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Elevii ºi preºcolarii doljeni vor studia în con-
diþii optime în noul an ºcolar, autoritãþile dând
asigurãri cã unitãþile de învãþãmânt au fost

pregãtite în acest sens. Astfel, pe perioada vacanþei de varã
au fost efectuate lucrãri de reparaþii curente ºi igienizãri,
iar acolo unde a fost nevoie a fost achiziþionat combustibi-
lul solid necesar pentru încãlzirea în perioada de iarnã. Nu
puþine sunt ºi ºcolile care au accesat fonduri europene,
având sprijinul autoritãþilor locale, pentru a duce la bun
sfârºit procesul de modernizare.
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Atacul terorist al Turnurilor
Gemene din New York de la care
s-au împlinit ieri treisprezece ani
a fost decretat, într-o unanimi-
tate deconcertantã în acel mo-
ment, drept o rãscruce între
douã lumi, reperul ce-avea sã
defineascã secolul ºi mileniul ce
abia debutaserã. Faptul cã s-a
produs atunci una dintre clipele
siderale ale lumii „vechi” nu
încape îndoialã. Tot aºa cum
schimbarea –  epocalã – a acele-
iaºi lumi nu s-a împlinit, intrând
în rândul atâtor profeþii iluzo-
rii. Ori al multora utopii.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- O fi Popescu om politic,
dar ce folos, nu e OM.
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Autorii crimei din Cârcea au fost prinºi!
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Dupã o anchetã complexã, în cursul zilei de miercuri, po-
liþiºtii de investigaþii criminale doljeni, împreunã cu procu-
rorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj ºi cu sprijinul
SRI Dolj, au reuºit sã-i identifice pe autorii omorului comis
pe 16 august a.c., în localitatea
doljeanã Cârcea.
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În Italia, la Torino:
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METEO

Senin1 dolar SUA.......................3,4197........34197
1 g AUR (preþ în lei).......137,0064.....1370064
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Plumb: Pensiile
vor creºte
de la 1 ianuarie
2015 cu 5%

Pensiile vor fi majorate
începând cu ianuarie 2015 cu
cinci procente, a anunþat ieri, la
Cluj-Napoca, Rovana Plumb,
ministrul Muncii, Familiei,
Protecþiei Sociale ºi Persoanelor
Vârstnice. „Vom continua cu
mãsurile reparatorii, dar în
special cu respectarea legislaþiei,
în aºa fel încât de la 1 ianuarie
2015 pensia sã fie majoratã,
conform legii, cu 5%. De aseme-
nea, vreau sã vã spun cã vom lua
în calcul ºi majorarea pensiilor
mici începând cu anul 2015.
Acum lucrãm cu Ministerul de
Finanþe”, a precizat Plumb.
Referindu-se ºi la proiectul de
lege privitor la pensiile personalu-
lui navigant, afectat ºi el de
tãierile din anii trecuþi, ministrul a
explicat cã „este vorba de 1.283
de persoane reprezentând piloþi,
personal însoþitor de bord,
mecanici de bord cãrora le-am dat
înapoi dreptul ce li se cuvenea ºi
care a fost tãiat în timpul guver-
nãrii PDL. Este vorba de pensia
de serviciu, care era stabilitã clar,
în baza unui statut ºi aprobat
printr-o lege de Parlamentul
României în conformitate cu
normele europene ºi internaþionale
în domeniul lor de activitate”.
Personalul navigant beneficia de
o pensie specialã, iar în urma
legii adoptate în Parlament se va
reveni la aceasta. Cuantumul
pensiei va fi, în medie, de 7.000-
8.000 de lei pentru piloþi ºi 4.000-
5.000 de lei pentru stewardese.
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Muncitorii disponibilizaþi de la
combinatul Mechel Câmpia Turzii
vor primi ajutor din Fondul Euro-
pean de Ajustare la Globalizare
(FEAG) pentru a gãsi noi locuri de
muncã, ca urmare a propunerilor
aprobate ieri de Comisia pentru bu-
gete din Parlamentul European, aju-
torul urmând a fi aprobat în plenul
PE ºi de Consiliul UE, relevã un co-
municat al biroului de presã al Exe-
cutivului european. “Aceºti bani vor
contribui la crearea de locuri de mun-
cã într-o zonã puternic afectatã de
efectele crizei economice”, a spus raportorul
PE pentru acest dosar, Siegfried Mureºan
(PPE). “Aprobarea raportului era o urgenþã,
mai ales cã unii dintre cei disponibilizaþi sunt
fãrã un loc de muncã de mai bine de doi ani.
Mã bucur foarte mult cã astfel se vor rezolva
unele dintre problemele cu care se confruntã

