
C     M     Y       K

C     M     Y       K

Cuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Anul XXIII,  Nr. 7256sâmbătă, 21 septembrie  2013  16 pagini    1,00 lei

Primul

cotidian al

Olteniei

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

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

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

 CU PLATA PE LOC

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

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescua alergat toată viaţa
după femei şi soţii lor au aler-
gat după el. administraţie / 3

Completul de cinci ju-
decători al Înaltei Curţi de
Casaţie  ş i Justiţ ie  a
respins, ieri, recursul fos-
tului primar al Craiovei şi
actual parlamentar PP-
DD, Antonie Solomon, îm-
potriva sentinţei prin care
a fost condamnat la 3 ani
de închisoare cu executa-
re pentru infracţiuni de
corupţie, fiind acuzat că a
primit şpagă pentru emi-
terea autorizaţiei de con-
strucţie pentru hypermar-
ketul PIC. În aceste con-
diţii, Solomon trebuie să
execute restul de pedeap-
să care  îi mai rămâne
după ce se  scade perioa-
da arestării pre ventive.
După gratii va ajunge şi
Corne l Pe ne scu,  con-
damnat tot la 3 ani de în-
chisoare  în ace-
laşi dosar. De-
cizia de  ieri a
ÎCCJ e ste  defi-
nit ivă,  Sol o-
mon urmând să
fie  ridicat de
poliţ işt i.

Antonie Solomon, condamnat definitiv
la 3 ani de închisoare cu executare
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Comercianţii
de haine second-
hand, în noul târg
de pe „Caracal”

De luni, comercianţii de hai-
ne şi încălţăminte se cond-
hand nu vor mai fi găsiţi în târ-
gul din cartierul „1 Mai”, ei
urmând s ă s e mute  în noul
Târg Municipal Craiova, care
a fost amenajat pe strada „Ca-
racal”, în apropiere de com-
plexul comercial Bănie. Aceş-
tia sunt primii care îşi iau în
primire noile standuri, iar în
zilele următoare se vor muta
şi ceilalţi comercianţi.

Doar 47 de medici şcolari au în grijă
toţi elevii din Craiovaactualitate / 5
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$1 EURO ...........................4,4567 ............. 44567
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MIRCEA CANÞÃR

Campania electoralã pentru ale-
gerile legislative de mâine, din Ger-
mania, îºi epuizeazã azi ultimii metri
din ceea ce numim linia dreaptã.
Atât pentru Angela Merkel, cât ºi
pentru Peer Steinbruck. Astãzi,
Angela Merkel va mai participa la
un ultim miting la Berlin, în timp ce
challengerul sãu va face acelaºi lu-
cru la Frankfurt, în tentativa recu-
perãrii a ceea ce se mai poate din
cei 10 milioane de votanþi, pierduþi
de social-democraþi (SPD) între 2005
ºi 2009, în timpul marii coaliþii cu creº-
tin-democraþii (CDU). Potrivit insti-
tutului Insa, pentru cotidianul „Bild
Zeitung”, sondajele aratã astfel:
38% intenþie de vot pentru CDU,

28% pentru SPD, 9% pentru neocomu-
niºtii din Die Linke, 8% pentru Verzi, 6%
pentru liberali (FDP) ºi 5% pentru noua
formaþiune Alternativa pentru Germa-
nia (care pledeazã pentru reîntoarcerea
la marcã). Peer Steinbruck n-a încetat sã
repete: 20% dintre germani rãmân inde-
ciºi ºi mulþi dintre aceºtia trebuie con-
vinºi sã meargã duminicã la vot. Spe-
ranþele SPD se leagã ºi de faptul cã o
parte a câmpului conservator ar putea
rãmâne acasã. Riscul nu este neglijabil
dupã o campanie vãzutã ca plictisitoare
de majoritatea populaþiei. Aproape 67%
din persoanele intervievate de Forsa, în
aceastã sãptãmânã, au declarat cã sunt

Merkel, stãpânã pe situaþieMerkel, stãpânã pe situaþieMerkel, stãpânã pe situaþieMerkel, stãpânã pe situaþieMerkel, stãpânã pe situaþie
MAE: Dincolo de dezbaterile
politice din Franþa, contãm
pe sprijinul autoritãþilor
franceze pentru aderarea
la Schengen

Relaþiile româno-franceze cunosc,
în prezent, un nivel ºi o dinamicã în
continuã ascensiune, iar þara
noastrã, dincolo de dezbaterile
politice interne din Franþa,
conteazã întru totul pe sprijinul
autoritãþilor franceze pentru
aderarea la Schengen, susþine
Ministerul Afacerilor Externe
(MAE) într-un rãspuns acordat la
solicitarea Agerpres. „Prin urmare,
dincolo de dezbaterile politice
interne din Franþa, care au logica
ºi justificarea lor naþionalã, contãm
întru totul pe sprijinul autoritãþilor
franceze pentru aderarea României
la Spaþiul Schengen ºi suntem
încrezãtori cã declaraþiile de
susþinere ale premierului Ayrault (n.r.
– care, cu ocazia vizitei la Bucureºti a
transmis, de o manierã clarã,
sprijinul pentru soluþia aderãrii þãrii
noastre la Spaþiul Schengen în douã
etape), ancorate în Parteneriatul
Strategic dintre cele douã þãri,
reprezintã fundamentul sprijinului
Franþei pentru îndeplinirea obiectivu-
lui aderãrii României la Spaþiul
Schengen”, precizeazã MAE.
Ministrul francez al Afacerilor
Interne, Manuel Valls, a declarat
pentru France-Inter cã problema
deschiderii spaþiului Schengen pentru
România ºi Bulgaria, de la 1
ianuarie 2014, nu se aflã „pe ordinea
de zi” ºi cã este mai mult decât
rezervat în legãturã cu aceasta, scria,
joi, „Le Figaro”. „Eu sunt mai mult
decât rezervat”, a explicat ministrul
francez, atât timp cât nu vor fi luate
mãsuri pentru a „garanta securitatea
cetãþenilor noºtri”.

Preºedintele Traian Bãsescu a mers, ieri diminea-
þã, în vizitã la ºantierul Gazoductului Iaºi – Ungheni,
despre care premierul Victor Ponta declara, pe 31 au-
gust, cã lucrarea va fi finalizatã în luna decembrie.
„Este licitaþie adjudecatã de cãtre una dintre cele mai
bune firme, o firmã austriacã, au termen sfârºitul lui
decembrie, pânã atunci. Eu (...) vã spun cã la sfârºitul
lui decembrie veniþi cu mine sã inaugurãm gazoduc-
tul”, au fost cuvintele de atunci ale premierului. Cere-
monia de inaugurare a gazoductului a avut loc pe 27
august, în Republica Moldova, unde, alãturi de pre-
mierul român, s-au aflat premierul moldovean, Iurie
Leancã, ºi comisarul european pentru Energie,
Günther Oettinger.

Pe ºantierul gazoductului din localitatea ieºeanã
Rediu, ºeful statului a spus cã „poþi sã faci spectacol
de sunet ºi lumini la Roºia Montanã, sã bagi niºte
mineri în galerie ºi sã-i scoþi”, dar nu ºi acolo. „Îmi
parã rãu cã Ponta ºi Leancã au fost la un spectacol
public, dar eu promit cã acest gazoduct îl vom face”,
a adãugat Traian Bãsescu. Cum nu a gãsit însã nici
un muncitor pe ºantier, preºedintele a spus cã lucrã-
rile nu pot fi gata în decembrie, ci poate în februarie,
adãugând cã cei de la UE ºtiu ce se întâmplã pe acest
ºantier ºi nu pot fi minþiþi cã se terminã în decembrie.
În momentul în care a ajuns în zonã, preºedintele i-a

dezamãgite de dezbaterile politice. Ni-
meni nu crede în mod serios cã Peer
Steinbruck are ºanse de a ajunge can-
celar ºi nu se ºtie dacã el însuºi crede.
Fidelã legendarei sale prudenþe, Ange-
la Merkel a avut grijã sã nu comitã erori
de parcurs. „Nimic nu este jucat, ale-
gerile vor fi dificile”, n-a încetat sã re-
pete directorul de campanie al Angelei
Merkel, Herman Grohe. Cancelarul are
douã atuuri. „A înþeles ce se aºteaptã,
iar ca femeie joacã un rol unificator”,
explicã filosoful Herfried Munkler, pro-
fesor la Universitatea Humbold din Ber-

lin. Nu s-a angajat în nici o polemicã,
încât a reuºit chiar cã nu rosteascã nu-
mele lui Peer Steinbruck pe toatã durata
campaniei electorale. S-a bazat doar pe
propriul bilanþ. În ultimele zile, staff-ul ei
de campanie a postat un clip - „Angela
Merkel în 60 de secunde” – în care aceas-
ta este prezentatã ca fizician, fiicã de pas-
tor, prima femeie cancelar, patroana aus-
teritãþii ºi, bineînþeles, suporter al echipei
reprezentative de fotbal (Mannschaft).
Germania aratã mai bine decât vecinii, aºa
cã n-ar fi motive de schimbare a echipei
câºtigãtoare. Rata ºomajului este de

5,4%, faþã de 10% în medie pe UE; doar
7,5% dintre tinerii germani nu au un loc
de muncã, faþã de 23% în medie în Euro-
pa. Perioada în care þara a avut 5 milioane
de ºomeri, pe vremea Guvernului Schro-
der, care a impus un calendar al mãsurilor
liberale, rãmâne un traumatism în con-
ºtiinþa colectivã. Exporturile rãmân dina-
mice, iar nivelul scãzut al chiriilor este de
luat în seamã. Die Linke, opozant al mã-
surilor lui Schroder, n-a beneficiat elec-
toral. Germanii ºtiu cã banii lor sunt bine
gestionaþi ºi mai ºtiu cã Angela Merkel a
þinut Bruxelles-ul într-un maraton. Locui-
torii din landurile ex-RDG trãiesc mai bine
decât grecii, spaniolii ºi chiar francezii.
Dificultatea pentru SPD ºi pentru Verzi,
care au cauþionat în Bundestag (Camera
inferioarã a Parlamentului) politica euro-
peanã a majoritãþii conservatoare, a deri-
vat din faptul cã n-au putut-o ataca pe
Angela Merkel în acest punct. Pentru
cancelar, un nou mandat va fi dificil. În
primul rând, nu se ºtie dacã liberalii, un
aliat important al CDU-CSU, vor fi repre-
zentaþi în Bundestag (pragul este de 5%).
O aventurã cu Verzii nu este exclusã, dar
se discutã ºi de probabilitatea refacerii
marii coaliþii cu SPD. În fine, în cele din
urmã Angela Merkel va trebui sã-ºi pre-
gãteascã succesorul, fiindcã un numãr
de trei mandate este suficient inclusiv
pentru partizanii sãi. Dar acest detaliu nu
se discutã acum.

întrebat pe jurnaliºti dacã sunt muncitori pe ºantier,
dupã care s-a îndreptat cãtre ºeful de ºantier, care
instalase acolo o masã ºi o planºã cu schiþa proiectu-
lui, lângã o baracã. Acesta i-a prezentat preºedintelui
proiectul, spunându-i cã lucrãrile se pot încheia în
februarie 2014, dacã timpul va permite, ºi nu în de-
cembrie. ªeful statului l-a întrebat pe reprezentantul
Transgaz de ce nu se lucreazã, acesta spunând cã
abia acum au fost fãcute mãsurãtorile pentru preda-
rea traseului conductei ºi cã împãmântarea conduc-
telor va începe sãptãmâna viitoare. „Omul ãsta e
onest, spune cã nu e gata în decembrie, ci în februa-
rie, dacã timpul permite. (...) Trebuie sã fim responsa-
bili. Aici nu avem voie sã minþim, e în joc prestigiul
nostru. Am adus un comisar european ºi doi prim-
miºtri, puºi lângã niºte þevi aduse din România, cã
þevile pentru proiect încã nu au sosit”, a afirmat Bã-
sescu la finalul vizitei. El a mai spus cã va reveni pe
acest ºantier pentru a se asigura cã lucrãrile vor fi
gata la timp: „Voi veni des aici pentru a vedea cum
merg lucrãrile”. Potrivit unui comunicat transmis, în
11 septembrie, de Preºedinþia Republicii Moldova,
preºedintele Traian Bãsescu ºi omologul sãu moldo-
vean, Nicolae Timofti, s-au înþeles „sã facã demersuri
în vederea accelerãrii la maximum a construcþiei ga-
zoductului Iaºi-Ungheni ºi a altor proiecte energeti-

ce moldo-române asupra cãrora cei doi preºedinti ºi
Guvernele celor douã tãri au convenit anterior”.

Purtãtorul de cuvânt al PSD, Cãtãlin Ivan, a reacþio-
nat imediat, susþinând cã Traian Bãsescu este „nervos”
pentru cã proiectul gazoductului Iaºi-Ungheni nu este
legat de numele sãu ºi încearcã, din acest motiv, sã punã
piedici. Într-un comunicat remis agenþiei Mediafax, Ivan
susþine cã „spre deosebire de Traian Bãsescu, cel care
se pricepe doar la declaraþii frumoase despre relaþia cu
Republica Moldova, Guvernul USL i-a sprijinit pe veci-
nii noºtri cu lucruri concrete. Demararea lucrãrilor la ga-
zoductul Iaºi-Ungheni este un pas foarte important cã-
tre independenþa energeticã a Republicii Moldova, un
pas pe care noi l-am fãcut, deblocând proiectul. Proba-
bil cã Traian Bãsescu este nervos pentru faptul cã acest
proiect major nu este legat de numele sãu ºi cã USL a
fãcut mult mai mult pentru Republica Moldova decât
fostele guverne PDL. De aceea încearcã sã punã pie-
dici”, susþine Ivan.

Prin gazoduct se urmãreºte asigurarea unui nivel
superior de securitate energeticã pentru Republica
Moldova ºi partea esticã a României, cu diversifica-
rea surselor de alimentare cu gaz. Proiectul de con-
strucþie a conductei de gaz Iaºi-Ungheni are un bu-
get de 26,49 milioane euro, din care 7 milioane euro
reprezintã contribuþia financiarã a Uniunii Europene.

Traian Bãsescu, despre gazoductul Iaºi - Ungheni: Lucrãrile
nu vor fi gata în decembrie, aici nu avem voie sã minþim

Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, ieri,
cã nu a solicitat garanþii de la PSD referitoare la fap-
tul cã va rãmâne candidatul USL la prezidenþiale, el
arãtând cã îºi vede de treaba sa ºi cã social-demo-
craþii au fost cei care au simþit nevoia sã se clarifice.
„Dar nici nu am cerut asemenea garanþii. Asta este
obsesia dumneavostrã, nu-i a mea”, a rãspuns lide-
rul liberalilor la o întrebare a presei legatã de garan-
þiile cerute de la social-democraþi. „Eu am vrut sã
clarificãm public niºte lucruri, nu am cerut nimãnui
nici un fel de garanþie. Eu îmi vãd de treaba mea ºi
nuanþele din declaraþiile colegilor de la PSD le apar-
þin. Adicã dânºii au simþit nevoia sã se clarifice asu-
pra unor lucruri asupra cãrora pãreau neclari. Nu e

Antonescu: Nu am cerut garanþii PSD cã voi fi prezidenþiabilul USL
vorba cã le-am cerut eu garanþii”, a completat Anto-
nescu. Liberalul a arãtat cã în cadrul convorbirii avute
cu premierul înainte de deplasarea sa în Elveþia s-au
discutat temele de agendã, adãugând cã, dupã cum
a vãzut declaraþiile ulterioare, se va „merge înainte”.
„Am vorbit la telefon. Am recapitulat temele de agen-
dã pentru ceea ce se petrece în Parlament, pentru
comisia comunã privind Roºia Montanã, chestiuni-
le astea. Dupã cum am vãzut declaraþiile, mergem
înainte. (...)A avut loc o discuþie telefonicã, dar nu
despre candidatura la prezidenþiale, pentru cã asta
nu e o temã pentru mine. Lucrurile sunt foarte clare
pentru mine. Ca sã nu vorbim cã e o temã din agenda
anului 2014. Suntem în 2013”, a spus Antonescu.
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Comercianţii de haine şi încăl-
ţăminte second-hand mai pot fi
găsiţi doar până duminică, inclu-
siv, în actualul târg din cartierul ”1
Mai”. «De luni, se vor muta în noul
Târg Municipal Craiova, situat pe
strada „Caracal”, în spatele repre-
zentanţei doljene a Registrului Auto
Român. Acolo, ei vor avea un spa-
ţiu acoperit, dotat cu alei betona-
te, unde îşi vor desfăşura activita-
tea în condiţii mult mai bune decât
în Târgul 1 Mai», a declarat Cos-
min Durle, directorul de dezvolta-
re al societăţii de administrare a
pieţelor craiovene.

Comercianţii de produse alimen-
tare şi nealimentare îşi vor începe
şi ei activitatea, în câteva zile, în
noul târg, care se află acum într-
un stadiu avansat de construire a
chioşcurilor amenajate pe terenu-
rile închiriate de la SC Pieţe şi Târ-

Comercianţii de haine second-hand,
în noul târg de pe „Caracal”

De luni, comercianţii de haine şi încălţăminte
second-hand nu vor mai fi găsiţi în târgul din car-
tierul „1 Mai”, ei urmând să se mute în noul Târg
Municipal Craiova, care a fost amenajat pe stra-

guri SRL Craiova. Şi tot peste câ-
teva zile, în cursul săptămânii vii-
toare, urmează să se mute acolo şi

comercianţii en-gros de fructe şi
legume, care îşi desfăşoară activi-
tatea în Piaţa Chiriac.

