ani. Iubesc copiii şi ei
mă iubesc  pe mine.Vrem să fa-
cem o ac ademie de baschet în
care să includem o pregătire fizi-
că cu un preparator, un antrenor
de atletism. Vom avea pusă la dis-
poziţie sala Colegiului Odobleja.
Vrem să intrăm în cât mai multe
şc oli, să oferim copiilor un vii-
tor prin baschet şi prin sport.
Es te un proiect care oferă un vi-
itor, vreau să aduc  agenii de im-
presariat ’i ’coli de basc het din
afară c are să ofere o alternativă
de lic eu,  fac ultate ’ i echipă.
Vrem să fac em şi un proiec t pe
fonduri europene prin care să
c ons truim terenuri,  o sală de
baschet aici în Craiova.” Drăgu-
şin speră să revină cât mai c u-
rând la pregătir i,  însă nu trebuie
să forţeze în situaţia în care se
află.  „Am sperat să f ie vorba
doar de o entorsă, a fost însă
afec tat ligamentul încuc işat,  în-
cercăm toate variantele pentru ca
recuperarea să f ie cât mai rapi-
dă. Trec printr-o perioadă nea-
gră,  este prima ac cidentare gra-
vă din cariera mea,  este c runt
să s tau departe de ceea ce îmi
plac e”,  a declarat Drăguşin.