Ministrul Educaþiei Naþionale,
Remus Pricopie, a precizat ieri, prin
intermediul unui comunicat remis
Agerpres, cã nimeni nu se poate
înscrie la facultate ºi nu poate do-
bândi statutul de student “fãrã di-
plomã de bacalaureat sau adeverin-
þã care sã ateste susþinerea ºi pro-
movarea examenelor de bacalau-
reat”. “Nimeni nu se poate înscrie
la facultate ºi nu poate dobândi sta-
tutul de student, nicãieri pe terito-
riul României, fãrã diplomã de ba-
calaureat sau adeverinþã care sã
ateste susþinerea ºi absolvirea exa-
menelor de bacalaureat. Sintagma
de «colegiu», care apare în Ordo-
nanþa de Urgenþã, are acelaºi sens
cu acela de «ºcoalã postlicealã», cu
diferenþa cã aceastã formã de în-
vãþãmânt poate fi organizatã ºi de
universitãþi”, precizeazã ministrul
Pricopie în comunicatul difuzat ieri.
Potrivit acestuia, atât Legea Edu-
caþiei Naþionale (LEN), cât ºi me-
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lucrãtorii din Câmpia Turzii”, a adãugat el. Au-
toritãþile române au cerut ajutor prin interme-
diul FEAG pentru 1.000 de lucrãtori disponi-
bilizaþi de producãtorul de oþel Mechel Câm-
pia Turzii ºi de furnizorul sãu. Cererea pentru
produse finite ºi semifinite de oþel produse de
aceste companii a scãzut, mai ales ca urmare

a importurilor din China, iar Mechel,
unul dintre cei mai mari angajatori
din zona Cluj, a fost obligat sã îºi
reducã activitatea. Ajutorul de la
FEAG a fost solicitat de cinci ori în
favoarea muncitorilor disponibilizaþi
în industria oþelului, în contextul în
care acest domeniu este în conti-
nuu declin în UE. Cele 3,571 mili-
oane de euro vor fi utilizate, printre
altele, pentru plata reconversiei pro-
fesionale, finanþarea unor noi afa-
ceri ºi consultanþã pentru gãsirea
unui nou job. FEAG a fost creat

pentru a oferi ajutor suplimentar lucrãtorilor
disponibilizaþi ca urmare a unor schimbãri
majore structurale, de configurare a afaceri-
lor, determinate de globalizare sau de criza fi-
nanciarã, ºi pentru a-i asista în gãsirea de noi
locuri de muncã. Între 2014 ºi 2020, fondul
are la dispoziþie 150 de milioane de euro anual.

Pricopie: Nimeni nu se poate înscrie la facultate ºi nu poate
dobândi statutul de student, fãrã diplomã de bacalaureat

Reprezentanþii Guvernului ºi cei ai Bãncii Naþi-
onale a României (BNR) pleacã sãptãmâna viitoa-
re la Bruxelles pentru urmãtoarea evaluare a acor-
dului cu FMI, CE ºi Banca Mondialã, discuþiile
având loc în premierã în afara þãrii ºi fãrã partici-
parea Preºedinþiei, a partidelor politice sau a sin-
dicatelor, potrivit programului. „Decizia a fost le-
gatã de contextul intern al campaniei electorale,
ambele pãrþi înþelegând ca discuþiile sã nu fie fo-
losite în scopuri politice, fiind mai degrabã discu-
þii tehnice. FMI are ca regulã sã nu se implice în
politicile interne pe perioada campaniilor electora-
le, dar era necesar ca aceastã misiune de evaluare
sã aibã loc”, au declarat pentru Mediafax surse
guvernamentale. Spre deosebire de misiunile de
la Bucureºti, care se întindeau pe o perioadã între
zece zile ºi douã sãptãmâni, negocierile de la Bru-
xelles vor fi foarte concentrate, pe parcursul a
patru zile, începând de marþi, 16 septembrie, ºi

todologia recent adoptatã reglemen-
teazã organizarea ºi funcþionarea în-
vãþãmântului terþiar nonuniversitar.
“De altfel, metodologia conþine chiar
în titlul sãu sintagma de «învãþã-
mânt terþiar nonuniversitar». Prin
urmare, asistãm fie la un act jurna-
listic de slabã calitate, fie la o în-
cercare deliberatã de a induce în
eroare ºi a dezinforma populaþia.
Conform LEN nr.1/2001, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare,
universitãþile acreditate pot înfiinþa
unitãþi de învãþãmânt preuniversi-
tar, în speþã colegii, la care au ac-
ces, ca ºi pânã acum, inclusiv ab-
solvenþii de liceu fãrã diplomã de
bacalaureat. Aceste persoane nu au
calitatea de student ºi nu urmeazã
cursurile unei facultãþi, ci, în spa-
þiul oferit de o universitate, desfã-
ºoarã activitãþi specifice ºcolilor
postliceale. Drept urmare, la absol-
virea colegiului, cursanþii primesc
o diplomã de certificare a calificãrii