Un târg
de 32.000 de metri pătraţi
Potrivit reprezentanţilor SC Pie-

ţe ş i Târguri SRL Craiova, noul
Târg Municipal Craiova are o su-
prafaţă de c irca 32.000 de metri
pătraţi şi, la final, va fi foarte bine

sectorizat, urmând să cuprindă 12
unităţi de alimentaţie publică (re-
staurante,  terase, fast-food-uri),
90 de spaţii comerciale alimenta-
re ş i nealimentare, un sector cu
600 de locuri destinat comercia-
lizării hainelor şi încălţămintei se-
cond-hand, dar şi un sector des-
tinat desfacerii animalelor mic i şi
păsărilor. Tot aici urmează să-şi
desfăşoare activitatea şi comer-

cianţii en-gros de legume şi fruc-
te, care îş i vor vine marfa fie din
chioşcuri special amenajate (care
vor fi în număr de 40), fie direct
din maşini (c um va fi cazul c elor
care vând struguri sau varză) . În
plus,  în noul Târg municipal cra-
iovean va exista un sector amplu
care va fi destinat comercializării
de autoturisme şi piese auto se-
cond-hand.

da „Caracal”, în apropiere de complexul comer-
cial Bănie. Aceştia sunt primii care îşi iau în pri-
mire noile standuri, iar în zilele următoare se
vor muta şi ceilalţi comercianţi.

Dacă nu se reduc
termenele la licitaii, Primăria Craiova va intra în blocaj

Primarul Lia Olguţa Vasilescu a
declarat că reprezentanţii Guver-
nului s-au angajat ca vor renego-

Primarul Craiove i, Lia Olguţa Vasilescu, este de  părere  că, de  ce le mai multe ori, Consiliul
Naţional de Soluţionare  a Contestaţiilor (CNSC) nu răspunde  contestaţiilor în terme nul legal,
ce ea ce conduce la blocarea procedurilor de achiziţii publice . Aceasta ar f i o cauză pentru care

guvernanţii tre buie să ce ară reprezentanţilor e uropeni să reducă termene le la licitaţii.

cia cu Comisia Europeană scăde-
rea termenelor la licitaţii. „Am avut
o întâlnire a Asociaţiei marilor ora-

şe, mai precis a Comitetului direc-
tor cu premierul Victor Ponta şi mai
mulţi miniştri din Guvern. Muni-
cipalităţile au ridicat probleme vi-
zavi de legislaţia, în primul rând de
cea a achiziţiilor publice, care este
foarte-foarte s tufoasă şi ne dă
foarte multe bătăi de cap tuturor.
Ca să faci un sens giratoriu într-
un oraş trebuie să aştepţi şase luni
doar pentru partea de documenta-
ţie şi de licitaţii, urmând să fie con-
struit într-o lună şi chiar mai pu-
ţin. O mare parte din aceste pro-
bleme era cunoscută şi la nivelul
Guvernului, pentru unele dintre
reglementări va trebui să se rene-
gocieze cu UE, cu Comisia Euro-

peană, dar am fost asiguraţi că se
va întâmpla acest lucru”, a spus
primarul Craiovei, în cadrul unei
conferinţe de presă.
CNSC întârzie
cu răspunsurile la contestaţii

Potrivit edilului-şef din Bănie,
mai mulţi primari din ţară doresc
termene mai mici la licitaţii, întru-
cât acestea sunt contestate foarte
des, iar termenele de soluţionare a
contestaţiilor durează foarte mult.
„CNSC-ul nu răspunde în terme-
nul legal contestaţiilor ş i atunci,
practic, ni se blochează procedu-
ra, urmând să o luăm de la capăt.
Ceea ce nu este în regulă. Iar toa-

te aceste lucruri trebuie să fie puse
la punct, pentru că s-a ajuns în si-
tuaţia dramatică de a avea fonduri
europene, de a putea să le acce-
săm, dar de a ne duce foarte mult
cu perioada înspre termenul-limi-
tă”.

Lia Olguţa Vasilesc u a dat ca
exemplu Craiova, care, până la
data de 15 iunie 2015, va trebui să
contracteze toate lucrările realiza-
te cu fonduri europene, ceea ce
înseamnă organizarea de licitaţii şi
finalizarea execuţiei lucrărilor. „Nu
ai apucat să cheltuieşti în actualul
exerciţiu financiar, este strict pro-
blema ta. Ori ne lovim cu toţii de
aceste blocaje”.

Luni, cartierul „Lăpuş” nu va avea apă
Craiovenii care locuiesc în cartierul

„Lăpuş” nu vor avea, luni, apă la robinete.
Mai precis, furnizarea va fi oprită între
orele 10.00 şi 14.00, fiind afectată zona care
este deservită de staţia de hidrofor aferentă
punctului termic nr. 2. Ca urmare a acestei
măsuri, nu vor primi apă blocurile de la 1 la
42, respectiv blocurile 71, 77, 78, 79 şi 81.
Potrivit reprezentanţilor Companiei de Apă
Oltenia (CAO), motivul întreruperii
alimentării cu apă potabilă este efectuarea
unor lucrări de înlocuire a conductei de
alimentare cu apă potabilă de la respective
staţie de hidrofor.
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Potrivit poliþiºtilor Serviciului
Rutier Dolj, joi searã, în jurul orei
20.00, pe D.J. 561 A, în satul Li-
vezi, comuna Podari, Roxana Zam-
fir, de 23 de ani, din comuna Ro-
bãneºti, în timp ce conducea un
autoturism marca Renault, pe fon-
dul neadaptãrii vitezei într-o curbã
la dreapta a pierdut controlul asu-
pra direcþiei de mers, a pãrãsit par-
tea carosabilã ºi a lovit un cap de
pod din beton. În urma accidentu-
lui a rezultat rãnirea gravã a lui Io-
nel Preda, de 31 de ani, din comu-
na Þuglui ºi rãnirea uºoarã a lui
Valentin Mateescu, din Robãneºti,
dar ºi a conducãtoarei auto, toþi trei
fiind transportaþi la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova. „Po-
liþiºtii ajunºi la faþa locului au în-
tocmit în cauzã do-
sar de cercetare pe-
nalã pentru comite-
rea infracþiunii de
vãtãmare corporalã
din culpã”, a preci-
zat inspector princi-
pal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Tot joi, un alt ac-
cident de circulaþie
s-a petrecut pe
Centura de Nord a
Craiovei. Din cer-

cetãrile poliþiºtilor de la Rutierã s-
a stabilit cã, în jurul orei 16.00,
Gabi Ghincea, de 52 de ani, din
Craiova, în timp ce conducea un
autoturism Audi pe DN 65 F, pe
fondul neatenþiei, a pãtruns pe
sensul opus de circulaþie intrând
în coliziune cu o autoutilitarã con-
dusã regulamentar de Daniel Ma-
teescu, de 37 de ani, din Târgu
Jiu, judeþul Gorj. În urma acci-
dentului, conducãtorul autoturis-
mului a fost transportat la Spita-
lul Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, unde a primit îngrijiri medi-
cale constatându-se cã leziunile
suferite nu îi pun viaþa în primej-
die, în cauzã fiind întocmit dosar
penal, dupã cum au mai precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.

Un accident soldat cu rãnirea a trei persoane s-a petrecut joi
seara, în comuna doljeanã Podari, pe fondul vitezei. Trei tineri au
ajuns la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova dupã ce
maºina în care se aflau s-a „înfipt” într-un cap de pod din beton.

Trei  rãniþ i  dupã un accident
petrecut la L ivezi

Mugurel Almãjanu,
în vârstã de 24 de ani,
din Bechet, a fost
arestat preventiv în
noaptea de joi spre vi-
neri, dupã miezul nop-
þii, în baza mandatului
emis pe numele sãu de
Tribunalul Dolj: „Ad-
mite propunerea de
arestare preventivã
formulatã de Parche-
tul de pe lângã Tribu-
nalul Dolj. În baza
art. 149/1 Cpp, rap. la
art. 143 ºi art. 148 alin 1 lit. f Cpp,
dispune arestarea preventivã a in-
culpatului Almãjanu Mugurel, pe
o duratã de 29 de zile, începând cu
data de 20.09.2013 ºi pânã la data
de 18.10.2013 inclusiv. Se va emi-
te mandatul de arestare preventivã
pe numele inculpatului potrivit dis-
poziþiilor art. 151 C.p.p. Cu recurs
în termen de 24 de ore de la pro-
nunþare. Pronunþatã în ºedinþa pu-
blicã de la 20.09.2013, ora 00.15”. 

Potrivit reprezentanþilor Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj,
tânãrul a ajuns dupã gratii sub acu-
zaþia de omor ºi violare de domici-
liu. Din cercetãrile efectuate de po-
liþiºti de investigaþii criminale ºi pro-

curorii criminaliºti de la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj ºi în
baza declaraþiei datã de Almãjanu
în faþa anchetatorilor a reieºit cã,
în noaptea de miercuri spre joi,
acesta a ucis-o pe Floarea Gheor-
man, de 62 de ani, din Bechet. În
cursul zilei de miercuri, mai mulþi
martori l-au vãzut pe Mugurel Al-
mãjanu în stradã, în timp ce îi ce-
rea victimei, care tocmai luase pen-
sia, 100 de lei ca sã-i facã niºte
reparaþii la instalaþia electricã a lo-
cuinþei. Femeia nu i-a dat banii, iar
miercuri noaptea Mugurel Almãja-
nu a intrat peste ea în casã. Potri-
vit declaraþiei date de inculpat în
faþa anchetatorilor, acesta i-ar fi

cerut sã facã dragoste cu
el, femeia l-a refuzat, lu-
cru ce l-a enervat atât de
tare încât a luat-o la bã-
taie. A lovit-o cu pumnii,
picioarele ºi cu un scaun
pânã ce victima nu a mai
miºcat, abandonând-o
într-o baltã de sânge.
Oamenii legii l-au prins
ºi l-au reþinut, a fost adus
la sediul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj
unde a fost audiat ºi a re-
cunoscut comiterea fap-

tei, însã ancheta nu s-a finalizat.
Asta pentru cã procurorii trebuie
sã stabileascã dacã tânãrul a între-
þinut raporturi sexuale cu victima
ºi dacã a sustras bunuri din casã.

„Tânãrul a fost arestat preven-
tiv pentru 29 de zile, în sarcina sa
fiind reþinute, deocamdatã, infrac-
þiunile de omor ºi violare de domi-
ciliu. Se fac verificãri în continuare
pentru a se stabili dacã autorul a
sustras bunuri din locuinþã victimei
ºi se aºteaptã rezultatele analizelor
pentru a se stabili dacã a întreþinut
raporturi sexuale cu victima”, ne-a
declarat purtãtorul de cuvânt al Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj,
procuror Magda Bãdescu.

Un tânãr de 24 de ani, din Bechet, a fost
arestat preventiv pe o perioadã de 29 de zile
sub acuzaþia de omor ºi violare de domiciliu.
Tânãrul a omorât în bãtaie o femeie de 62 de
ani, pentru cã l-ar fi refuzat când i-a cerut sã

facã dragoste, dupã cum le-a povestit anche-
tatorilor, astfel cã oamenii legii aºteaptã re-
zultatele analizelor de laborator pentru a ve-
dea dacã se va reþine în sarcina criminalului
ºi infracþiunea de viol.

A ucis în bãtaie o femeie pentru cã
i-a refuzat avansurile

Completul de 5 Judecãtori al Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie a respins, ieri, recur-
surile declarate de Antonie Solomon ºi cei-
lalþi inculpaþi, dar ºi de procurorii DNA, îm-
potriva sentinþei pronunþate pe 11 iulie a.c.
tot la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, în
dosarul ºpãgii de la „PIC”. În aceste con-
diþii, toþi cei patru inculpaþi au rãmas cu
pedepsele primite pe fond: Antonie Solo-
mon a primit 3 ani de închisoare cu execu-
tare,  Cornel Penescu tot 3 ani de închi-
soare, Gheorghiþa Pieca a primit 1 an cu
suspendare, iar Dragoº George Stancu 1
an ºi 6 luni cu suspendare.

Antonie Solomon a fost arestat preven-
tiv pe 3 martie 2010, fiind acuzat de pro-
curorii DNA cã ar fi primit mitã 50.000 de
euro de la Cornel Penescu, acþionar prin-

cipal al firmei PIC din Piteºti, pentru a-ºi
îndeplini în mod necorespunzãtor atribuþii-
le de serviciu legate de exercitarea func-
þiei de primar al municipiului Craiova ºi de
preºedinte al Comisiei de Sistematizare a
Circulaþiei Rutiere ºi Pietonale a munici-
piului Craiova. Mai precis, pentru emite-
rea unei autorizaþii de construcþie pentru
hipermarketul PIC din Craiova, precum ºi
pentru a înlesni emiterea unei aprobãri pri-
vind asigurarea transportului public pânã
în zona unde era amplasat respectivul hi-
permarket, încãlcând astfel legea.

Pe 19 martie 2010, procurorii DNA –
Serviciul Teritorial Piteºti l-au trimis în
judecatã pe Solomon pentru luare de mitã
în formã continuatã ºi fals intelectual sã-
vârºit în legãturã directã cu o infracþiu-

ne de corupþie. Împreunã cu Antonie So-
lomon, care a fost arestat preventiv în
perioada 3 martie – 8 septembrie 2010,
procurorii i-au trimis în judecatã ºi pe
Cornel Penescu, acuzat de dare de mitã
în formã continuatã, fostul administrator
al firmei PIC, Gheorghiþã Pieca, acuzat
de fals în înscrisuri sub semnãturã pri-
vatã, ºi directorul magazinului PIC din
Craiova, Dragoº George Stancu, acuzat

de dare de mitã.
Reprezentanþii IPJ Dolj au precizat cã,

în momentul în care se va emite manda-
tul de executare a pedepsei pe numele lui
Antonie Solomon, acesta va fi ridicat ºi
introdus în arest, urmând sã fie transferat
în penitenciarul decis de instanþã. Din pe-
deapsa primitã se va scãdea cea petre-
cutã de Solomon în spatele gratiilor,
în arest preventiv.

Completul de cinci judecãtori al Înaltei Curþi de Casaþie ºi Jus-
tiþie a respins, ieri, recursul fostului primar al Craiovei ºi actual
parlamentar PP-DD, Antonie Solomon, împotriva sentinþei prin
care a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru
infracþiuni de corupþie, fiind acuzat cã a primit ºpagã pentru emi-
terea autorizaþiei de construcþie pentru hypermarketul PIC. În
aceste condiþii, Solomon trebuie sã execute restul de pedeapsã
care îi mai rãmâne dupã ce se scade perioada arestãrii preventi-
ve. Dupã gratii va ajunge ºi Cornel Penescu, condamnat tot la 3
ani de închisoare în acelaºi dosar. Decizia de ieri a ÎCCJ este
definitivã, Solomon urmând sã fie ridicat de poliþiºti.

Antonie Solomon, condamnat definit ivAntonie Solomon, condamnat definit ivAntonie Solomon, condamnat definit ivAntonie Solomon, condamnat definit ivAntonie Solomon, condamnat definit iv
la 3 ani de închisoare cu executarela 3 ani de închisoare cu executarela 3 ani de închisoare cu executarela 3 ani de închisoare cu executarela 3 ani de închisoare cu executare

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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GEORGE POPESCU

Hotãrât lucru, în absenþa multor sa-
tisfacþii ºi împliniri, nu avem niciun
motiv sã ne plângem cã de plictisealã:
societatea noastrã are resurse, ascunse
prin pliurile atâtor maladii ce continuã
s-o macine în absenþa unor remedii de
substanþã, de ne þine ocupaþi pânã peste
cap cu un nesãþios repertoriu de întâm-
plãri generatoare de dispute, multe din-
tre acestea sortite aceleiaºi inutilitãþi ca
sindrom al unei buimãceli din care nu
reuºim sã ieºim.

De câte zile, disputelor în jurul pro-
iectului Roºia Montanã ºi a celui privind
soarta maidanezilor li s-a adãugat încã
una: cea a torþionarilor vechiului regim,
identificaþi, graþie unor circumstanþe cum-
va neaºteptate ºi, printr-o focalizare me-
diaticã difuzã, extinsã ºi, mai mult, trans-
formatã într-un subiect tare. Câþiva jur-
naliºti, dar nu numai ei, s-au ºi grãbit sã
vadã în acest început de nou cruciadã un
fel de (altã) tentativã de deturnare a atenþiei
dinspre problemele reale ale societãþii spre
aspecte marginale.

Cu siguranþã, nu este aºa: crimele de
orice fel n-ar trebui în nicio împrejurare
uitate ºi, cu atât mai puþin, nejudecate.

Nici nu mai intereseazã aplicarea sentin-
þelor: ca în cazul odioºilor ºatrapi naziºti,
ºi aici judecata este obligatorie. ªi impe-
rioasã: juridic, dar mai ales moral; ºi nu
mai puþin în numele unei ordini a ome-
nescului tot mai ignorate ºi, câteodatã,
cu bunã ºtiinþã negatã ori batjocoritã. De
parcã, abia încheiat un secol al ororilor
ce-au clãtinat din temelii edificiul unei
Istorii clãdite pe fundamentul speranþei,
cât timp bunãstarea ºi dreptatea luaserã
drumul nefast al unei mitografii prea de
tot îmbãlsãmate, compromiþând aºteptã-
rile unui viitor mai bun.