profesionale, nu una care ar putea
echivala cu un program de licenþã.
Ca o formã de stimulare a conti-
nuãrii studiilor ºi de integrare a ab-
solvenþilor de liceu (cu sau fãrã di-
plomã de Bacalaureat) pe piaþa mun-
cii, aceºtia au avut întotdeauna po-
sibilitatea de a urma cursurile unei
ºcoli postliceale”, explicã ministrul
Educaþiei Naþionale în
acelaºi comunicat, remis
Agerpres. Remus Prico-
pie adaugã cã, începând
cu anul ºcolar 2014-
2015, acest lucru se poa-
te face inclusiv în spaþiul
ºi sub organizarea unei
universitãþi. “Altfel spus,
instituþiile de învãþãmânt
superior acreditate pot or-
ganiza ºcoli postliceale cu
o duratã de 1-3 ani. Sta-
tutul acestei forme de în-
vãþãmânt este cel terþiar
nonuniversitar”, mai sus-

þine ministrul Educaþiei Naþionale.
Potrivit Biroului de presã al MEN,
precizãrile de ieri ale ministrului Pri-
copie au fost fãcute “având în ve-
dere informaþiile false, vehiculate de
unele surse media, în legãturã cu
posibilitatea tinerilor fãrã diplomã de
bacalaureat de a urma studiile uni-
versitare de licenþã”.

pânã vineri, 19 septembrie. Delegaþia FMI va fi
condusã de Andrea Schaechter, cea a CE de Ist-
van Szekely, iar delegaþia Bãncii Mondiale de Eli-
sabetta Capanelli, directorul de þarã pentru Româ-
nia ºi Ungaria. Guvernul României va fi reprezen-
tat, potrivit programului actual, la nivel de miniºtri,
dar nu este exclus ca la ultimele discuþii, din 19
septembrie, sã participe ºi premierul Victor Pon-
ta, au menþionat sursele. BNR va fi reprezentatã
la nivel de conducere de cãtre guvernatorul Mu-
gur Isãrescu, prim-viceguvernatorul Florin Geor-
gescu ºi viceguvernatorul Cristian Popa. Nego-
cierile din primele douã zile se vor purta la nive-
lul staffurilor tehnice ºi vor privi exclusiv exe-
cuþia bugetarã de pânã în prezent ºi cea de-a
doua rectificare bugetarã din acest an, care va
include ºi reducerea CAS cu  5 puncte procen-
tuale, începând cu 1 octombrie. Joi, 18 septem-
brie, vor începe discuþiile la nivel de miniºtri,

printre care se numãrã ministrul Finanþelor, Ioa-
na Petrescu, ministrul Sãnãtãþii, Nicolae Bãni-
cioiu ºi ministrul Transporturilor, Ioan Rus. În
ultima zi figureazã discuþii ample pe rectificarea
bugetarã, proiectul de buget pentru 2015, taxa-
rea energiei (redevenþele) ºi prognozele privind
evoluþia încasãrilor ANAF. O altã temã impor-
tantã a ultimei zile o reprezintã reforma în secto-
rul energetic, unde va participa ministrul delegat
pentru Energie, Rãzvan Nicolescu. Autoritãþile
române intenþioneazã sã amâne cu doi ani calen-
darul de liberalizare a preþului la gazele naturale
furnizate populaþiei, negociat în cadrul acordului
cu FM, CE ºi BM. Premierul Ponta a declarat,
miercuri, cã raportul Ministerului Finanþelor pri-
vind sistemul de redevenþe petroliere va fi discu-
tat cu delegaþia FMI, CE ºi BM în luna noiembrie,
la viitoarea vizitã în România a misiunii organis-
melor financiare internaþionale.

Guvernul ºi BNR merg la Bruxelles pentru urmãtoarea evaluare a acordului cu FMI, fãrã participarea Preºedinþiei
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MIRCEA CANÞÃR

Eurodeputatul Corina Creþu (47 de
ani) a fost desemnatã comisar european
pentru Politici Regionale de cãtre viito-
rul preºedinte al Comisiei Europene,
Jean Claude Juncker, la propunerea pre-
mierului Victor Ponta. Discuþiile þâfnoa-
se, interminabile, de joasã þinutã, ºi pre-
mergãtor devoalãrii listei de comisari
europeni ºi dupã aceea, denotã o necu-
noaºtere realã a ceea ce s-a petrecut.
De ce Corina Creþu? De ce nu s-a dis-
cutat propunerea în Parlament, anterior
trimiterii ei ºi nu dupã anunþarea aces-
teia ºi a portofoliului? ªi câte ºi mai câte
alte interogaþii, la fel de infantile. Din
capul locului, o precizare: portofoliul
pentru Agriculturã, deþinut de Dacian
Cioloº, nu mai putea fi reînnoit, regula
fiind aplicatã în toate cazurile. Jean Clau-
de Juncker, 60 de ani, acest veteran al
Europei, fost premier al Luxemburgu-
lui, timp de 18 ani, ºef al Eurogrupului
timp de 8 ani, care stãpâneºte „arta
compromisului”, cunoscând toþi liderii

europeni dupã Francois Mitterrand ºi
Helmut Kohl, trãind cu ardoare eºecul
Tratatului constituþional, în 2005, intra-
rea în vigoare a Tratatului de la Lisabo-
na, patru ani mai târziu, naºterea mone-
dei unice, criza datoriilor, salvarea euro,
ºi-a prezervat – atenþie – prerogativa ar-
hitecturii viitoarei sale echipe de 26 de
comisari europeni. Dacã þinem seama de
faptul cã Federica Mogherini, candida-
tul Italiei, a primit postul de Înalt Re-
prezentant pentru Politicã Externã al UE
în negocieri separate, premierul Matteo
Renzi jucând extrem de tare: „Moghe-
rini sau nimic ºi ne asumãm ºi dreptul
de veto la desemnarea lui Donald Tusk
ca preºedinte al Consiliului European”.
Care au fost criteriile lui Jean Claude
Juncker? În primul rând, un subtil do-
zaj între marile ºi micile þãri europene,
estul ºi vestul UE, între bãrbaþi ºi femei
ºi, nu în ultimul rând, o sintezã între
dreapta conservatoare ºi stânga social-
democratã. Preºedintele viitoarei Comi-

sii Europene a rezervat ab-initio 9 porto-
folii, unele cheie, pentru femei, atâtea
câte figuraserã ºi în organigrama pre-
decesorului sãu, Jose Manuel Barroso.
Cu numai o sãptãmânã înaintea datei
anunþate cã vor fi fãcute publice nume-
le comisarilor europeni ºi portofoliile în-
credinþate avea... doar 4 femei printre
candidaþi, riscând sã nu-i fie validatã
noua echipã la votul de învestiturã din
Parlamentul European. Finalmente, „þãri
mici”, precum Danemarca sau Slovenia,
l-au liniºtit, încât a crede cã a planat vreo
rezervã asupra Corinei Creþu, eurode-
putat cu stagii ºi vicepreºedinte PES,
adicã în anturajul lui Martin Schulz, pre-
ºedintele Parlamentului European, este
o aiurealã. Se vorbeºte chiar de o vic-
torie a femeilor la Comisia Europeanã,
unde Federica Mogherini, Kristalina
Georgieva (Bulgaria) ºi Alenka Bratuºek
(Slovenia) au obþinut ºi funcþii de vice-
preºedinte al CE. A pune la îndoialã fle-
rul lui Juncker de a citi, la proba de in-

terviu, adâncimea fiecãrui candidat,
pare neverosimil. E prea mare maestru
al politicii europene pentru a se încurca
singur, prin desemnarea unei echipe de
comisari, în care poate opera permutãri,
când „mari ºantiere” ale UE – lupta con-
tra ºomajului, criza ucraineanã ºi tensi-
unile internaþionale, relaþiile cu Londra,
relaþiile comerciale cu SUA, energia -
îl aºteaptã. Corina Creþu a dobândit un
portofoliu, cum s-a spus, cu greutate,
ceea ce finalmente este un câºtig al Bu-
cureºtiului ºi, n-am pune în ultimul rând,
al bunelor rezultate obþinute de Alianþa
electoralã PSD-UNPR-PC la alegerile
europarlamentare din luna mai, de care
nu se mai pomeneºte. Martin Schulz are
rezultatele în faþã, ºi, probabil, regretã
cã i-a lipsit atât de puþin sã fie el în
postura lui Jean Claude Juncker. Când
Victor Ponta se arãta încrezãtor în ºan-
sele Corinei Creþu chiar ºtia pe ce se
bazeazã, indiferent de pãrerea noastrã
despre actualul premier.