Torþionarii descoperiþi acum prin apar-
tamente imune la trecutul lor abject au
dus ºi continuã, sub acoperãmântul unui
anonimat pe cât de nemeritat pe atât de
salvator pentru ei, o viaþã liniºtitã, lipsitã
de griji, la adãpostul unor pensii neruºi-
nate ºi întru nimic justificate. Suferã de
amnezii suspecte, îºi descoperã ºi îºi in-
venteazã maladii cu o precipitare suspectã
ºi, lucru cel mai grav, în locul unei mini-
me recunoaºteri a unor vinovãþii, se au-
toproclamã un fel de … salvatori: niºte
„infirmieri” pe timpul prigoanei din ob-
sedantul deceniu îngrijindu-se de condi-

þia precarã a celor cãrora le fuseserã de-
semnaþi cãlãi.

Cu siguranþã, campania de demascare
ºi de judecare – corectã, cu instrumen-
tele juridice ale unui stat de drept ºi al
unei societãþi democratice – nu trebuie
opritã, ci mers pânã la capãt. Mai ales cã
abia în acest nou context, apare mai lim-
pede cât de pompieristic, fals, denaturat,
gregar ºi pur propagandistic a fost acel
„Proces al comunismului”, comandat de
Traian Bãsescu ºi „instrumentat”, în clar-
obscurul cvasi-conspirativ al unor birouri
ale unui regim sedus exclusiv de a-ºi asu-
ma, cât mai formal posibil, atributul de
anticomunism de care ºtia cu precizie cã
nu-i era organic propriu.

Într-o altã partiturã a societãþii noas-
tre încã în tranzit, pe un traseu despre
care ºtim tot mai puþin cãtre ce ne poar-
tã, îmi îngãdui sã aºez categoria… inter-
lopilor. Aºa, confuzã semantic ºi abil fo-
lositã în bãtãlii nescutite de caraghioslâc,
în þarcul ei îi trec pe îmbogãþiþii la co-
mandã, întreprinzãtori ºi antreprenori de
carton, profitori belferi ºi oportuniºti de
vocaþie. Distribuiþi pe cãprãrii, servind
grupuri de interese, mai mult ori mai pu-

þin obscure, sunt pretutindeni: de la con-
silii de administraþie pânã în Parlament.
Însã grosul e risipit, mai camuflat ori nu,
prin reþele de afaceri majoritar oneroase,
smulgând, pe mãsura propriul sistem de
relaþii, porþii generoase din patrimoniu
þãrii, atât cât a  mai rãmas din el.

Arãtoºi, purtãtori de burþi hlizite de sub
veºminte de firme, mai tot timpul surâ-
zãtori, norocoºi clienþi ai unei lumi în plin
proces de dezabilitare, maeºtri ai jocuri-
lor de culise, ei n-au convingeri: nici po-
litice, nici morale. Uneori, nici mãcar
valorile familiale nu le mai spun mare lu-
cru: când nu divorþeazã pe sezoane, sunt
ocupaþi cu oblãduirea, prin mijloacele pe
care le-au exersat cu ei înºiºi, odraslelor
care cad victime tentaþiilor mafiote, nu o
datã de naturã penalã.

Un calificativ îi uneºte pe torþionarii
de ieri ºi pe interlopii de azi, plãcerea per-
versã cu care, de pe poziþiile lor lugubre,
ne sfideazã: primii cu neghioaba preten-
þie de bravi slujbaºi ai unui stat al prigoa-
nei ºi al crimei generalizate, ceilalþi cu
insolenþa de a ni se prezenta drept niº-
te… stâlpi ai noii societãþi pe care ºi-au
anexat-o fãrã niciun pic de pudoare.

În judeþul Dolj reþeaua de medi-
cinã ºcolarã acoperã doar ºcolile
din mediul urban, acolo unde, ce-
i drept, este concentratã marea
majoritatea a elevilor. În mediul
rural, activitatea de medicinã ºco-
larã este asiguratã, conform legis-
laþiei în vigoare, de medicii de fa-
milie. ªi la oraº numãrul doctori-
lor din unitãþile de învãþãmânt este
totuºi prea mic. Doar 54 de me-
dici activeazã în ºcolile din mediul
urban (47 în Craiova, unul în Bãi-
leºti, trei în Calafat, doi în Filiaºi ºi
unul în Segarcea), 16 medici den-
tiºti (15 în Craiova ºi unul în Fi-
liaºi) ºi 116 asistente medicale.
Astfel, unui singur medic ºcolar îi
revin, dupã caz, chiar ºi 1.500 de
elevi. De nenumãrate ori, din cau-
za acestui deficit, primul ajutor este
acordat de asistentele medicale.

16 medici dentiºti în ºcoli
ªi mai grea este, aºadar, situa-

þia pentru elevii care studiazã în
mediul rural. Aici, medicii de fa-
milie care ar trebui sã aibã în grijã
ºi elevii din comunitatea respecti-

Consideratã de mulþi Cenuºãreasa sis-
temului sanitar, medicina ºcolarã face
eforturi sã reintre în drepturi. Deocam-
datã însã numãrul medicilor ºcolari pare

mult prea mic raportat la cel al elevilor.
Spre exemplu, în unitãþile de învãþãmânt
din municipiul Craiova îºi desfãºoarã
activitatea doar 47 de doctori.

vã nu pot asigura permanenþa la
ºcoalã ºi de multe ori nici mãcar
în localitate, pentru cã, la rândul
lor, pot avea în responsabilitate mai
multe sate.

De departe însã cel mai puþin
acoperit rãmâne domeniul medici-
nã dentarã. În reþeaua ºcolarã ac-
tiveazã doar 16 stomatologi. Asta
în condiþiile în care cabinetele de
medicinã dentarã din ºcoli ºi uni-
versitãþi – prin medicii dentiºti –
sunt singurele ce asigurã, în acest
moment, asistenþã stomatologicã
gratuitã copiilor ºi tinerilor.

Printre atribuþiile medicilor sto-
matologi din cabinetele ºcolare fi-
gureazã aceea de a aplica mãsuri
de igienã orodentarã, de profilaxie
a cariei dentare ºi a afecþiunilor
orodentare. În plus, efectueazã
examinãri periodice ale aparatului
orodentar al preºcolarilor, elevilor
ºi studenþilor ºi trimit la specialist
cazurile care depãºesc competen-
þa cabinetului stomatologic ºcolar.
Tot medicii dentiºti din ºcoli au
datoria de a depista activ ºi de a
dispensariza afecþiunile orodenta-

re ºi de a efectua intervenþii de micã
chirurgie stomatologicã (extracþii
de dinþi, incizii de abcese denta-
re). Medicii dentiºti din ºcoli sunt
cei care raporteazã anual direcþiei
de sãnãtate publicã starea de sã-
nãtate orodentarã a copiilor ºi ti-
nerilor din colectivitãþile arondate.

Care este rolul medicilor ºcolari
În România, în reþeaua de me-

dicinã ºcolarã sunt încadraþi, în
proporþie de 80%, medici specia-
liºti ºi primari de medicinã gene-
ralã ºi medicinã de familie. Mulþi

dintre ei sunt de formaþie pedia-
tricã sau competenþã de medicinã
ºcolarã. Personalul medico-sani-
tar din cabinetele medicale din
unitãþile de învãþãmânt desfãºoa-
rã acþiuni specifice atât în preven-
þie (vaccinãri, depistarea precoce
a bolilor, supravegherea focare-
lor ºi mãsuri de urgenþã în cazul
apariþiei de boli transmisibile în
unitãþile de învãþãmânt, educaþie
pentru sãnãtate, supervizarea me-
niurilor din grãdiniþe ºi cantine
ºcolare ºi universitare, asigurarea
asistenþei medicale la competiþiile

sportive ºi la examenele naþionale
de admitere în liceu ºi bacalau-
reat), cât ºi în curativ, (asigurarea
primului-ajutor în urgenþe), ceea ce
realizeazã o decongestionare a sis-
temului medical de urgenþe.

Tot la capitolul asistenþã medi-
calã curativã, doctorii din cabine-
tele medicale din grãdiniþe, ºcoli
ºi unitãþi de învãþãmânt superior
examineazã, trateazã ºi suprave-
gheazã medical elevii bolnavi, izo-
laþi în infirmeriile ºcolare, precum
ºi studenþii bolnavi. De asemenea,
acordã consultaþii medicale la so-
licitarea elevilor ºi studenþilor din
unitãþile de învãþãmânt arondate,
trimiþându-i, dupã caz, pentru ur-
mãrire în continuare la medicul de
familie sau la cea mai apropiatã
unitate de asistenþã medicalã am-
bulatorie de specialitate. Tot me-
dicul ºcolar prescrie medicamen-
te eliberate fãrã contribuþie per-
sonalã, pentru maximum trei zile,
elevilor ºi studenþilor care prezin-
tã afecþiuni acute care nu necesi-
tã internare în spital. La recoman-
darea expresã a medicului specia-
list prescrie medicamente eliberate
fãrã contribuþie personalã pentru
elevii ºi studenþii care prezintã
afecþiuni cronice.

RADU ILICEANU
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Pânã pe 11 octombrie dascãli
din toatã þara sunt invitaþi sã îºi
înscrie unitãþile de învãþãmânt în
program ºi sã se alãture uneia din-
tre cele mai active miºcãri ecolo-
giste de tineret din România. „Pa-
trula de Reciclare” reuneºte sute
de profesori ºi mii de elevi pentru
care responsabilitatea faþã de me-
diu reprezintã un element impor-
tant de conduitã. Ei explicã mem-
brilor comunitãþilor în care trãiesc
de ce este importantã colectarea
selectivã a deºeurilor de echipa-
mente electrice ºi electronice
(DEEE).

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

În ediþia 2012-2013, „Patrulele de Reciclare” au iniþiat peste 500 de
acþiuni de informare, proiecte creative ºi artistice, în Bucureºti ºi 29 de
judeþe ale þãrii. Agenþii au informat peste 350.000 de oameni, i-au con-
vins sã adopte un comportament responsabil ºi sã predea DEEE în vede-
rea reciclãrii. ªi în acest an ºcolar, copiii, tinerii ºi profesorii au oportu-
nitatea sã influenþeze semnificativ obiceiul de colectare ºi reciclare a
DEEE-urilor în comunitãþile lor ºi sã ne ofere noi poveºti de succes.
Educatorii, învãþãtorii ºi profesorii sunt invitaþi sã afle mai multe despre
program ºi sã se înscrie pe site-ul www.patruladereciclare.ro pânã pe 11
octombrie, conform regulamentului programului.

Programul educativ al Asocia-
þiei Române pentru Reciclare Ro-
Rec este avizat de Ministerul Edu-
caþiei Naþionale ºi se desfãºoarã cu
sprijinul inspectoratelor ºcolare
locale. Asociaþia RoRec susþine
echipele participante prin materia-
le educative care îi ajutã pe copii
ºi tineri sã înþeleagã cât de impor-
tant este sã colectãm ºi sã reci-
clãm deºeurile electrice în scopul
protejãrii mediului. Astfel, ei înva-
þã cum trebuie sã procedãm pen-
tru a respecta legislaþia, cum pu-
tem contribui concret la recupe-
rarea materialelor reutilizabile ºi

salva resursele naturale. La rândul
lor, profesorii ºi tinerii vor deveni
ambasadorii acestui mesaj ecolo-
gic ºi îi vor stimula pe membrii co-
munitãþilor lor sã conºtientizeze
obligaþia de a colecta selectiv
DEEE ºi sã înþeleagã care sunt fac-
torii de risc la care ne expunem cu
toþii printr-un comportament lipsit
de responsabilitate în domeniu.

Peste 30.000 de elevi
au participat în ediþiile precedente

În cele douã ediþii desfãºurate
pânã în prezent de la lansarea
programului „Patrula de Recicla-
re”, în anul 2011, au participat
peste 30.000 de elevi ºi peste 900
de cadre didactice reprezentând
tot atâtea unitãþi de învãþãmânt
(grãdiniþe, ºcoli, licee). Ei au con-
tribuit la colectarea a peste
300.000 kg de DEEE în Româ-
nia! «Cu o medie de 10 kg DEEE
colectate per agent înscris, „Pa-
trula de Reciclare” se ridicã la ni-
velul þãrilor europene fruntaºe în

domeniul colectãrii acestor de-
ºeuri. Ce exemplu demn de ur-
mat, dacã ne gândim cã, la nive-
lul întregii populaþii, rata de co-
lectare medie în România este de
sub 1 kg DEEE pe locuitor, anual!
Aceºti copii ºi tineri au arãtat cã
putem realiza mai mult. Pentru
profesorii coordonatori ºi pentru
elevi, „Patrula de Reciclare” este
o experienþã formatoare plinã de
momente memorabile, ateliere

Premiile vor fi acor-
date studenþilor români
cu experienþã academi-
cã la cel mai înalt nivel,
la urmãtoarele categorii:
„Studentul Român al
Anului din America de
Nord” (un premiu pen-
tru nivelul universitar ºi
un premiu pentru nive-
lul post-universitar),
„Studentul Român al
Anului din Europa” (un
premiu pentru nivelul
universitar ºi un premiu
pentru nivelul post-uni-
versitar), „Studentul
Român al Anului de pe
Alte Continente”, „Studentul Ro-
mân Erasmus al Anului”, „Studen-
tul Anului în România”, „Premiul
Special în Arte”. Toate candida-
turile, cu excepþia celei pentru
„Studentul Anului în România”,
vor participa automat în compe-
tiþia pentru Marele Premiu „Stu-
dentul Român al Anului”. LSRS
va oferi, ºi în acest an, un Pre-
miu Special în Arte. Acesta va fi

Liga Studenþilor Români din Strãinãta-
te (LSRS) continuã sã promoveze tinerii
români ale cãror realizãri academice ºi ex-
tra-curriculare au atins nivelul de exce-
lenþã pe plan internaþional, astfel, a anun-

þat cã a fost lansat concursul pentru „Pre-
miile de Excelenþã Academicã în Strãinã-
tate”, ce vor fi decernate, ca în fiecare
an, în cadrul Galei Studenþilor Români din
Strãinãtate.

jurizat de experþi consacraþi în
acest domeniu ºi se adreseazã stu-
denþilor români din strãinãtate cu
rezultate excepþionale în domeniul
artistic. Pentru Marele Premiu
sunt eligibili toþi studenþii români
care au studiat în anul universitar
2012-2013 în strãinãtate, indife-
rent de aria geograficã ºi dome-
niul de studiu. Candidaþii se pot
înscrie în concurs online, pânã la

data de 15 noiembrie
2013. Pentru mai multe
detalii, aceºtia pot consul-
ta documentele complete
despre competiþie ºi de-
spre procedura de în-
scriere pe website-ul eve-
nimentului: http://gala.-
lsrs.ro.

5 ani
de activitate

Ca în fiecare an, din
juriul Galei vor face parte
personalitãþi de renume
din mediile academic ºi
profesional din România.
Premiile vor fi înmânate

câºtigãtorilor în cadrul Galei Stu-
denþilor Români din Strãinãtate ce
va avea loc în data de 8 ianuarie
2014, la Bucureºti.

Gala Studenþilor Români din
Strãinãtate, ediþia a V-a, marchea-
zã totodatã aniversarea a cinci ani
de activitate a LSRS. Prin proiec-
tele derulate, LSRS oferã studen-
þilor români din strãinãtate un ca-
dru de dialog ºi recunoaºtere, sus-
þinându-le interesele ºi promovân-
du-le meritele în societatea româ-
neascã. Totodatã, LSRS încura-
jeazã pãstrarea legãturii cu Româ-
nia ºi promovarea unei imagini po-
zitive a þãrii noastre în lume, prin
intermediul acestor modele de ex-
celenþã ºi profesionalism.

Pentru a candida la una dintre secþiuni, tinerii interesaþi trebuie sã
trimitã CV-ul lor ºi o scurtã autodescriere (maximum 150 de cuvinte)
la adresa de e-mail studentulanului@lsrs.ro. Pentru categoria Studen-
tul Român Erasmus al Anului, documentele necesare sunt CV-ul, o
autodescriere ºi formularul de candidaturã „Call for Applications Eras-
mus” (se va descãrca de pe website-ul gala.lsrs.ro ). Acestea vor fi
trimise la adresa erasmus@lsrs.ro.

Consiliul Judeþean Dolj s-a alã-
turat unuia dintre cele mai impor-
tante  proiecte de voluntariat din
þarã – campania „Let’s Do It, Ro-
mânia!”, care îºi propune curãþa-
rea deºeurilor din arealele naturale
într-o singurã zi. În acest sens,
Consiliul Judeþean Dolj, printr-un
protocol de colaborare, a pus la
dispoziþia organizatorilor „Let’s Do
It, România!” un spaþiu dotat cu
un calculator conectat la internet
ºi telefonie fixã, necesar pentru
buna desfãºurare a campaniei.

„Suntem în stadiul în care am
solicitat primãriilor din judeþ trans-
miterea tuturor informaþiilor legate
de identificarea acelor arii naturale
care necesitã implicarea atât a vo-
luntarilor, cât ºi a locuitorilor pen-
tru a fi curãþate de deºeuri.  Toto-
datã, ne angajãm, alãturi de primari,
sã gãsim voluntari chiar în localitã-
þile în care campania «Let’s Do It,
România!» va ajunge, pentru a-i
atrage în acest proiect amplu. Pen-
tru cei care doresc mai multe in-
formaþii, am postat deja primele in-

Consiliul Judeþean Dolj se implicã
în campania „Let’s Do It, România!”

formaþii pe site-ul oficial al Consi-
liului Judeþean Dolj. «Let’s Do It,
România!» este unul dintre cele mai
importante proiecte de voluntariat
din România, iar Consiliul Judeþean
Dolj, aºa cum a fãcut-o ºi în anii
anteriori, nu putea sta deoparte. Mã
bucur cã, an de an, se gãsesc re-
surse atât umane, cât ºi financiare
pentru ca aceastã campanie de co-
lectare a deºeurilor din arealele na-
turale sã meargã mai departe”, a
declarat administratorul public al
judeþului Dolj, Florin Stancu.