Ziua de organizare a
Alegerilor pentru Pre-
ºedintele României este
duminicã, 2 noiembrie
2014, conform Hotãrâ-
rii Guvernului nr.520/
2014. Potrivit HG
nr.521/2014 de aproba-
re a Programului calen-
daristic pentru realiza-
rea acþiunilor necesare
pentru alegerea Preºe-
dintelui României în
anul 2014, în situaþia
organizãrii unui al doilea tur de
scrutin alegerile vor avea loc în
data de 16 noiembrie 2014. Pre-
fectul judeþului Dolj, Nicolae So-
rin Rãducan s-a adresat primarilor
ºi secretarilor cu rugãmintea sã ur-
mãreascã cu prioritate sarcinile ce
reies din Calendarul aprobat prin
HG nr. 521/2014, dar ºi calenda-
rul AEP (Autoritatea Electoralã
Permanentã). Conform ordinii de
zi, subprefectul Ionel Ciobotea a
prezentat primarilor ºi secretarilor
sarcinile ce le revin în vederea or-
ganizãrii ºi desfãºurãrii în bune
condiþii a alegerii Preºedintelui Ro-
mâniei. De asemenea, reprezentan-
tul A.E.P. în Biroul  Judeþean Dolj,

Societatea a obþinut în 2011 un
profit de 792.713 lei, pentru ca în
2012 sã fie înregistratã o pierdere
de 615.531 lei. În 2013, SC Pieþe
ºi Târguri Craiova SRL a intrat din
nou pe profit, care s-a ridicat la
321.718 lei, pentru ca în anul
2014, dupã doar opt luni, sã se
înregistreze deja un profit de
764.233 lei.

Obþinerea acestui profit a avut
la bazã o serie de mãsuri luate de
conducerea societãþii, legate în
principal de eficientizarea pieþelor,
prin creºterea gradului de încasa-
re a taxelor datorate de comer-
cianþi, dar ºi prin închirierea tutu-
ror spaþiilor ºi terenurilor care se
pretau la activitãþi comerciale în
pieþele pe care societatea noastrã

Prefectul judeþului Dolj, Sorin Rãdu-
can, i-a convocat ieri la ºedinþã pe toþi
primarii din judeþ pentru a le prezenta

principalele mãsuri privind organiza-
rea ºi desfãºurarea alegerilor  pentru
Preºedintele României din anul 2014.

Radu Sãvulescu a prezentat aspec-
tele importante privind utilizarea
Registrului electoral.

“Mitingurile electorale
se declarã la Primãrie
cu 3 zile înainte de desfãºurare”

La rândul sãu, inspectorul ºef
al Inspectoratului de Jandarmi Ju-
deþean Dolj, General de brigadã
Constantin Florea i-a informat pe
primari cu privire la desfãºurarea
adunãrilor publice cu caracter elec-
toral. „Adunãrile publice cu carac-
ter electoral (mitingurile) se pot
desfãºura conform Legii nr. 60 din
1991 privind organizarea ºi desfã-
ºurarea adunãrilor publice, repu-

blicatã, aspect relie-
fat ºi de BEC. Or-
ganizatorii sunt
obligaþi sã declare
adunãrile publice la
Primãrie cu cel pu-
þin 3 zile înainte de
data desfãºurãrii.
Este nevoie ca per-
sonalul de speciali-
tate din cadrul Pri-
mãriilor sã verifice
dacã organizatorii
întocmesc corect

cererile de avizare conform anexei
din Legea nr. 60/1991, iar în caz
contrar vor solicita organizatorilor
sã se conformeze prevederilor le-
gale. Dupã primirea ºi înregistra-
rea cererii la Primãrie, este nece-
sarã întocmirea unei adrese cãtre
Inspectoratul de Jandarmi Judeþean
ºi Inspectoratul de Poliþie Judeþean
pentru constituirea comisiei de avi-
zare. Necesitatea constituirii comi-
siei de avizare din primar, secre-
tar, reprezentant al structurii de jan-
darmi ºi reprezentant al structurii
de poliþie. Drepturile primarului de
a interzice adunarea publicã în con-
diþiile art. 10 din Legea nr. 60/1991
Interdicþia privind consumul de
bãuturi alcoolice în zona în care se
desfãºoarã adunãrile publice ºi mo-
dul de punere în aplicare a acesteia.
A nu se face confuzii între adunãri-
le publice ce se declarã ºi adunãrile
publice care nu se declarã aºa cum
sunt prevãzute în art. 2 ºi art. 3 din
Legea nr. 60/1991. Elemente legate
de punerea în aplicare a art. 5 din
Legea nr. 60/1991”, a declarat
Constantin Florea.

ALINA DRÃGHICI

SC Pieþe ºi Târguri
Craiova SRL, pe profit

SC Pieþe ºi Târguri Craiova SRL  a prezentat ieri un bilanþ de
activitate pe primele opt luni ale anului curent. Conducerea

societãþii previzioneazã un final de an pe profit, dacã se menþine
ritmul de creºtere, chiar mai mult, se anticipeazã ca fiind anul

cu cel mai mare profit de când a fost înfiinþatã aceastã societate
din subordinea municipalitãþii craiovene. Profitul va fi  astfel

reinvestit în lucrãri modernizare.

le administreazã.
„Sperãm ca pânã la sfârºitul

anului în curs profitul nostru sã
se apropie de 10 miliarde de lei
vechi, obþinând astfel resursele fi-
nanciare pentru investiþiile nece-
sare. Intenþionãm sã demarãm, din
primãvara anului viitor, atât mo-
dernizarea Pieþei Gãrii, cât ºi a
Pieþei Brazda lui Novac, folosind
în acest sens, pe lângã fondurile
proprii, ºi sume atrase prin con-
tractarea unui împrumut. Dorim
sã creãm astfel condiþii mult mai
bune atât pentru comercianþi, cât
ºi pentru cumpãrãtori în pieþele
Craiovei”, a declarat Claudiu Nea-
goe, administrator al SC Pieþe ºi
Târguri Craiova SRL.

MARGA BULUGEAN
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Reamintim cã, pe 16 august
a.c., în jurul orei 05.00, poliþiºtii
doljeni erau anunþaþi cã, persoane
necunoscute au pãtruns în locuin-
þa lui Nelu Buþu, de 42 de ani, din
comuna Cârcea, i-au tãiat gâtul cu
o baionetã ºi au dipãrut, bãrbatul
decedând la scurt timp. Imediat,
s-a constituit o echipã complexã
condusã de un procuror crimina-
list din cadrul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, fiind dema-
ratã ancheta pentru stabilirea îm-
prejurãrilor producerii faptei, iden-
tificarea ºi prinderea autorilor.

Cercetãrile au scos la ivealã un
scenariu demn de un film de groa-
zã, pentru cã omorul a fost plã-
nuit cu sânge rece, pas cu pas,
chiar de fiul victimei. ªi totul din
cauza banilor...
S-a supãrat dupã ce tatãl
l-a lãsat fãrã bani

Adrian Buþu, de 18 ani, fiul ad-

Procurorii anticorupþie craio-
veni au anunþat cã i-au trimis în
judecatã pe Maria Schutz, admi-
nistrator de fapt al S.C. IZAMAR
S.R.L., Ionicã Bãdoi, administra-
tor al aceleiaºi firme, Mihaela Bun-
ciu, la data faptei inspector supe-
rior la Agenþia de Plãþi ºi Interven-
þie pentru Agriculturã (APIA) Dolj,
finã a Mariei Schutz, Dan Alexan-
dru Cercel, consilier superior la
APIA Dolj, la data faptei.

Potrivit rechizitoriului, în cursul
anului 2008, Maria Schutz l-a pus
pe Ionicã Bãdoi sã depunã la APIA

Maria Schutz, deferitã justiþiei într-un dosar
de fraude cu fonduri europene

Procurorii din cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie –
Serviciul Teritorial Craiova au anunþat, ieri, cã au trimis-o în
judecatã, în stare de libertate, pe Maria Schutz, fost consilier
judeþean, împreunã cu administratorul unei firme ce-i aparþine
ºi cu doi funcþionari ai APIA Dolj, pentru fraude cu fonduri
europene, întrucât ar fi obþinut ilegal aproape 1 milion de lei.

– Centrul Judeþean Dolj, cererea de
platã ºtiind cã 2.000 ha din supra-
faþa totalã de 3.943,93 ha înscrisã
în documente nu se aflau în exploa-
tarea S.C. IZAMAR S.R.L. Ulterior,
spun procurorii, Maria Schutz a
determinat-o pe fina sa, Mihaela
Bunciu, inspector superior în ca-
drul APIA – Centrul Judeþean Dolj,
sã modifice, în sistemul informa-
tic, suprafeþele declarate de socie-
tate prin cererea de platã, diminuând
unele parcele, astfel încât suprafa-
þa declaratã sã coincidã cu supra-
faþa determinatã ºi, prin urmare sã

fie emisã o decizie fãrã sancþiuni.
De menþionat este faptul cã, incul-
pata Bunciu Mihaela, a accesat apli-
caþia electronicã folosind parolele de
autentificare ale unora dintre cole-
gii sãi. Dosarul a fost preluat de
Cercel, care a confirmat acþiunile
executate cu încãlcarea reglemen-
tãrilor legale de cãtre inculpata Bun-
ciu Mihaela, fãrã sã fi verificat co-
respondenþa dintre valorile supra-
feþelor menþionate ca declarate de
fermier cu cele consemnate de
acesta în declaraþia ataºatã cererii
de platã.