„Let’s Do It, Romania!” face
parte din marea echipã „Let’s Do
It, World!”, care va implica peste
100 de state la nivel global în cel
mai mare eveniment de voluntariat
din istoria omenirii, pentru colec-
tarea deºeurilor. „Let’s Do It, Ro-
mania!” este cel mai mare proiect
de implicare socialã din România,
care îºi propune curãþarea deºeu-
rilor din arealele naturale într-o sin-
gurã zi. În Romania evenimentul
se va desfãºura în data de 28 sep-
tembrie 2013.
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Asociaþia Românã pentru Reciclare RoRec
a dat joi, 19 septembrie a.c., startul înscrieri-
lor în noua ediþie a programului naþional de
educaþie de mediu “Patrula de Reciclare”.

Campania continuã pentru al doilea an în ju-
deþul Dolj, astfel, grãdiniþele, ºcolile ºi licee-
le din judeþ au prilejul sã îºi continue seria
performanþelor de pânã acum.

creative, lucru în echipã, provo-
cãri ºi descoperiri. Specificul
programului le oferã posibilitatea
sã vadã concret schimbarea po-
zitivã pe care o produc în jurul
lor, contribuþia pe care o au la
educarea ºi binele comunitãþilor
lor. Este o satisfacþie mai mare
decât premiile care recompen-
seazã performanþele de top la fi-
nalul ediþiei», declarã Alexandra
Arnãutu, managerul proiectului.
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Vizitatorii individuali sunt aştep-
taţi la spectacolele de planetariu
în zilele de sâmbătă şi duminică,
la orele 11.30, 13.30 şi 15.30, la
care va rula un singur film. Gru-
purile organizate (maximum 25 de

Craiovenii au ocazia să facă o călătorie vir-
tuală în Univers, printre  stele,  conste laţii, pla-
nete  şi asteroizi,  la Secţia de Ştiinţele Naturii a
Muze ului Olteniei (strada „Popa Şapcă” nr.  8).
Planetariul deschis  aici în urmă cu aproape un
an vine în întâmpinarea publicului – în special a
elevilor, mai ales acum, la început de nou an
şcolar – cu un program diversif icat. Cinci spec-
tacole cu suport multimedia valorifică în scop
educativ observaţii şi date ştiinţifice  oferite de
cercetările în astronomie, geografie, astronau-
tică, fizică, chimie etc. , plecând de la cele  mai
rece nte descoperiri. Planetariul este  deschis de
marţi până duminică, între orele 9.00 – 16.30, şi

face  parte din expoziţia permanentă „Universul
şi sistemul nostru solar”, inaugurată în de cem-
brie  2012, printr-o investiţie a Consiliului Jude-
ţean Dolj de aproximativ 1 milion de e uro.

persoane) vor putea viziona f ilme
oric ând, de marţi până duminică,
între orele 9.00 – 16.30, cu ex-
cepţia orelor destinate vizitatori-
lor individuali, pe bază de progra-
mare,  la număr ul de telefon

0251.411.906. De asemenea,  ex-
poziţiile permanente ale Secţiei de
Ştiinţele Naturii, asociate Plane-
tariului, sunt deschise tuturor cra-
iovenilor, de marţi până dumini-
că, între orele 9.00 şi 17.00.

Spectacolele de planetariu care
vor rula la Secţia de Ştiinţele Na-
turii a Muzeului Olteniei sunt
„Race to Earth / Cursa către Pă-
mânt” (30 de minute, grup-ţintă:

preşcolari), „Planets / Planete-
le” (30 de minute, grup-ţintă: elevi
şi s tudenţi), „Touching the edge
of Univers / La marginile Univer-
sului” (50 de minute, pentru toa-
te c ategoriile de v izitato ri) ,
„Alma” (30 de minute, pentru
toate c ategoriile de vizitatori) ,
„Two small pieces of glass / Două
bucăţele de sticlă” (20 de minu-
te, pentru toate c ategoriile de vi-

zitatori).
«Documentarul „Alma” este

produs de Organizaţia Spaţială In-
ternaţională, iar „Two small pie-
ces of glass / Două bucăţele de
sticlă” este primul spectacol fă-
cut în 2009 cu ocazia Anului In-
ternaţional al Astronomiei, fiind
cel mai vizionat f ilm de planetariu
din ultimii ani», au prec izat repre-
zentanţii Muzeului Olteniei.

Inaugurată în octombrie 2012, de Zilele
Craiovei, „Biblioteca Stradală” se adresează
tuturor oamenilor, din orice categorie socia-
lă, de orice vârstă, cu mai multă sau mai
puţină educaţie, făcând parte din proiectele
care deservesc comunitatea. Craiovenii au

Aproximativ 3.000 de copii şi-au petrecut timpul liber la „Biblioteca Stradală”
De un an, spre bucuria a nu

puţini craioveni, în centrul
oraşului – English Park şi Piaţa
„Mihai Viteazul”, zone în care
oamenii petrec multe ore în aer
liber – au fost amplasate rafturi
şi căsuţe ce adăpostesc cărţi.
Ideea, aparţinând Bibliotecii
Judeţene „Alexandru şi Aristia
Aman”, s-a bucurat de succes,
motiv pentru care, vara aceasta,
instituţia a amenajat inclusiv un
spaţiu cu umbrele, mese şi
scaune, ademenindu-i pe trecă-
tori cu o porţie sănătoasă de
lectură. Aproximativ 3.000 de
copii şi-au petrecut aici timpul liber, au
declarat reprezentanţii bibliotecii, după
ce, odată cu instalarea toamnei şi
încheierea vacanţei mari, au pus punct
activităţilor din cadrul proiectului
„Biblioteca Stradală”.

fost rugaţi, încă de la început, să respecte
doar câteva reguli: să aibă grijă de cartea luată
de pe raft şi, după lecturare, să o lase în
acelaşi loc sau să aducă o alta în schimbul
ei. Din păcate, nu întotdeauna s-a întâmplat
aşa, ceea ce nu i-a descurajat însă pe repre-
zentanţii Bibliotecii Judeţene.

În această vară, alături de rafturile din
Piaţa „Mihai Viteazul” au fost amplasate şi
măsuţe cu scaune şi umbrele de soare, pe
lângă volume din diverse domenii fiind puse
la dispoziţie albume cu imagini, cărţi şi cre-
ioane de colorat. Micuţii Craiovei s-au putut

bucura, astfel, timp de câteva luni, de o lume
de basm. Aproximativ 3.000 de copii şi-au
petrecut timpul liber aici, alături de bibliote-
care, ceea ce îi determină pe iniţiatori să
susţină că scopul proiectului a fost atins.

„Ne-am dorit să organizăm un colţ mi-
nunat în aer liber, unde copiii au fost în-
drumaţi să descopere universul cărţilor,  să
le iubeasc ă, dragostea pentru c arte înc e-
pând c u respectul şi grija pentru păs trarea
ei. În ac eastă epocă a tehnologiei, când
es te din c e în ce mai greu să-i atragi pe
cei mici spre carte, Biblioteca Judeţeană

încurajează copiii să citească, punându-le
cărţi la dispoziţie de la vârste fragede. Oa-
menii care iubesc c ărţile sunt oameni buni,
cu sentimente nobile, c e au înţeles c ă prin
cultură se formează şi se modelează c a-
ractere.  Sperăm c a acest proiec t să f ie
continuat şi anul următor, astfel copiii c ra-
ioveni se vor afla ş i în perioada verii mai
aproape de carte şi vor reuşi să îmbine
utilul cu plăcutul”, a declarat managerul
Bibliotecii Judeţene,  Luc ian Dindirică, la
finalul activităţilor din c adrul proiectului
„Biblioteca Stradală”.

„Duelul viorilor”, peste o săptămână
Cea de-a treia ediţie a turneului naţional

„Duelul viorilor”, având ca protagonişti doi
artişti de talie internaţională care le mânuiesc
cu măiestrie, Liviu Prunaru (Stradivarius)
şi Gabriel Croitoru (Guarneri), împreună
cu pianistul Horia Mihail, va avea loc între
23 septembrie şi 4 octombrie în opt oraşe din

România. Organizat de Radio România Cul-
tural şi Accendo şi finanţat de Administraţia
Fondului Cultural Naţional, turneul va inclu-
de oraşele Braşov (23 septembrie), Târgu
Mureş (24 septembrie), Turda (25 septem-
brie), Craiova (27 septembrie), Piteşti (28 sep-
tembrie), Iaşi (30 septembrie), Bacău (1 oc-

tombrie) şi Bucureşti (4 octombrie, Sala
Radio). Repertoriul ales va fi unul „dens,
atractiv, spectaculos şi dificil”, spun or-
ganizatorii, incluzând piese de Piotr Ilici
Ceaikovski, Pablo de Sarasate, Camille
Saint-Saens, Nicolo Paganini, Manuel de
Falla, Richard Wagner, Henry Wieniaw-
ski, Grigoraş Dinicu, Charles de Beriot şi
Christian Sinding. La Craiova, concertul
va avea loc în sala Filarmonicii „Oltenia”,
începând cu ora 19.00. Biletele s-au pus
deja în vânzare la Agenţia instituţiei, la
preţul de 20 de lei (15 lei pentru elevi,
studenţi, pensionari).

„Agenda creştinului”, la o nouă apariţie
Parohia „Sfântul Ni-

colae” – Brânduşa din
Craiova a editat de cu-
rând ultimul număr al
public aţiei „Agenda
creştinului”, ajunsă la
cea de a 189-a apariţie.
Coordonată de preotul
paroh Gabriel Sorescu, revista reuneşte nu-
meroase materiale cu caracter misionar-pas-
toral, menite să îmbogăţească viaţa duhov-
nicească a credincioşilor. «Este al treilea an
de apariţie al „Agendei creştinului”, care a
apărut din necesitate. Pe de o parte, a fost
dorinţa enoriaşilor de a fi informaţi repede şi
de folos, iar pe de altă parte, nevoia mea de
a purta o legătură cu ei într-o formă directă
şi delicată. „Agenda creştinului” este un
buletin electronic de informare şi catehizare
editat săptămânal. De informare, deoarece

credincioş ii primesc informaţii privitoare
la acţiunile parohiei care au avut loc şi in-
formaţii de viitor, programul de slujbe al
săptămânii căreia i se adresează Agenda.
Şi, de mai bine de un an, este şi un mijloc
de catehizare, deoarece cuprinde rubrica
„De vorbă cu preotul”, în care sunt abor-
date diferite teme legate de credinţa sau
de morala creştină, sugerate de preot şi
propuse de enoriaş i», a prec izat preotul
Gabrie l Sorescu, paroh al Bisericii „Sfân-
tul Nicolae” – Brânduşa.
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Concursul de talent se va
desfãºura pânã pe 31 octom-
brie 2013. Un juriu specializat,

aflat anul acesta ºi sub auspi-
ciile Galeriei Naþionale slova-
ce, va alege 12 lucrãri din cele
înscrise, iar acestea vor fi
recompensate cu premii valo-
roase. Lucrãrile artistice vor fi
înscr ise  pe  pagina web
www.astratalent.eu, unde pot
fi votate începând din 15 oc-
tombrie. Vor fi premiaþi ºi ºase
copii ale cãror lucrãri vor primi
cele mai multe voturi din par-
tea publicului.

„Este greu sã îþi imaginezi
cum ar fi sã trãieºti chiar ºi o
singurã zi fãrã sateliþi. Sunt de

neînlocui t  a tunci
când vorbim de di-
fuzarea semnalului
TV de cea mai înal-
tã calitate, însã asi-
gurã ºi conexiunile
de internet ºi trans-
misia altor date cã-
tre locuri izolate,
nave sau aeronave.
Asigurã navigaþia ºi
sunt necesari pentru
meteorologie, carto-

grafiere, cercetare în domeniul
mediului ºi ºtiinþã, în general.
Abia aºteptãm sã vedem de
câtã imaginaþie vor da dovadã
copiii în aceastã provocare, iar
experienþa noastrã de la con-
cursurile din anii trecuþi ne ara-
tã cã ne putem aºtepta la re-
zultate excelente”,  explicã
Barbara Uzunowa-Drymer,
Director Marketing pentru
Europa Centralã ºi de Est în
cadrul SES ASTRA.

În 2012, copiii români
au obþinut 4 dintre

cele 12 premii
Desenul fiecãrui copil în-

seamnã un euro pentru „Me-
dici fãrã frontiere”. În anii tre-
cuþi, câteva sute de ºcoli au
fost invitaþi sã se înscrie la
concurs ºi în fiecare an parti-
ciparea a fost una foarte bunã.
În 2013, proiectul va cuprinde
cel mai mare numãr de þãri de
pânã acum, prin urmare orga-
nizatorii se aºteaptã ºi la cel
mai mare numãr de lucrãri ar-
tistice realizate de copii. La
concursul ASTRA Talent de
anul trecut, copiii români au
obþinut 4 dintre cele 12 premii
acordate de juriu. Astfel, Ioa-
na O. din Braºov a câºtigat
locul întâi, Cristina T. din Ora-

dea a obþinut locul al treilea,
iar Valentin K. din Cluj-Napo-
ca ºi Eliza B. din Râmnicu
Vâlcea s-au numãrat ºi ei prin-
tre câºtigãtorii concursului AS-
TRA Talent 2012.

„Medici fãrã frontiere ajutã
populaþia aflatã în suferinþã, in-
clusiv copii malnutriþi în peste

Odatã cu începerea anului ºcolar, de-
buteazã ºi cea de-a treia ediþie a con-
cursului anual ASTRA Talent. Anul
acesta, concursul internaþional de artã
pentru copii este organizat de SES
(Bursa NYSE Euronext Paris ºi Luxem-
burg: SESG) în Bulgaria, Cehia, Croa-
þia, Ungaria, Polonia, România, Ser-
bia, Slovacia ºi Slovenia – cel mai

mare numãr de þãri participante de
pânã acum. Copii cu vârstele cuprinse
între 8 ºi 15 ani sunt invitaþi sã îºi
ilustreze ideile despre modul în care
sateliþii îi ajutã pe oameni. Pentru fie-
care desen înscris în concurs, ASTRA
va dona câte un euro organizaþiei „Me-
dici fãrã frontiere” ºi va susþine acti-
vitatea acesteia în întreaga lume.

A treia ediþie a concursului anual ASTRA TA treia ediþie a concursului anual ASTRA TA treia ediþie a concursului anual ASTRA TA treia ediþie a concursului anual ASTRA TA treia ediþie a concursului anual ASTRA Talentalentalentalentalent
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

• SES este un important operator de sateliþi de talie mondialã
cu o flotã de 53 de sateliþi geostaþionari. Compania oferã servicii
de comunicaþii prin satelit radiodifuzorilor, furnizorilor de conþinut
ºi servicii de internet, operatorilor de reþele mobile ºi fixe, precum
ºi organizaþiilor comerciale ºi guvernamentale din întreaga lume.
• SES înseamnã relaþii de afaceri de lungã duratã, servicii de

înaltã calitate ºi excelenþã în industria de radiodifuziune. SES dis-
pune de echipe regionale multiculturale în întreaga lume care co-
laboreazã strâns cu clienþii astfel încât sã poatã rãspunde cerinþe-
lor lor specifice privind serviciile ºi lãþimea de bandã a sateliþilor.
• SES (NYSE Bursa de valori Euronext Paris ºi Luxemburg:

SESG) deþine participaþii în Ciel din Canada ºi QuetzSat din Me-
xic, precum ºi o participaþie strategicã în compania de infrastruc-
turã pentru sateliþi O3b Networks, recent înfiinþatã. Pentru mai
multe informaþii, accesaþi www.ses.com.

70 de þãri din întreaga lume. Le
suntem foarte recunoscãtori
celor de la SES pentru sprijinul
acordat ºi  pentru lucrãrile
acestor copii artiºti care, prin
creativitatea lor, susþin o cauzã
nobilã”, declarã Pavel Gruber,
reprezentant al organizaþiei
„Medici fãrã frontiere”.

„Medici fãrã frontiere” / „Médecins Sans Frontières”
(MSF) este o organizaþie umanitarã medicalã independentã,
internaþionalã care asigurã asistenþã de urgenþã oamenilor afec-
taþi de conflicte armate, epidemii, dezastre naturale ºi exclude-
rea din sistemele sanitare. MSF a fost înfiinþatã în Paris, Fran-
þa, în 1971. În prezent, MSF este o miºcare mondialã care cu-
prinde 23 de asociaþii, reunite în MSF International. MSF oferã
asistenþã oamenilor care au nevoie, indiferent de rasã, religie,
gen sau apartenenþã politicã. Astãzi, MSF asigurã asistenþã de
urgenþã în peste 70 de þãri din lume împreunã cu un personal
administrativ ºi logistic format din peste 2.500 de specialiºti
internaþionali ºi 29.000 de specialiºti locali. În 1999, MSF a
primit Premiul Nobel pentru Pace.

HEINEKEN România publicã cea de-a patra
ediþie anualã a Raportului de Sustenabilitate, arãtând
progresul companiei în toate ariile agendei „Brewing
a Better Future”. “Avem responsabilitatea de a fi
lideri atât ca afacere, cât ºi ca membri ai societãþii
din care facem parte. Þinând cont de obiectivul

Cel mai mic consum specific de apã ºi energie
din momentul lansãrii Agendei „Brewing a Better Future”

nostru de a deveni cel mai verde producãtor de bere
pânã în anul 2020, ne-am fixat þinte ambiþioase.
Suntem mândri sã anunþãm cã rezultatele pe care le-
am obþinut în 2012 în aria sustenabilitãþii sunt foarte
bune ºi ne duc mai aproape de atingerea obiectivului
nostru final. Progresul pe care l-am înregistrat este
rezultatul direct al acþiunilor noastre ºi al implicãrii
angajaþilor ºi partenerilor noºtri”, spune Onno Rom-
bouts, Managing Director HEINEKEN România.
Reperele-cheie din Raportul de Sustenabilitate 2012:
Îmbunãtãþirea operaþiunilor pentru a avea o contri-
buþie pozitivã asupra planetei ºi mediului înconjurãtor;
Investiþia în oameni, în angajaþii noºtri ºi în comuni-
tãþile în care ne desfãºurãm activitatea ºi Impactul
asupra rolului berii în societate.

Agenda “Brewing a Better Future” este promi-
siunea pe termen lung de a aduce o contribuþie
pozitivã mediului, societãþii ºi comunitãþilor în care
HEINEKEN îºi desfãºoarã activitatea. HEINE-
KEN deþine patru fabrici pe teritoriul României în
Miercurea Ciuc, Constanþa, Craiova, Târgu Mureº
ºi are peste 1.100de angajaþi.
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Secretarul de stat american,
John Kerry (foto), a cerut Con-
siliului de Securitate al ONU
sã voteze „sãptãmâna viitoa-
re” o eventualã rezoluþie care
sã constrângã Siria sã respec-
te planul de distrugere a arse-
nalului sãi chimic, transmite
AFP. „Consiliul de Securitate

trebuie sã se pregãteascã sã
acþioneze sãptãmâna viitoare”,
a declarat Kerry în cursul unei
intervenþii surprizã la Depar-
tamentul de Stat, înainte de a
se deplasa, mâine, la Aduna-
rea Generalã a Naþiunilor Uni-
te. În opinia ºefului diploma-
þiei de la Washington, „este

vital ca întreaga comunitate in-
ternaþionalã sã se exprime pe
un ton rãspicat” în urmãtoare-
le zile la ONU. Trebuie sã se
ajungã la un document al Con-
siliului de Securitate care „sã
exprime în cei mai energici ter-
meni posibili importanþa unei
acþiuni ce trebuie pusã în apli-
care, pentru ca lumea sã sca-
pe de armele chimice siriene”.
Cei cinci membri ai Consiliu-
lui de Securitate (Statele Uni-
te, Marea Britanie, Franþa,
China ºi Rusia) depun eforturi,
cu începere de luni, pentru a
gãsi un teren de înþelegere în
perspectiva unei rezoluþii „pu-
ternice ºi imperioase” împotri-
va Siriei, pentru ca autoritãþile
de  la  Damasc sã  dis t rugã
efectiv armele sale chimice.
Pe de altã parte, preºedintele
francez, Francois Hollande, a
asigurat joi, la Bamako, cã
Franþa va livra arme Armatei
de Eliberare a Siriei (ASL),
însã „într-un cadru controlat”
ºi „alãturi de mai multe state”.

Exprimându-se în cadrul unei
conferinþe de presã, Hollande
a declarat: „Ruºii livreazã re-
gulat (arme regimului), însã noi
o vom face într-un cadrul mai
extins, alãturi de mai multe sta-
te ºi într-un cadru care poate fi
controlat, deoarece nu putem
accepta ca arme sã meargã
cãtre jihadiºti” ºi nu cãtre
„ASL”. „Am spus mereu cã
vrem sã controlãm furnizarea
de arme dacã o vom face, pen-
tru ca acestea sã meargã la
ASL”, a mai declarat preºedin-
tele francez. Totodatã, acesta
a anunþat, în avionul cãtre Pa-
ris, cã preºedintele iranian a
cerut sã îl întâlneascã „sãptã-
mâna viitoare”, în timpul Adu-
nãrii Generale a Naþiunilor Uni-
te, pentru a discuta dosarul siri-
an. În anturajul lui Francois
Hollande, se sugera cã o întâl-
nire între cei doi ºefi de stat
francez ºi iranian ar avea un ca-
racter excepþional, în mãsura în
care o astfel de reuniune nu a
mai avut loc de mai mulþi ani.

Siria: John Kerry vrea o rezoluþie a ConsiliuluiSiria: John Kerry vrea o rezoluþie a ConsiliuluiSiria: John Kerry vrea o rezoluþie a ConsiliuluiSiria: John Kerry vrea o rezoluþie a ConsiliuluiSiria: John Kerry vrea o rezoluþie a Consiliului
de Securitate „sãptãmâna viitoare”de Securitate „sãptãmâna viitoare”de Securitate „sãptãmâna viitoare”de Securitate „sãptãmâna viitoare”de Securitate „sãptãmâna viitoare”

Mai mult de 15.000 de persoane au
fost nevoite sã-ºi pãrãseascã domiciliul,
în urma erupþiei celui mai înalt vulcan
din insula Sumatra, Sinabung, care a
aruncat pietre ºi lavã fierbinte, punând
în pericol localitãþile din vecinãtate,
transmite canalul de televiziune Fox
News, citând AFP ºi media locale. „În
acest moment, 15.281 de persoane au
fost evacuate în 16 adãposturi tempora-

Indonezia: Mai mult de 15.000 de persoane
au fost evacuate în urma erupþiei unui vulcan

Liderul partidului naþionalist
ºi eurosceptic UKIP, Nigel
Farage (foto), a plasat, ieri, te-
merile cu privire la sosirea unui
aflux de români ºi bulgari în
Marea Britanie, începând din
ianuarie, în centrul campaniei
formaþiunii pentru alegerile eu-
roparlamentare. Potrivit „The
Independent” online, care cita
fragmente dintr-un discurs pe
tema imigraþiei pe care Fara-
ge urma sã îl susþinã într-o con-
ferinþã, liderul UKIP susþine cã
Londra este afectatã deja de
un „val de infracþiuni comise
de români” ºi acuzã coaliþia cã
se pregãteºte sã întâmpine
„bande criminale strãine” pro-
venind din România ºi Bulga-
ria. Revenirea liderului UKIP
la o retoricã antiimigraþie ex-
trem de durã are loc dupã ce
acesta a încercat sã mai ate-
nueze tonul partidului, în ulti-
mele luni, criticând campania
Ministerului britanic de Inter-
ne cu maºini pe care este afi-
ºat sloganul „Go Home” ca
„urâtã ºi neplãcutã”. UKIP,

care înregistreazã o creºtere
în sondaje, depãºind aºteptã-
rile, a obþinut peste 220 de
mandate de consilieri locali în
alegerile municipale din acest
an ºi urmeazã sã îºi depãºeas-
cã performanþa în alegerile
pentru Parlamentul European
(PE), în mai. El a arãtat cã „ni-
veluri fãrã precedent ale imi-
graþiei exercitã presiuni asu-
pra ºcolilor, spitalelor, locuin-
þelor ºi salariilor” ºi va subli-
nia cã problemele se vor agra-
va de la 1 ianuarie, când ro-
mânii ºi bulgarii obþin dreptul
de a trãi, munci ºi solicita aju-
toare în Marea Britanie, mai
scrie publicaþia. ªi preºedinte-
le partidului francez de extre-
mã-dreapta Frontul Naþional
(FN), Marine Le Pen, a fãcut
apel la þara sa sã se opunã eli-
minãrii restricþiilor de circula-
þie în UE pentru români ºi bul-
gari începând cu 1 ianuarie
2014, transmite AFP. „De la 1
ianuarie 2014, România ºi Bul-
garia vor fi membri cu drep-
turi depline ai UE”, a precizat

Marine Le Pen într-un comu-
nicat. „Fãrã sã fi intrat încã în
Schengen, circulaþia în cadrul
UE a românilor ºi bulgarilor ºi,
prin urmare, a romilor va fi ºi
mai uºoarã decât în prezent”,
a afirmat ea. Ministrul francez
de Interne, „Manuel Valls, a
dat dovadã de multã agitaþie în
ceea ce priveºte dosarul romi-
lor, însã refuzã sã se confrun-

te cu adevãratele probleme”,
considerã politiciana. Marine
Le Pen i-a cerut ministrului sã
fie ferm în ceea ce priveºte
intrarea deplinã a Bulgariei ºi
României în UE ºi sã transmi-
tã cã „Franþa se va opune”. Joi
dimineaþã, Valls s-a declarat
„mai mult decât rezervat” în
privinþa intrãrii Bulgariei ºi
României în Schengen.

re în districtul Karo (provincia Sumatra
de Nord)”, a indicat un purtãtor de
cuvânt al autoritãþilor locale, Robert
Peranginangin. Autoritãþile indoneziene
au avertizat companiile aeriene ce
zboarã în aceastã regiune în legãturã cu
pericolul care persistã dupã trezirea, la
15 septembrie, a vulcanului Sinabung
(cu o înâlþime de 2,46 km), dupã o pauzã
de trei ani, care a aruncat o coloanã de

fum la o altitudine de 3 km. În timpul
erupþiei anterioare, în septembrie
2010—prima în mai mult de patru
secole—a „muntelui de foc”, situat în
apropierea oraºului Medan, capitala
provinciei Sumatra de Nord, au murit
douã persoane, iar peste 12.000 de
oameni au fost evacuaþi. De data
aceasta nu existã informaþii cu privire la
eventuale victime.

Teama faþã de „bande criminale strãine” provenind din România
ºi Bulgaria, folositã de un naþionalist britanic în campania pentru PE

Fiul de 23 de ani al preºedintelui
Venezuelei, însãrcinat sã verifice
activitatea guvernului în þarã

Unicul fiu al preºedintelui
venezuelean Nicolas Maduro, Nicolas
Maduro Guerra, a anunþat cã a fost
numit la conducerea unei echipe
însãrcinate sã verifice activitatea
Guvernului în þarã ºi sã prezinte un
raport final tatãlui sãu. „Obiectivul
meu este sã se ajungã la un Guvern mai
bun (...). Lipsea, în acest sens, o
inspecþie zilnicã a fiecãrui lucru pe
care îl face Guvernul naþional”, a
declarat Nicolas Maduro Guerra, în
vârstã de 23 de ani, pentru postul
Noticias 24. Echipa condusã de fiul
preºedintelui, alcãtuitã din 10
profesioniºti din diferite sectoare, a
vizitat deja cinci dintre cele 23 de state
venezuelene. Cu sediul la palatul
prezidenþial Miraflores, ea va prezenta
preºedintelui un raport despre
eventualele probleme constatate,
propuneri ºi recomandãri. Nicolas
Maduro Guerra a anunþat deja cã
echipa sa va recomanda o creºtere a
producþiei companiei naþionale de
lapte, care a înregistrat o scãdere în
ultimele luni.

SUA: Mai multe persoane rãnite
într-un atac armat,  la Chicago

Mai multe persoane, inclusiv un
copil de trei ani, au fost rãnite, joi
searã, într-un atac armat comis de
necunoscuþi într-un parc din Chicago
(SUA), a anunþat ieri poliþia america-
nã, citatã de agenþiile de presã
internaþionale. Un poliþist a precizat,
ieri dimineaþã, cã „mai multe persoane
au fost lovite de gloanþe” joi, în jurul
orei locale 22.15 (03.15 GMT), în
cartierul Back of the Yards. „Nu existã
morþi, iar o persoanã a fost arestatã”, a
adãugat acesta, conform AFP. Potrivit
media locale, au fost rãnite 11 sau 12
persoane, însã poliþia nu a confirmat
bilanþul. Un martor, Julian Harris, a
declarat pentru cotidianul „Chicago
Sun-Times”, citat de AP, cã mai mulþi
bãrbaþi au tras asupra lui dintr-un
autoturism gri, apoi s-au îndreptat
cãtre Parcul Cornell Square, unde au
început sã tragã asupra persoanelor
din zonã. Atacul armat survine într-un
moment în care oraºul Chicago
încearcã sã opreascã valul de violenþe
comise de bandele de infractori: 506
persoane au fost ucise în 2012 în acest
oraº, cu 16% mai mult decât în anul
precedent.

Rebelii sirieni au încheiat
un armistiþiu cu gruparea
jihadistã care a cucerit
oraºul Azaz

Statul Islamic în Irak ºi Levant
(SIIL) ºi Armata Sirianã Liberã (ASL)
au încheiat un acord de armistiþiu la
Azaz, un oraº în nordul Siriei cucerit
miercuri de gruparea jihadistã din
cadrul Al-Qaeda, a anunþat ieri un
ONG. Acordul a fost mediat de
Brigada Tawhid, o puternicã grupare
armatã cu sediul la Alep (nord) aflatã
în subordinea ASL - braþul armat al
Coaliþiei opoziþiei siriene -, care a sosit
ca sprijin în oraº, a anunþat Observato-
rul Sirian pentru Drepturile Omului
(un ONG cu sediul în Marea Britanie).
Cei doi protagoniºti ai acordului, SIIL
ºi Batalionul furtunii din nord, cu baza
la Azaz ºi aflat în subordinea ASL, se
angajeazã sã înceteze imediat
ostilitãþile, sã elibereze deþinuþii ºi sã
restituie bunurile pe care ºi le-au
confiscat unii celorlalþi, potrivit ONG-
ului. Combatanþii din cadrul SIIL au
cucerit miercuri seara Azazul,
provocând furia unei pãrþi a locuitori-
lor oraºului ºi indignarea Coaliþiei
opoziþiei siriene, care a acuzat
gruparea jihadistã de deturnarea
luptei împotriva regimului lui Bashar
al-Assad în favoarea extinderii
propriei influenþe în „zone eliberate”.
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07:10 Universul credintei
09:00 Ciocanitoarea Woody
09:30 Pro patria
10:00 În gradina Danei
10:35 Viata satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viata satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Descoperã Europa ta!
15:00 Danutz S.R.L.
18:00 Filmoteca veselã
19:00 Lozul cel mare
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Dicþionarul iubirii
22:50 Mamaia Fashion Festival

2013
23:50 Zi noapte, zi noapte
01:30 Dicþionarul iubirii (R)

07:00 Agenda Festivalului
George Enescu

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

(R)
09:00 Ferma
10:00 Ora poveºtilor
11:00 Cireºarii
11:50 Muzica DP 2
12:00 O poveste nespusã
13:00 Pescar hoinar
13:30 Aromânii
14:10 Teleplay: Pavilionul cu

Umbre
15:45 Poate nu ºtiai
16:00 Rezistenþa prin culturã
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal
18:30 Minunile naturale ale

Americii
19:30 Muºatinii
20:35 Gala Turkcevizyon
22:15 Agenda Festivalului

George Enescu
22:30 Faimosul Paparazzo
00:10 Zon@ IT (R)
00:40 Motomagia (R)
01:10 Mighty Celt (R)
02:35 Poate nu ºtiai

07:35 Solaris
09:15 Superman vs. The Elite
10:30 Cu primele 20 milioane e

mai greu
12:15 Scooby Doo! Muzica

vampirului
13:35 Trecutul Georgiei
15:05 Aventurile lui Tintin:

Secretul Licornului
16:50 Moneyball: Arta de a

învinge
19:00 Redacþia
20:00 Aventuri sub clar de lunã
21:35 Martha Marcy May

Marlene
23:15 True Blood
00:05 O lunã în Thailanda

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Richie Rich (R)
12:00 Devoratoarea de bãrbaþi
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Merlin
14:00 Patru nunþi ºi o provocare

(R)
16:15 În cãutarea lui Forrester
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Taken 2: Teroare în

Istanbul
22:30 Patru fraþi
00:45 Taken 2: Teroare în

Istanbul (R)
02:45 Patru fraþi (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)
13:00 Dincolo de povestiri (R)
13:30 Suflet de gheaþã (R)
15:30 Triumful dragostei
16:30 Doctorul casei
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Suflet de gheaþã
21:30 Bingo România
22:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 Doctorul casei (R)
01:00 Suflet de gheaþã (R)
02:00 Bingo România (R)
03:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

(R)

07:00 Hanul roºu (R)
09:00 Daune ºi interese (R)
10:00 Memphis Beat – Lege si

rock and roll (R)
11:00 Promotor
12:00 Lumea Pro Cinema
12:30 Zoom în 10
12:45 Pruncul, petrolul ºi

ardelenii (R)
15:00 Memphis Beat – Lege si

rock and roll
16:00 Bietul Ioanide
19:30 Daune ºi interese
20:30 Cetatea ascunsã
22:00 Campionul
00:00 Breaking Bad
01:00 Concurs
02:30 Operaþiunea de salvare
04:00 Salvamontiºtii
05:30 Lumea Pro Cinema
06:00 Cine A. M.

06:00 Observator
09:00  Hercule
10:00 Next Star (R)
13:00 Observator
13:15 Te cunosc de undeva!

(R)
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 X Factor
23:00 Icomedy (R)
00:30 Nikita
02:15 Observator (R)
03:00 Hercule (R)
03:45 Nikita (R)

07:15 Neveste de piloþi

08:30 Prinþesa vampirilor

09:45 Pastila de râs (R)

10:30 Teo Show (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:45 WOWBiz (R)

15:45 Te vreau lângã mine (R)

17:15 Asta-i România! (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

19:45 D-Paparazzi

20:30 Ochii din umbrã

22:00 Tinerii pistolari

00:00 Secret letal

02:00 ªtirile Kanal D (R)

02:45 D-Paparazzi (R)

03:30 Tinerii pistolari (R)

05:00 Prinþesa vampirilor (R)

06:00 Teleshopping

07:00  Euromaxx

08:00 Nimeni nu-i perfect

09:00 Flavours, 3 bucãtari

09:30 Casã, construcþie ºi

design

10:30 Cu lumea-n cap

11:00 Levintza prezintã

12:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte!