„Aceste acþiuni au avut ca rezul-
tat obþinerea, pe nedrept,de cãtre
S.C. IZAMAR S.R.L. a unor fon-
duri europene în sumã
de 919.473,61 lei (echivalentul a
274.953 euro), din care 655.377,82
lei (echivalentul a 195.980 euro) a
reprezentat platã SAPS – FEGA, iar

264.095,79 lei (echivalentul a
78.973 euro) a reprezentat o platã
FEADR. În cauzã, s-a dispus in-
disponibilizarea, prin instituirea unui
sechestru asupra mai multor bunuri
imobile ce aparþin inculpaþilor”, au
comunicat reprezentanþii DNA –

Serviciul Teritorial Craiova. Dosa-
rul va fi judecat la Tribunalul Dolj.

În prezent, Maria Schutz are pe
rolul Tribunalului Bihor un alt dosar,
în faza de rejudecare dupã ce a fost
condamnatã pe fond pentru frauda-
rea Orser Oradea ºi Sere Codlea.

Autorii crimei din Cârcea au fost prinºi!

A tocmit un ucigaº ca sã-i ucidã tatãlA tocmit un ucigaº ca sã-i ucidã tatãlA tocmit un ucigaº ca sã-i ucidã tatãlA tocmit un ucigaº ca sã-i ucidã tatãlA tocmit un ucigaº ca sã-i ucidã tatãl

„În urma analizãrii probelor din dosar, procurorul crimina-
list a pus în miºcare acþiunea penalã ºi a dispus reþinerea pe
bazã de ordonanþã, pentru 24 ore faþã de cei trei suspecþi, pentru
sãvârºirea infracþiunii de omor calificat, cu premeditare, din
interes material. Aceºtia au fost prezentaþi Tribunalului Dolj,
care a emis pe numele lor mandate de arestare preventivã pen-
tru 30 de zile. În activitãþile desfãºurate pe 10.09.2014 au fost
angrenaþi poliþiºti din cadrul Serviciului de Investigaþii Crimi-
nale, Secþiei 4 Poliþie Urbanã Craiova, Poliþiei oraºului Segar-
cea,  Secþiilor  4, 13 ºi 14 Poliþie Ruralã, precum ºi specialiºti
criminaliºti ºi Serviciul pentru Acþiuni Speciale. De asemenea,
în toatã aceastã perioadã, activitãþile de cercetare desfãºurate au
beneficiat de sprijinul tehnic ºi operativ de specialitate al Direc-
þiei Judeþene de Informaþii Dolj a SRI”, ne-a declarat inspector
principal Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Dupã o anchetã complexã, în cursul zi-
lei de miercuri, poliþiºtii de investigaþii cri-
minale doljeni, împreunã cu procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj ºi
cu sprijinul SRI Dolj, au reuºit sã-i identi-
fice pe autorii omorului comis pe 16 au-
gust a.c., în localitatea doljeanã Cârcea,
când un bãrbat de 42 de ani din localitate
a fost gãsit cu gâtul tãiat în propria casã.

Oamenii legii au stabilit cã autorii sunt trei
tineri cu vârste cuprinse între 18 ºi 20 de
ani, fiul victimei fiind cel care a pus la
cale totul, pentru a moºteni averea. I-a
promis unui tânãr 35.000 de euro ca sã-l
scape de tatã, i-a deschis uºa, apoi s-a
prefãcut ºocat ºi l-a îngropat pe cel care îl
crescuse. Acum este dupã gratii împreu-
nã cu cei care l-au ajutat.

optiv al lui Nelu Buþu, obiºnuia sã
„spargã” banii familiei prin resta-
urantele ºi cluburile din Craiova.
Ba apropiaþii familiei spun cã tâ-
nãrul mai pierdea bani ºi pe la jo-
curile de noroc, deºi tânãrul nu a
recunoscut acest lucru în faþa an-
chetatorilor. Cert este cã, la un
moment dat, capul familiei, Nelu
Buþu, care a fãcut bani din afa-
ceri cu fier, a decis sã-i taie toate
fondurile fiului, ca sã-l înveþe min-
te. Ba i-ar fi luat ºi telefonul. Nu-
mai cã, deºi a vrut sã-i dea o lec-
þie fiului sãu, Nelu Buþu n-a ºtiut
cã în acest fel, în mintea tânãru-
lui, vor încolþi gândurile crimina-
le. Adrian s-a gândit cã cea mai
bunã metodã de a avea bani din
nou ar fi sã moºteneascã averea
familiei, iar asta însemna sã sca-
pe de tatãl sãu. La începutul lunii
august, a discutat acest lucru cu
un prieten, ªtefan Alexandru Io-
van, de 20 de ani, din Craiova,