13:00 Cãlãtoriile lui Miºu (R)

14:00 Mondenii (R)

14:30 Dragul de Raymond

15:30 Cronica cârcotaºilor (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Schimb de mame

22:00 Iubiri secrete (R)

01:00 Soþia perfectã

01:30 Soþia perfectã

02:30 Focus 18 (R)

03:30 Nimeni nu-i perfect (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:30 Fotbal: Olanda
15:30 ªtiri Sport.ro
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Glory NY: Ghiþã Zgârie

Nori: Daniel Ghiþã - Brice Guidon
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Lovituri Mortale: Glory in

Ring
22:30 Bellator: Gladiatorii: Frodo

Khasbulev - Marlo "The Gladia-
tor" Sandro

23:30 Regii KO-ului
00:30 Condamnaþi pe viaþã
01:30 ªtiri Sport.ro

07:00 Aºii amanetului din
Louisiana

08:00 Restaurãri
10:00 Aºii amanetului din

Louisiana
11:00 Rãzboiul depozitelor
12:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
13:00 Aºii amanetului
14:00 Pe urmele antichitãþilor
16:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
17:00 Aºii amanetului
18:00 Pe urmele antichitãþilor
19:00 Extratereºtri antici
21:00 Muntenii
22:00 Oamenii cu topoare
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07:00 Zestrea românilor (R)
07:30 Zestrea românilor (R)
08:00 Minunile naturale ale

Europei
09:00 Ciocãnitoarea Woody
09:35 Dimineaþa Zurli (R)
10:35 Oameni care au schimbat

Lumea (R)
10:45 Going My Way
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:30 Descoperã Europa ta!
15:00 Fericita întristare a lui

Visky Andras
16:00 Moºtenirea clandestinã
17:00 Garantat 100%
18:00 Exclusiv în România
18:45 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Fotbal: Rapid Bucureºti -

SC Bacãu
23:10 Poveste din Bronx
01:15 Fericita întristare a lui

Visky Andras (R)
02:10 Poveste din Bronx (R)

07:00 Agenda Festivalului
George Enescu (R)

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

pions League
09:00 Zon@ IT
09:30 Motomagia
10:10 Poveºti cu zâne
12:00 Ferma (R)
13:10 Popasuri folclorice
15:00 Cap compas
15:30 Cãlãtor în Orient
16:00 Memorialul durerii
17:00 EUROPAfest Clasic
18:00 Telejurnal
18:30 Moºtenitoarea
20:35 Muzica DP 2
20:45 Mighty Celt
22:15 Agenda Festivalului

George Enescu
22:30 Festivalul Internaþional

"George Enescu"
00:35 Misiunea spaþialã
02:05 Remix (R)

08:15 Profesorul Trãsnit
09:50 Vacanþa de varã
11:35 În miezul întunecat al iernii
13:15 Hop-Þop
14:50 Cinci
16:15 The Three Stooges
17:45 Uimitorul Om-Pãianjen
20:00 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
21:00 Arbitrage
22:50 Phil Spector
00:20 Misionarul rãzboinic
02:25 Ultimele zile disco
04:15 Arbitrage
06:00 Fata

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 O mireasã momealã (R)
12:00 Devoratoarea de bãrbaþi
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Cãlãtoria
15:00 Patru nunþi ºi o provocare

(R)
17:00 Richie Rich
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Killer Elite: Înfruntarea
23:00 88 de minute
01:15 Killer Elite: Înfruntarea (R)
03:30 88 de minute (R)
05:30 Promotor (R)
06:00 Devoratoarea de bãrbaþi

(R)

07:00 Triumful dragostei (R)
08:00 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Que bonito amor (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Suflet de gheaþã (R)
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Suflet de gheaþã
22:30 Îþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Suflet de gheaþã (R)
03:00 Îþi ordon sã mã iubeºti!

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

08:00 Filip cel bun (R)
11:00 Descoperã România
12:00 Acasã în bucãtãrie
13:00 Daune ºi interese (R)
14:00 William ºi Kate (R)
16:00 Memphis Beat – Lege ºi

rock and roll
17:00 Hanul roºu
19:00 Daune ºi interese
20:00 Pruncul, petrolul ºi

ardelenii
22:15 La Bamba
00:30 Breaking Bad
01:30 Omul zilei (R)
03:15 Operaþiunea de salvare
04:05 Operaþiunea de salvare
04:45 Salvamontiºtii
05:30 Lumea Pro Cinema
06:00 Cine A. M.

06:00 Observator
09:00 Toamna bobocilor
11:00 Bean - O comedie

dezastru (R)
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 Te cunosc de undeva!
00:00 Psihopatul
02:00 FamiliaDA (R)
02:45 Observator (R)
03:15 Toamna bobocilor (R)
05:00 America's Funniest Home

Videos

07:15 Neveste de piloþi
08:30 Prinþesa vampirilor
09:45 Pastila de râs (R)
10:45 Cetatea ascunsã
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
15:45 D-Paparazzi (R)
16:30 Roata norocului (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
19:45 Asta-i România!
21:00 Iffet
23:00 Autobuzul lui Vârciu

(R)
00:45 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Cetatea ascunsã (R)
03:15 WOWBiz (R)
05:00 Prinþesa vampirilor (R)
06:45 Pastila de râs (R)

07:00 Cu lumea-n cap (R)
08:00 Nimeni nu-i perfect
09:00 Flavours, 3 bucãtari
09:30 Secrete de Stil
10:30 Sport, dietã ºi o vedetã
11:00 Kiss Cinema
11:30 Dragul de Raymond
12:00 Dragul de Raymond
12:30 Pãstrãtorul de vise
14:30 Eurobox
15:00 ªi eu m-am nãscut în

România
16:30 Schimb de mame (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Eu ºi Marley
23:00 Killer Karaoke (R)
00:00 Familii la rãscruce
01:30 Soþia perfectã
03:00 Focus 18 (R)
04:30 Pãstrãtorul de vise
06:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Ku Ninja în Atak!
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Liga lu' Miticã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Patrula Balamuc
00:00 Faceþi jocurile - World

Poker Tour
01:00 Wrestling WWE NXT Next

Generation
02:00 Wrestling RAW
04:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Rãzboiul depozitelor
08:00 Aºii amanetului din

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

Louisiana
14:30 Aºii amanetului din

Louisiana
17:00 Colecþia de la Count's

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

Kustoms
00:00 Aºii amanetului din

Louisiana
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DISPOZIÞIA NR. 5169
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art. 39 alin. 1 ºi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicatã, privind administraþia
publicã localã;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã ordinarã în data de 26.09.2013, ora
10.00 în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.

    ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al municipiului Craiova,
pe anul 2013.

2. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli la Sport Club Municipal Craio-
va, pe anul 2013.

3. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal
„Filantropia” Craiova, pe anul 2013.

4. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infec-
þioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº”, pe anul 2013.

5. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsi-
hiatrie Craiova, pe anul 2013.

6. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al S.C. Compania de Apã
“Oltenia” S.A., pe anul 2013.

7. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2013.
8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Munici-

piului Craiova ºi ENGI SPA, în vederea amenajãrii patinoarului în Piaþa Mihai Viteazul, în perioada noiembrie
2013-ianuarie 2014.

9. Proiect de hotãrâre privind modificarea Statului de funcþii al aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Craiova aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.411/2013.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management
câºtigãtor ºi a duratei contractului de management la Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” Craiova.

11. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de
transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali
ºi asistenþii personali profesioniºti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna octombrie 2013.

12. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/2012
referitoare la desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraþie
ale unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat ºi particular din municipiul Craiova.

13. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.89/2012
referitoare la constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale ºi acordarea
despãgubirilor asupra imobilelor supuse exproprierii, în vederea realizãrii obiectivului „Realizare pasaj denive-
lat subteran pe sub intersecþia strãzii Arieº cu strada A.I.Cuza ºi, respectiv, cu str. Împaratul Traian, în vederea
preluãrii traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieº”.

14. Proiect de hotãrâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinþe pentru tineri, destinate
închirierii, construite prin programe de investiþii la nivel naþional.

15. Proiect de hotãrâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinþe destinatã familiilor
evacuate/în curs de evacuare.

16. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinþe
pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiþii la nivel naþional, precum ºi locuinþe din
domeniul privat al municipiului Craiova.

17. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaþii ºi
terenuri ocupate de construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale, producþie ºi prestãri servicii, situate
în pieþele din municipiul Craiova.

18. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de asociere nr.36/2006, încheiat între Consiliul
Local al Municipiului Craiova ºi S.C. DCV GAZ S.R.L.

19. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 38111/2006  încheiat între
Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi C.M.I. dr. Stãnescu Miralena - Ileana.

20. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractelor de concesiune având ca obiect spaþii cu destinaþia
cabinete medicale ºi activitãþi conexe actului medical, situate în municipiul Craiova, Policlinica Stomatologicã nr.4,
cart.Craioviþa Nouã, b-dul Oltenia, nr.41.

21. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 37043/2006 încheiat între Con-
siliul Local al Municipiului Craiova ºi C.M.I. dr. Costea Luminiþa Sanda.

22. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al
Municipiului Craiova ºi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., având ca obiect bunuri care aparþin domeniului public
ºi privat al municipiului Craiova.

23. Proiect de hotãrâre privind concesionarea, prin negociere directã, cãtre S.C. COREAL S.A a terenului
aparþinând domeniului public al municipiului Craiova, aferent Restaurantului Castelul Fermecat, situat în Parcul
Romanescu.

24. Proiect de hotãrâre privind preluarea blocului de garsoniere H 8-9 ºi a terenului aferent, situate în
incinta Centrului de Recuperare ºi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap din municipiul  Craiova, str.Tabaci,
nr.3A, din administrarea Consiliului Judeþean Dolj, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

25. Proiect de hotãrâre privind preluarea din proprietatea privatã a statului ºi administrarea Ministerului
Afacerilor Interne, în domeniul public al municipiului Craiova ºi administrarea Consiliului Local al Municipiului
Craiova, a imobilului-construcþie „Bloc 201 C”, situat în municipiul Craiova, cart.Craioviþa Nouã.

26. Proiect de hotãrâre privind preluarea unor bunuri din exploatarea S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L.,
în proprietatea publicã ºi privatã a municipiului Craiova ºi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

27. Proiect de hotãrâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în
vederea scoaterii din funcþiune a bunului „Clãdire Cabinã Poartã – Spital Municipal Filantropia Craiova.

28. Proiect de hotãrâre privind scoaterea la licitaþie, în vederea închirierii,  a unor spaþii de învãþãmânt
situate în incinta Liceului Tehnologic Transporturi Cãi Ferate Craiova.

29. Proiect de hotãrâre privind achiziþionarea terenului situat în municipiul Craiova, b-dul ªtirbei Vodã,
nr.34F (fost nr.40).

30. Proiect de hotãrâre privind achiziþionarea terenului situat în municipiul Craiova, B-dul ªtirbei Vodã,
nr.34 bis.

31. Proiect de hotãrâre privind achiziþionarea terenului situat în municipiul Craiova, b-dul ªtirbei Vodã,
nr.30E (fost nr.34).

32. Proiect de hotãrâre privind achiziþionarea terenului situat în municipiul Craiova, bld. ªtirbei Vodã, nr.34 D.
33. Proiect de hotãrâre privind achiziþionarea terenului situat în municipiul Craiova, str.Ecaterina Teodoro-

iu, nr.21.
34. Proiect de hotãrâre privind achiziþionarea imobilului „Salã de Sport” situat în municipiul Craiova în

incinta Complex Sportiv „Ion Oblemenco”.
35. Proiect de hotãrâre privind aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul

Craiova, str.dr.Victor Papillian, nr.28 A ºi 28 B.
36. Proiect de hotãrâre privind vânzarea, prin negociere directã, a unui teren care aparþine domeniului

privat al muncipiului Craiova, situat în b-dul ªtirbei Vodã, nr.17.
37. Proiect de hotãrâre privind darea în folosinþã gratuitã, cãtre Mitropolia Olteniei, a terenului situat în

municipiul Craiova, cartier Veterani, str.Artileriei, Tarlaua 27/1.

38. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând domeniului privat al Munici-
piului Craiova.

39. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând   domeniului public al munici-
piului Craiova.

40. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cra-
iova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova.

41. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craio-
va, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.

42.  Proiect de hotãrâre privind încetarea dreptului de administrare al S.C. Compania de Apã Oltenia S.A.
asupra unor bunuri care aparþin domeniului privat al municipiului Craiova.

43. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, în
str. Potelu, nr.106.

44. Proiect de hotãrâre privind  însuºirea raportului de evaluare a terenului care aparþine domeniului privat
al municipiul Craiova, situat în cadrul Complexului Sportiv “Stadion Ion Oblemenco”, str. Râului, fãrã numãr.

45. Proiect de hotãrâre privind  însuºirea raportului de evaluare a terenurilor care aparþin domeniului
privat al municipiul Craiova, situate în str. Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi, concesionate cãtre S.C.
AVILAREX IMPEX S.R.L.

46. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenurilor care aparþin domeniului privat
al municipiul Craiova, situate în str. Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi, concesionate cãtre S.C. CAPITOL
AG S.R.L.

47. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenului care aparþine domeniului privat
al municipiul Craiova, situat în Cartierul Eroilor, str. I. D. Sîrbu, nr.7 A.

48. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenului aferent Restaurantului „Ciobã-
naºul”, situat în municipiul Craiova, Parcul „Nicolae Romanescu”.

49. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenurilor situate în municipiul Craiova,
str.General Nicolae Magereanu, nr.16 ºi nr.17.

50. Proiect de hotãrâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a
unor bunuri-mijloace fixe, concesionate cãtre S.C.Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L., în vederea scoaterii din
funcþiune, casãrii ºi valorificãrii.

51. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2013
referitoare la închirierea terenurilor care aparþin domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea cultivãrii
de legume ºi zarzavat.

52. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegarea gestiunii, prin
concesiunea serviciului de ecarisaj ºi a activitãþilor de dezinsecþie, dezinfecþie, deratizare ºi tratamente fitosanitare.

53. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Programului comun de acþiune pentru desfãºurarea activitãþii de
curãþare ºi transport a zãpezii de pe cãile publice ºi menþinerea în funcþiune a acestora pe timp de polei sau
îngheþ, în municipiul Craiova, pentru iarna 2013 – 2014.

54. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului referitor la desfãºurarea  activitãþilor de dezin-
secþie, dezinfecþie, deratizare ºi tratamente fitosanitare în municipiul Craiova.

55. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor privind desfãºurarea serviciului de ecarisaj, propuse de
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. .

56. Proiect de hotãrâre privind modificarea Regulamentului privind selectarea societãþilor comerciale care
vor executa lucrãri de reparaþii drumuri, dupã spargere, pe raza municipiului Craiova aprobat prin Hotãrârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2013.

57. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.1/2012
referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanþare) „Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul
Craiova”.

58. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea
eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc D17, situat pe Bld. Decebal, nr. 22”.

59. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea eficien-
þei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc D24, situat pe Str. Popescu Voitesti, Nr. 7”.

60. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea eficien-
þei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc D25, situat pe Str. Popescu Voitesti, Nr. 5”.

61. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea
eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc D18, situat pe Bld. Decebal, nr. 24”.

62. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea
eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc D19, situat pe Bld. Decebal, nr. 26”.

63. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea
eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc F4, situat pe Bld. Decebal, nr. 32”.

64. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea
eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc J1, situat pe Bld. Carol, nr. 142”.

65. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea
eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc J2, situat pe Bld. Carol, nr. 140”.

66. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea
eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc J3, situat pe Bld. Carol, nr. 138”.

67. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea
eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc J4, situat pe Bld. Carol, nr. 136”.

68. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea
eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc N5a, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.

69. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea
eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova bloc N5b, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.

70. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea
eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc N5c, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.

71. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea
eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc T5, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.

72. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea eficien-
þei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc N2, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 129”.

73. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea
eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc N3, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.

74. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea
eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc R1, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 66”.

75. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea
eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc R2, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 68”.

76. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea
eficienþei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc R3, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 70”.

77. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea eficien-
þei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc T11, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 149”.

78. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei tehnico-economica a proiectului „Creºterea eficien-
þei energetice a blocurilor de locuinþe în municipiul Craiova, bloc T12, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 155”.

79. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de prestare servicii nr.4/2005 încheiat între Consi-
liul Local al Municipiului Craiova ºi S.C. Geotop 2001 S.R.L. Bucureºti, având ca obiect „Cadastru de specia-
litate imobiliar–edilitar ºi realizarea sistemului informaþional privind constituirea bãncii de date urbane în municipiul
Craiova”.

80. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la „Modernizare Complex
Sportiv Craiova”, în municipiul Craiova, bd. ªtirbei Vodã, nr.34, 104, 104 A.

81. Întrebãri ºi interpelãri.
                                                                                               Emisã azi  20.09.2013

                PRIMAR,       SECRETAR,

    Lia Olguþa VASILESCU Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
     Cons. jr. Diana DÃRAC
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OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM MAªINIS-
TE MAROCHINÃRIE.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Angajãm tehnician/in-
giner cu cunoºtinþe în
sisteme de alarmã, su-
praveghere video, reþe-
le calculatoare. CV-ul
se depune la adresa de
e-mail: angajari_craio-
va@yahoo.com.

MEDITAÞII
Licenþiatã, douã specia-
lizãri ofer meditaþii com-
plete clasele I-IV. Tele-
fon: 0751/239.088.
Meditez matematicã pen-
tru Evaluare Naþionalã,
bacalaureat, alte concur-
suri ºcolare ºi examene.
Telefon: 0724/088.745;
0351/416.101.
Profesoarã meditez ma-
tematicã. Telefon. 0761/
329.958.

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

PRESTÃRI SERVICII
S.C. ATLANTYS, Clu-
bul Oamenilor de  Afa-
ceri, organizeazã
mese festive, nunþi,
botezuri, agape. Sun-
tem serioºi ºi exigenþi.
Vã aºteptãm în str. Ro-
mul bl. T3A parter. Te-
lefon: 0251/411.712:
0723/ 868.723.
Finisaje interioare ºi ex-
terioare. Telefon: 0736/
003.526.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase + al-
bumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/
km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului. Telefon: 0740/
895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând camerã cãmin
(lângã Liceul Pedago-
gic) baie, bucãtãrie. Te-
lefon: 0740/892.690.

Anunþul tãu!
S.C. YUKO GROUP SRL solici-
ta aviz de amplasament pentru
investitia: “Instalatie descarca-
re, incarcare, distributie produ-
se petroliere, lucrari hidroteh-
nice aferente cheului si platfor-
mei, cu imprejmuire in Port
Bechet, jud. Dolj”. Persoanele
interesate se pot adresa la se-
diul Primaria Bechet, sau la te-
lefon contact: 0732707099.
INVITAÞIE Participare achiziþie
servicii de audit financiar. Aso-
ciaþia „Tineret pentru Dezvol-
tare Comunitarã” doreºte sã
achiziþioneze servicii de audit
în cadrul proiectului “Elabora-
rea Planului de Management
pentru sitului Natura 2000
ROSPA0137 Pãdurea Rado-
mir ºi conºtientizarea necesi-
tãþii protecþiei ariei naturale pro-
tejate“, finanþat prin Programul
Operaional Sectorial Mediu.
Documentaþia pentru ofertanþi
se poate obþine în urma unei
solicitãri scrise adresate achi-
zitorului la sediul acestuia din
Craiova, str. Fraþii Goleºti, nr.
112, bl. 61IVA1, ap. 1, Craiova,
Dolj, persoanã de contact Pru-
sacov Delia Valentina. Criteriul
aplicat pentru stabilirea ofer-
tei câºtigãtoare este prevãzut
în documentaþia de atribuire.
Data limitã de depunere a ofer-
telor: 26.09.2013, ora 10.00 -
sediul achizitorului din str.
Fraþii Goleºti, nr. 112, bl.
61IVA1, ap. 1, Craiova, Dolj.
Deschiderea ofertelor va avea
loc în data de 26.09.2013, ora
13.00, la sediul achizitorului
precizat mai sus.

Staþiunea de Cer-
cetare – Dezvoltare

Agricolã ªimnic,
cu sediul în Craiova,
ªoseaua Bãlceºti

nr. 54, vinde
sãmânþã de orz,
triticale ºi grâu
soiurile GLOSA,

DROPIA, BOEMA,
ªIMNIC 30.

Telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere transformat în 3,
ultramodern cu centra-
lã, mobilier ºi garaj, (în
spate la Billa). Preþ
65.000 Euro negociabil.
Telefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
Vând apartament 2 ca-
mere central. Telefon,
0770/682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate, su-
perb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.
Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri,
70 mp, 1 Mai (langa Po-
ligrafie). 45.000 Euro ne-
gociabil. Telefon: 0721/
218.871.

CASE
Vând casã la 15 km
de Craiova, mobilã,
aragaz. Telefon: 0752/
410.378.

Anunþul tãu!
INVITAÞIE participare achiziþie
servicii pentru realizare sondaj
de opinie. Asociaþia „Tineret
pentru Dezvoltare Comunitarã”
doreºte sã achiziþioneze servi-
cii pentru realizare sondaj de
opinie în cadrul proiectului “Ela-
borarea Planului de Manage-
ment pentru sitului Natura 2000
ROSPA0137 Pãdurea Radomir ºi
conºtientizarea necesitãþii pro-
tecþiei ariei naturale protejate“,
finanþat prin Programul Opera-
ional Sectorial Mediu. Docu-
mentaþia pentru ofertanþi se poa-
te obþine în urma unei solicitãri
scrise adresate achizitorului la
sediul acestuia din Craiova,
Str.Fraþii Goleºti, nr.112, bl.61I-
VA1, ap.1, Craiova, Dolj, persoa-
na de contact Prusacov Delia-
Valentina. Criteriul aplicat pen-
tru stabilirea ofertei câºtigãtoa-
re este prevãzut în documenta-
þia de atribuire. Data limitã de
depunere a ofertelor: 26.09.2013,
ora 10.00 -sediul achizitorului
din str. Fraþii Goleºti, nr. 112,
bl. 61IVA1, ap. 1, Craiova, Dolj.
Deschiderea ofertelor va avea
loc în data de 26.09.2013, ora
13.00, la sediul achizitorului
precizat mai sus.
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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.

Vând casã în Bãileºti ºi
curte 2000 mp zona I,
sau schimb cu garsoni-
erã Craiova, + diferenþa.
Telefon: 0742/097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Tele-
fon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere, anexe,
pomi fructiferi, vie, fân-
tânã, localitatea Ciutura,
preþ negociabil. Telefon:
0763/305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la ºosea-
ua Craiova – Bechet.
Telefon: 0734/159.594.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anvelo-
patã termic, eventual
schimb 2 apartamente,
2 camere sau variante.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã
de locuit + 2400 mp te-
ren intravilan în satul Pre-
deºti, judeþul Dolj, la 16
km de Craiova. Telefon:
0251/454.016.

Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând teren intravilan Brã-
deºti, deschidere la
Drum European 54 m,
toate utilitãþile. Relaþii la
telefon: 0749/230.636.
Vând parcele Cârcea, la
asfalt, alãturat cu Hanul
cu ponei, 450 mp ºi 650
mp. Telefon: 0767/
263.391.
Vând intravilan vis-a-vis
de târgul Leu, 1174 mp,
2 deschideri 17 m ºi re-
þele apã, electricitate,
cadastru, carte funciarã.
Telefon: 0724/572.434;
0351/179.436.
Vând teren 400 mp in-
travilan situat în Segar-
cea str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului), cadas-
tru. Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând 800 mp, comuna
Predeºti ideal pentru
casã, zonã pitoreascã.
Telefon: 0762/ 109.595.
Vând 345 mp zona Dae-
woo între case, variante.
Telefon: 0761/ 665.763.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon: 0766/
582.831.

Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de Sus,
la 600 metri de lacul Tan-
chiºtilor. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/170.504.
Vând loc de casã, ªimni-
cu de Jos, str. Grãdinari,
nr. 34. Preþ negociabil,
600 mp. Telefon: 0727/
792.578.
Vând urgent teren intra-
vilan în Iºalniþa, 2500
mp, cu posibilitate de
construire lângã reþea
gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, paralel
cu drumul european. Te-
lefon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti la
16 km de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã be-
tonatã având toate faci-
litãþile preþ convenabil.
Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Ford Fiesta impe-
cabil, înmatriculat. Tele-
fon: 0745/043.152.

Vând Matiz galben rulat
taxi unic proprietar, fabri-
caþie 2002, echipat GPL.
Preþ 500 euro negociabil.
Telefon: 0732/162.302;
0786/099.228.
Vând Matiz Economic
10.000 Km, preþ 10.000
Ron, an fabricaþie 2007,
culoare roºu. Telefon.
0770/906.030.
Vând maºinã auto Peu-
geot 806, benzinã, an 1995
neînmatriculatã. Bariera
Vâlcii nr. 63. Craiova. Tele-
fon: 0766/ 466.171.
Vând Audi A6, fabricaþie
2006, full-options, bleu-
marin, piele, xenon, mo-
tor de 2000 cm3. Tele-
fon. 0762/109.595.
Vând Peugeot 307 die-
sel anul 2004 înmatricu-
lat 2008. Telefon: 0728/
031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3, albastru,
2007, 23500 km, 5 uºi,
1400 cm3, airbags, ABS,
ca nouã + cauciucuri iarnã.
Telefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând camion Iveco, tur-
bo diesel, an fabricaþie
2008, 39.000 km, neru-
lat în România, motor
3500, dublã axã, capaci-
tate 6,5 tone, preþ nego-
ciabil sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005, preþ
negociabil. Telefon:
0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatri-
culat 1800 E, negociabil.
Telefon: 0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând în Iºalniþa 2 m3

lemne diferite esenþe din
demolare magazie 125
lei m3. Telefon: 0761/
355.869; 0770/303.445.

Vând cârlige jgheaburi
acoperiº, arzãtoare Ø
600 gaze sobã, polizor
(flex) D 125/850W, cau-
ciucuri 155/13 cu jantã,
polizor voiaj cu douã bu-
telii nou, ceas Atlantic.
Telefon: 0771/385.734.
Vând 345 mp – 18,60,
tarlaua 80 preþ negocia-
bil, zona Daewoo cãpºu-
nãrie. Telefon: 0763/
616.711; 0351/425.744.
Vând struguri ananas,
blanc ºi zaibãr. Telefon:
0785/447.615.
Vând presã pentru stru-
guri capacitate mare.
Telefon: 0251/531.294.
Vând struguri Resling de
calitate. Telefon: 0770/
897.476.
Vând 2 gropi, Cimitirul Ro-
maneºti, cu lucrare fãcutã.
Telefon: 0771/758.019.
Vând canapea extensibi-
lã tapiþerie pluº, preþ 160
lei, stare bunã negociabil.
Telefon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc, fra-
sin, salcâm ºi diverºi pu-
ieþi pomi fructiferi ºi sãl-
batici pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880;
0253/285.145.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticidele
din legume ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi anti-
bioticele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã 40
ml, robineþi, ventile fon-
tã noi diverse mãrimi.
Telefon. 0731/989.215.
Vând struguri ieftin ma-
xim 1000 kg. Telefon:
0729/175.918.

Vând dozator de bere, tub
CO2, aparat fax, aspirator,
balanþã Berkel, cuier
panou, maºinã de cusut
Singer. Telefon: 0746/
660.001.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Tele-
fon: 0730/542.885.
Vând uºi cu toc, de interi-
or, cu geam, date cu lac,
tuburi CO2, dozator bere.
Telefon: 0770/897.476.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Tele-
fon:  0766/355.375.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi la te-
lefon: 0748/057.590.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/ kg, 2 damige-
ne 10-15 litri, 15 lei / buc.
Telefon: 0761/355.869.
Vând presã de balotat,
sticle plastic, cutii de bere,
putinã 50 vedre nouã sal-
câm, 2 uºi cu toc pentru
casã sau magazii. Tele-
fon: 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 mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie, bi-
bliotecã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fontã
folosit, un calorifer tablã
120/0,60 foarte puþin folo-
sit. Telefon: 0251/534.303.
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Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând cauciucuri 155/13
cu jantã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bute-
lie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã trata-
te, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii, flex
mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor, ara-
gaz voiaj cu butelie, maºi-
nã de cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã (0,50-
1 leu), husã automobil. Te-
lefon: 0720/929.024.
Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condi-
þionat, mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante, co-
voare. Telefon: 0752/
142.493.
Vând chiuvetã bucãtãrie
din fontã 20 lei, jaluzele
diferite mãrimi, lustre 2
ºi 3 braþe - 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate 500
mp cu teren intravilan
12.500 mp împrejmuit
cu gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi hrã-
nitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Tele-
fon: 0728/381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon: 0351/
437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.

Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, diverse.
Telefon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pis-
cinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu plu-
titor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2 m X 2
m, tãblii nou – nouþ, sal-
tea, alain delone 42-44-46
bãrbat – fermoar –  nas-
turi - tineret, excepþional.
Telefon: 0725/533.042.

CUMPÃRÃRI
AUTO

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de aparta-
ment. Telefon: 0761/
438.807.
Inchiriez garsonierã
complet mobilatã zona
Lãpuº, Scoala M. Emi-
nescu. Telefon: 0762/
299.913.
Inchiriez apartament 2
camere, Valea Roºie.
Telefon: 0745/ 175.456.
Închiriez teren pe termen
lung pentru amplasare
de magazine sau piaþã
Lãpuº. Vad foarte bun.
Telefon: 0763/616.711;
0351/425.744.
Închiriez garsonierã mo-
bilatã Craioviþa Nouã.
Telefon: 0765/ 291.628.
Proprietar închiriez pe
termen lung apartament
3 camere mobilat parter
Dezrobirii,  300 euro. Te-
lefon: 0744/396.354.
Gazdã - bãiat. Telefon:
0746/274.204.
Primesc fatã în gazdã,
central. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriez teren pentru
parcare maºini sau cen-
tru vânzãri sau G.P.L.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Închiriez teren pentru am-
plasare chioºcuri sau ma-
gazine pe perioadã nede-
terminatã, zonã cu vad.
Telefon: 0761/665.763.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Te-
lefon: 0351/437.906.

Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Te-
lefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere modi-
ficat în 4 camere, blocu-
rile K, strada Pãltiniº,
parter, acces bilateral,
pretabil firmã. Telefon:
0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez apar-
tament 2 camere, zona
1 Mai. Telefon: 0765/
058.600.

DIVERSE
Caut persoanã autorizatã
ptr. cadastru în Craiova.
Telefon: 0770/333.559:
0351/401.251.
Confecþionez ºi montez
curea canelatã pentru
maºinã de cusut. Tele-
fon: 0251/531.294.

CREDITE ÎN LEI CU
DOBÂNDÃ FIXÃ. TE-
LEFON: 0725/401.174.
Caut donator rinichi gru-
pa O1. Telefon: 0766/
683.126.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897.
0751/ 911.417.
Pensionar singur caut
familie pentru întreþinere
la þarã. Telefon: 0762/
603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
Pierdut C.U.I. aparþinând
S.C. GOLDEN CON-
STRUCT SRL cu sediul
în comuna Giurgiþa, Ca-
lea Dunãrii, nr. 131, Dolj.
Se declarã nul.
Pierdut Încheierea nr.
9003/9.10.2007 prin
care Tribunalul Dolj a
autorizat constituirea ºi
dispus Înmatricularea
în Registrul Comerþu-
lui a GOLDEN CON-
STRUCT SRL.

DECESE
DIN partea familie Firu
Felicia ºi a copiilor,
anunþãm cu durere tre-
cerea în nefiinþa a dragu-
lui nostu soþ ºi tatã FIRU
CONSTANTIN. Plecarea
duminicã ora 11.30, de la
Biserica Sf. Constantin ºi
Elena, Cartier Rovine.
Din partea familiei Caþo-
tã Liviu anunþãm dece-
sul dragului Nostru cum-
nat FIRU CONSTANTIN.
CONDOLEANÞE
Colectivul Inspectoratu-
lui de Poliþie al Judeþului
Dolj este alãturi de comi-
sar ºef Barbu Marcel în
aceste momente de grea
suferinþã pricinuite de tre-
cerea prematurã în nefiin-
þã a soþiei sale. Sincere
condoleanþe! Dumnezeu
sã o odihneascã în pace!
Familia Tomescu este
alãturi de comisarul ºef
Barbu Marcel în aceste
clipe de grea încercare
pricinuite de trecerea în
nefiinþã a soþiei acestuia.
Condoleanþe familiei!
Dumnezeu sã o odih-
neascã în pace!
Familia Surugiu Ion ºi
Aura este alãturi de fami-
lia comisarului ºef Barbu
Marcel la greaua pierde-
re pricinuitã de decesul
soþiei. Dumnezeu sã o
odihneascã în pace!
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În ciuda absenþelor de marcã pe
care le-a avut la debutul oficial în
noul sezon, Dzambic, Kovac, Bu-
reau ºi Drãguºin, echipa de baschet
a Craiovei a debutat cu succes, în-
vingând pe Mobitelco Cluj în Sala
Polivalentã. Cu Bogdan Popescu în
mare formã, da rºi cu un alt nou-
venit, Sten Sokk, suplinind cu suc-
ces lipsa lui Dzambic, craiovenii au
avut un prim sfert de vis, condu-
când ºi la 13 puncte diferenþã. Pe
fondul unor erori copilãreºti pe faza
de atac, oaspeþii au revenit în joc ºi

Start reuºit pentru baschetbaliºtiStart reuºit pentru baschetbaliºtiStart reuºit pentru baschetbaliºtiStart reuºit pentru baschetbaliºtiStart reuºit pentru baschetbaliºti
la Polivalentãla Polivalentãla Polivalentãla Polivalentãla Polivalentã

Echipa lui Andelko Mandic a învins la patru puncte pe Mobitelco
în prima manºã a turului I al Cupei României

echilibrul s-a pãstrat pânã spre fi-
nal, iar diferenþa de 4 puncte înre-
gistratã ultima oarã pe tabelã face
returul dificil pentru alb-albaºtri.
Popescu ºi Seals au fost nevoiþi sã
joace toate minutele în condiþiile pe-
nuriei de jucãtori pe banca de rezer-
ve. Din cauza orei la care a fost pro-
gramatã partida, 17.15, în plinã sãp-
tãmânã, Sala Polivalentã a fost doar
jumãtate ocupatã, însã atmosfera a
fost una caldã, în special în momen-
tele în care Popescu ºi compania
aveau mai mare nevoie de ajutor. La

final, SCM Universitatea Craiova –
„U” Mobitelco Cluj a fost 82-78 (25-
14, 18-23, 15-22, 24-19). Pentru
echipa din Bãnie, pregãtitã de An-
delko Mandic, au evoluat: Sokk (17
puncte), Maric (14), Seals (12), Hal-
lik (7), B. Popescu (24). Au mai ju-
cat: Mocanu (4), Cãpuºan (4). La
oaspeþi, antrenorul Dorin Pintea i-a
folosit pe: Cuic (15), Medvedj (10),
Kuburovic (14), Silvãºan (4), La-
lovic (12). Au mai jucat: Baciu (8),
Sparks (15), Hargrove. „Am jucat
foarte bine în prima reprizã, aproa-

pe excelent, am controlat apãrarea
ºi i-am þinut la distanþã. În sfertul
trei oaspeþii au fost mai agresivi, iar
noi impreciºi la pase. Sunt mulþu-
mit pentru cã am reuºit o victorie,

dar mai avem un meci la Cluj. Sper
cã oamenii care au venit la salã au
fost mulþumiþi” a spus Andelko
Mandic. Returul va avea loc sãptã-
mâna viitoare la Cluj Napoca.

Ligue I, etapa a 6-a

Asearã: St. Etienne – Toulouse. Sâmbãtã: Bastia – OM, Evian – Montpel-
lier, Reims – Guingamp, Rennes – Ajaccio, Sochaux – Lille. Duminicã: Lorient
– Bordeaux, Lyon – Nantes, Nice – Valenciennes, PSG – Monaco.

1. Monaco 13 11. Evian TG 7
2. St’Etienne 12 12. Lille 7
3. Paris SG 11 13. Montpellier 6
4. Marseille 10 14. Lorient 6
5. Rennes 8 15. Guingamp 4
6. Reims 8 16. Bordeaux 4
7. Nice 8 17. Ajaccio 3
8. Lyon 7 18. Valencien. 3
9. Nantes 7 19. Toulouse 3
10. Bastia 7 20. Sochaux 2

La Liga – etapa a 5-a

Asearã: Osasuna – Elche. Sâmbãtã: Sociedad – Malaga, Almeria – Levan-
te, Vallecano – Barcelona, Valladolid – Atletico Madrid. Duminicã: Betis –
Granada, Celta – Villarreal, Real Madrid – Getafe, Valencia – Sevilla. Luni:
Espanol – Bilbao.

1. Atletico 12 11. Betis 4
2. Barcelona 12 12. Granada 4
3. Villarreal 10 13. Getafe 4
4. Real M. 10 14. Valladolid* 4
5. Bilbao* 9 15. Valencia 3
6. Espanyol 8 16. Rayo 3
7. Celta* 5 17. Elche* 3
8. Sociedad 5 18. Almeria 2
9. Levante 5 19. Sevilla 2
10. Malaga 4 20. Osasuna 0

Premiere League – etapa a 5-a

Sâmbãtã: Norwich – Aston Villa, Liverpool – Southampton, Newcastle –
Hull, West Brom – Sunderland, West Ham – Everton, Chelsea – Fulham.
Duminicã: Arsenal – Stoke, Crystal Palace – Swansea, Cardiff – Tottenham,
Manchester City – Manchester United.

1. Liverpool 10 11. Southamp. 5
2. Tottenham 9 12. Cardiff 5
3. Arsenal 9 13. Fulham 4
4. Man. City 7 14. Norwich 4
5. Man. Utd. 7 15. Hull 4
6. Chelsea 7 16. Swansea 4
7. Stoke 7 17. Crystal P. 3
8. Newcastle 7 18. Aston V. 3
9. Everton 6 19. West B. 2
10. West Ham 5 20. Sunderland 1

Seria A – etapa a 4-a

Sâmbãtã: Cagliari – Sampdoria, Chievo – Udinese, Genoa – Livorno. Dumi-
nicã: Sassuolo – Inter – Atalanta – Fiorentina, Bologna – Torino, Catania –
Parma,. Juventus – Verona, AS Roma – Lazio, Milan – Napoli.

1. Napoli 9 11. Torino 4
2. AS Roma 7 12. Cagliari 4
3. Inter M. 7 13. Atalanta 3
4. Fiorentina 7 14. Genoa 3
5. Juventus 6 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

Bundesliga, etapa a 6-a

Asearã: Monchengladbach – Braunschweig. Sâmbãtã: Hannover – Aug-
sburg, Wolfsburg – Hoffenheim, Nurnberg – Dortmund, Mainz – Leverku-
sen, Hamburger – Werder Bremen, Schalke – Bayern Munchen. Duminicã:
Freiburg – Hertha, Stuttgart – Frankfurt.

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

În turneul de pregãtire susþinut la mijlocul acestei
sãptãmâni la Cluj Napoca, voleibaliºtii craioveni au
obþinut douã victorii ºi au pierdut un meci. Vice-
campionii lui Dãnuþ Pascu au învins echipa gazdã
cu 3–1 (25–18, 23–25, 25–16, 25–23) ºi pe C.S.
Phoenox ªimleul Silvaniei, scor 3–1 (25–20, 24–26,
27–25, 25–16), pierzând contra lui Remat Zalãu cu
1–3 (18–25, 23–25, 25–17, 20–25).  „A fost un tur-
neu foarte util pentru echipa noastrã. Au fost me-

ciuri interesante, disputate cu adversari de calibru.
O competiþie foarte bunã, în urma cãreia am de tras
destule concluzii. Am vãzut nivelul la care ne aflãm,
cu pregãtirea, la acest moment ºi cum stãm ºi în
teren ca echipã. Am folosit tot lotul ºi pot spune cã
avem jucãtori valoroºi pe toate posturile. Noi banca
tehnicã vom avea o misiune destul de dificilã în a
stabili sextetul de bazã” a declarat antrenorul Craio-
vei, Dãnuþ Pascu.

Voleibaliºtii, douã victorii „amicale” la Cluj

Europa League – faza grupelor – prima etapã
GRUPA  A:

Valencia – Swansea 0-3 (Wilfried
15, Michu 58, 62), St. Gallen - Ku-
ban 2-0 (Karanovic 56, 76) - Gigel
Bucur a fost integralist la oaspeþi

GRUPA  B:

PSV – Ludogoreþ 0-2 (Bezjak 60,
Misidjan 74), Dinamo Zagreb –
Cernomoreþ 1-2 (Fernandes 43 /
Antonov 62, Dja Djedje 65).

GRUPA  C:

Salzburg – Elfsborg 4-0 (Alan
36, Soriano 45, 69, 79), Standard
Liege – Esbjerg 1-2 (Mujangi 74 /
van Buren 63, Bakenga 90+5).

GRUPA  D:

Waregem – Wigan 0-0, Maribor
– Rubin Kazan 2-5 (Milec 35, Fa-
jic 73 / Karadeniz 23, Marcano 26,
Eremenko 68, Rondon 90, Ryazan-
tsev 90+3).

GRUPA  E:

Fiorentina – Pacos Ferreira 3-
0 (Gonzalo 30, Matos 67, Rossi
76), Pandurii – Dnepr 0-1 (Ro-
tan 38).

GRUPA  F:

Eintracht Frankfurt – Bordeaux
3-0 (Kadlec 4, Russ 16, Djakpa
52), Maccabi Tel Aviv – APOEL
0-0.

GRUPA  G:

Dinamo Kiev – Genk 0-1 (Go-
rius 62), Thun – Rapid Viena 1-0
(Schneuwly 35).

GRUPA  H:

Estoril – Sevilla 1-2 (Miguel 61
/ Machin 59, Gameiro 77) - Raul
Rusescu nu a fost  în lotul oaspe-
þilor, Freiburg – Liberec 2-2
(Schuster 22, Mehmedi 35 / Ka-
litvintsev 67, Rabusic 74).

GRUPA  I:

Betis – Lyon 0-0, Guimaraes –
Rijeka 4-0 (Abdoulaye 36, Plange
48, Maazou 68 pen., Andre 81).

GRUPA  J:

Lazio – Legia 1-0 (Hernanes
53), Apollon Limassol – Trab-
zonspor 1-2 (Sangoy 18 / Malou-
da 20, Erdogan 86).

GRUPA  K:

Tottenham – Tromso 3-0 (De-
foe 21, 29, Eriksen 86) -Villas Boas
nu s-a bazat pe Chiricheº, Sheriff
Tiraspol – Anji 0-0.

GRUPA  L:

Maccabi Haifa – AZ Alkmaar
0-1 (Gudmundsson 71), PAOK –
ªahtior Karagandy 2-1 (Athana-
siadis 75, Vukiæ 90+2 / Canas 50)
- Costin Lazãr a jucat 58 de mi-
nute la gazde.

Sâmbãtã:

Sociedad – Malaga (ora 17, Digi 2), Bastia – Mar-
seille (ora 18, Digi 3), Universitatea Craiova – CSM
Reºiþa (ora 18, TVR 3), ªahtior – Vorskla Poltava
(ora 18.30, Dolce 1), FC Braºov – FC Vaslui (ora 19,
Digi 1), Chievo – Udinese (ora 19, Digi 2), Barcelona
– Rayo Vallecano (ora 21, Digi 2), Rennes – Ajaccio
(ora 21, Dolce 1), Rapid – SC Bacãu (ora 21, TVR
1), Dinamo – Petrolul (ora 21.30, Digi 19), Valladolid
– Atletico Madrid (ora 23, Digi 2),

Duminicã:

Sassuolo – Inter (ora 13.30, Dolce 1), Formula 1
– MP al San Marino (ora 15, Digi 1), AS Roma –
Lazio (ora 16, Dolce 1, Digi 2), Juventus – Verona
(ora 16, Digi 3), FC Botoºani – Steaua (ora 17, Digi
1), Lyon – Nantes (ora 18, Digi 2), CFR Cluj – Pan-
durii (ora 19.30, Digi 1), Real Madrid – Getafe (ora
20, Digi 2), AC Milan – Napoli (ora 21.45 (Digi 1),
PSG – Monaco (ora 22, Digi 2), Baschet – finala CE
din Slovenia (ora 22, Digi 3).

Programul transmisiilor TV în week-end:Programul transmisiilor TV în week-end:Programul transmisiilor TV în week-end:Programul transmisiilor TV în week-end:Programul transmisiilor TV în week-end:Programul transmisiilor TV în week-end:Programul transmisiilor TV în week-end:Programul transmisiilor TV în week-end:Programul transmisiilor TV în week-end:



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertăţii sâmbătă, 21 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 VIII-a
Săgeata – Corona, Gaz Metan – „U” Cluj şi ACS Poli – Viitorul

s-au jucat aseară.
Gaz Metan – „U” Cluj – vineri, ora 19, Digi 1
ACS Poli – Viitorul – vineri, ora 21.30, Digi 1
FC Braşov – FC Vaslui – sâmbătă, ora 19, Digi 1
Dinamo – Petrolul – sâmbătă, ora 21.30, Digi 1
FC Botoşani – Steaua – duminică, ora 17, Digi 1
CFR Cluj – Pandurii – duminică, ora 20.30, Digi 1
Concordia – Oţelul – luni, ora 19.30, Dolce 1
Astra – Ceahlăul – luni, ora 20.30, Digi 1

În seara aceasta, de la ora 18, pe „Ion Oblemen-
co”, CS Universitatea întâlneşte pe CS Metalul Reşi-
ţa. Echipa lui Lincar ţinteşte prima victorie în cam-
pionat, în condiţiile în care întâlneşte un adversar ac-
cesibil. Vor reveni după etapa de suspendare Opriţa şi
Adrian Ionescu, însă noii-veniţi Pleşan şi Izvoranu vor
rămâne probabil în afara lotului. Echipa probabilă a
Craiovei ar fi: Brac – Cârjă, Pătraşcu, Ljubinkovic,
Stancu – Pârvu – Gado, Dragalina, Precup, Sin –
Dragicevic.  Bănăţenii au echipă în Liga a II-a după
transferul lui CS Rm. Vâlc ea cu patron, loc şi jucă-
tori în Valea Domanului, în Zăvoi venind fosta Da-
mila Măciuc a. După egalul dramatic în faţa Olimpiei
Satu Mare pe teren propriu, la Reşiţa antrenorul Pe-
lici a fost înloc uit cu Carol Gurgu. Meciul va fi arbi-
trat de Marius Bocăneală din Galaţi, ajutat de asis-
tenţii Ionuţ Bobe din Videle şi Alexandru Midvichi
din Bucureş ti. Observatori sunt Mircea Daraban din
Sibiu şi Victor Cruceană din Bucureşti. Biletele la meci
costă 5 lei la peluze şi tribuna a II-a,  10 lei la tribuna
I şi 20 de lei la tribuna 0.

Echipa lui Adrian Mititelu joacă tot astăzi, de la ora
11, la Motru, cu echipa locală, Minerul, antrenată de
Ştefan Nanu, cu care a disputat două amicale în vara
trecută, unul câştigat la Severin, scor 3-1, celălalt ter-
minat la egalitate, 1-1, chiar pe terenul unde se va juca
şi astăzi. Nicolo Napoli ar putea alinia echipa: Hotoboc
– Mitic, Ciucă, Acka, Cruceru – Goge, Săceanu, Mâr-
zeanu, Căle - Stoianof, Baird. Meciul va fi condus de
Florin Miron din Bucureşti, ajutat de Doru Lucaciu din

1. Dunărea Calafat 29-5 15p
2. Progr. Segarcea 23-5 13
3. Rec. Ostroveni 15-11 12
4. Dunărea Bistreţ 17-7 10
5. Viitorul Cârcea 15-5 9
6. CS Işalniţa 7-5 9
7. CSO Filiaşi 9-9 8
8. Danubius Bechet 9-10 8
9. Prometeu Craiova 12-5 7
10. Am. Melineşti 6-17 6
11. Vânătorul Desa 8-25 6
12. SF Gică Popescu 11-10 5
13. Victoria Celaru 9-17 3
14. „U” II Craiova 6-14 1
15. Avocaţii Craiova 4-19 0
16. Unirea Leamna 4-21 0

LIGA A IV-A – ETAPA A VI-A
Astăzi, ora 12: CS Işalniţa – Universitatea II Craio-

va (C. Barbu – A. Bădici, I. Vieriu; I. Tutunel), Recol-
ta Ostroveni – Victoria Celaru (I. Niţoi – A. Marcu, P.
Barbu; S. Buzărnescu), Progresul Segarcea – Unirea
Leamna (M. Bădoiu – R. Tudor, M. Bărbulescu; I.
Dumitrică), Avocaţii Craiova – Şcoala de Fotbal GP
(F. Văduva – F. Obogeanu,  C. Ilinca; T. Veleanu),
Dunărea Calafat – CSO Filiaşi (E. Constantinescu –
A. Stanciu, C. Mihai; O. Pădureanu, A. Barbu), Du-
nărea Bistreţ – Danubius Bechet (R. Catană – A. Po-
pescu, C. Nicola; M. Florea). Meciurile Viitorul Câr-
cea – Prometeu Craiova şi Amaradia Melineşti – Vâ-
nătorul Desa nu se dispută.

Seria I, etapa a 4-a, astăzi, ora
11: Unirea Slobozia – Dunărea Ga-
laţi, Rapid CFR Suceava – ACS
Berceni, Farul – CF Brăila, CSMS
Iaşi – FC Clinceni, Rapid – SC Ba-
cău (ora 21). Sportul Studenţesc –
Gloria Buzău nu se dispută. Clasa-
ment: 1. CSMS Iaşi 9p, 2. FC Clin-
ceni 7p, 3. Farul 7p.

Clasament
1.  Gloria Bistriţa 2 1 1 0 3-1 4
2. ASA Tg. Mureş 2 1 1 0 2-1 4
3. CSM Rm. Vâlcea 2 1 1 0 2-1 4
4. FC Olt Slatina 2 1 1 0 1-0 4
5. Minerul Motru 2 1 0 1 4-2 3
6. FC Bihor Oradea 2 1 0 1 3-3 3
7. Olimpia Satu Mare 2 0 2 0 3-3 2
8. FC U Craiova 2 0 2 0 1-1 2
9. CS Universitatea 2 0 2 0 1-1 2
10. Metalul Reşiţa 2 0 1 1 2-3 1
11.  UTA Arad 2 0 1 1 2-3 1
12. CS Mioveni 2 0 0 2 0-5 0

Liga a II-a,
seria a II-a

Etapa a 3-a, astăzi, ora 11

CS Universitatea – Metalul Reşiţa
– ora 18 (TVR 3)
Minerul Motru – FC Universitatea
CSM Rm. Vâlcea – UTA Arad
FC Bihor – CS Mioveni
FC Olt – Gloria Bistriţa
Olimpia Satu Mare – ASA Tg.
Mureş

Dincolo de rivalitate şi contestări,
echipele din Bănie mai joacă şi fotbal

Craiovenii, în şut
cu Metalul şi Minerul
CS Universitatea întâlneşte acasă pe CSM Reşiţa,
iar echipa lui Mititelu se deplasează la Motru

Cluj Napoca şi Marius Bălan din
Dej. Observatori au fost delegaţi
Iulian Spătaru din Timişoara şi
Marcel Coraş şi Arad.

Mititelu contestă
legitimarea jucătorilor
de la CS Universitatea

Echipa lui Mititelu contestă legitimările jucătorilor
de la CS Universitatea Craiova, pretinzând că acestea
au fost făcute după ce clubul a primit certificatul de
identitate sportivă, nefiind astfel afiliat la FRF. Clubul
condus de Mititelu afirmă că echipa Primăriei ar tre-
bui să piardă toate meciurile cu 3-0, deoarece fotba-
liştii nu aveau drept de joc. De altfel, arbitrul Alexan-
dru Tudor a reţinut carnetele jucătorilor după meciul
de la Severin, în urma contestaţiei depuse de gazde,
aceasta urmând să fie analizată săptămâna viitoare de
Comisia de Disciplină a FRF. În replică, oficialii de la
CS Universitatea spun că legitimările au fost făcute
regulamentar, iar carnetele de joc au fost deja înapo-
iate . „Noi avem un document care certifică faptul că
echipa are certificat de identitate sportivă încă din luna
iulie a acestui an. Tot ce s-a realizat la acest club este
legal şi perfect regulamentar. Reţinerea legitimaţiilor
jucătorilor s-a făcut regulamentar, dar ele au fost deja
înapoiate. Nu avem absolut nicio emoţie din acest punct
de vedere” a afirmat Felix Grigore, director executiv
la CS Universitatea Craiova.