însã cel din urmã n-a vrut sã co-
mitã fapta, chiar dacã i s-au pro-
mis o grãmadã de bani. Însã a gã-
sit pe cineva dispus sã facã asta
în schimbul sumei de 35.000 de
euro: Marius Daniel Burican, de
18 ani, din comuna Cerãt, elev al
Colegiului ªtefan Odobleja din
Craiova (a terminat clasa a XI-a
cu media generalã 6,67). Au pus
la punct toate detaliile, Adrian Buþu
a fãcut rost de o baionetã, iar pe
16 august, dimineaþa, în jurul orei
05.00, dupã ce tatãl sãu a ador-
mit, l-a sunat pe Burican, care a
venit purtând o cagulã, i-a dat
arma, i-a arãtat unde doarme tatãl
sãu, apoi a mers la el în camerã.
Dupã ce i-a înfipt baioneta în gât,
chiar în patul unde dormea, auto-
rul a plecat acasã, fãrã sã primes-
cã vreun ban din suma promisã,
iar arma crimei a aruncat-o unde-
va în spatele casei, în câmp. Au
crezut, timp de câteva sãptãmâni,
cã vor scãpa...

Numai cã anchetatorii erau pe ur-
mele lor. În urma cercetãrilor ºi in-
vestigaþiilor fãcute a fost constituit
un cerc de suspecþi, iar miercuri,
10 septembrie a.c. au fost fãcute 5
percheziþii domiciliare la locuinþele
suspecþilor. În total, opt persoane
au fost ridicate ºi conduse la sediul
I.P.J. Dolj, dupã descinderi, la au-
diere, cei trei recunoscându-ºi fie-
care vina. Au fost arestaþi pentru
30 de zile pentru omor calificat cu
premeditare, respectiv instigare ºi
complicitate la aceastã infracþiune
deosebit de gravã.
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Atacul terorist al Turnurilor Gemene din
New York de la care s-au împlinit ieri trei-
sprezece ani a fost decretat, într-o unani-
mitate deconcertantã în acel moment, drept
o rãscruce între douã lumi, reperul ce-avea
sã defineascã secolul ºi mileniul ce abia
debutaserã. Faptul cã s-a produs atunci
una dintre clipele siderale ale lumii „vechi”
nu încape îndoialã. Tot aºa cum schimba-
rea –  epocalã – a aceleiaºi lumi nu s-a
împlinit, intrând în rândul atâtor profeþii
iluzorii. Ori al multora utopii.

Ieri, evenimentul n-a depãºit, fireºte cu
excepþia americanilor ce ºi l-au asumat ca
un fel de contrapunct nedorit al lui 4 iulie,
mãsura unei ºtiri mediatice, inclusiv la ni-
velul cutumelor diplomaþiei. În sine, ori-
cât de omeneascã, uitarea aceasta e ºi un
indiciu, categoric în gravitatea sa, al ade-
vãrului axiomatic cã, în Istorie, ne-învã-
þarea conduce la… repetare. ªi nu am nici-
un dubiu cã aºa este. Fiindcã, odatã cu
riposta americanã, mai întâi în Afganis-
tan, dar, mai târziu, ºi în alte locuri, de-
parte de a fi fost „mântuitã”, tragedia din
11 septembrie s-a repetat, ca în acel joc al

De la TDe la TDe la TDe la TDe la Turnurile Gemeneurnurile Gemeneurnurile Gemeneurnurile Gemeneurnurile Gemene
la ºesurile Crimeii…la ºesurile Crimeii…la ºesurile Crimeii…la ºesurile Crimeii…la ºesurile Crimeii…

undelor apei lovite cu o piatrã.
Ce altceva ar fi, în termenii unei jude-

cãþi neutre, cotropirea ºi ocuparea Crime-
ii? Dar cumplitele violenþe din Fâºia Gaza?
ªi oripilantele cruzimi din Nordul Irakului
ºi al Siriei? În toate aceste acte neînca-
drabile paradigmei noii lumi de care s-a
vorbit imediat dupã acel 11 septembrie s-
au comis crime oribile, violenþe de factu-
ra unui pogrom, cãrora le-au cãzut victi-
me un numãr înmiit, faþã de cele ale ata-
cului new-yorkez, de persoane a cãror
structurã, prin mulþimile de copii ºi de fe-
mei, ar trebui sã facã ridiculã chiar ºi o
simplã ºi banalã comparaþie.

Mi-am amintit, ieri, de acel moment pe
care l-am trãit în istoricul orãºel italian
de pe colinele marchigiane, nu departe de
þãrmul adriatic, Recanati. Mã aflam la ju-
mãtatea unui sejur, în cadrul unui tradiþi-
onal „seminar internaþional” consacrat ge-
nialului poet ºi gânditor Giacomo Leopardi
ce se nãscuse, în îndepãrtatul an 1798,
chiar în acel „sãlbatic târg”, cum avea
sã-l nemureascã el însuºi. Eram cca ºai-
zeci de studioºi din toatã lumea, din care

doar vreo zece dascãli, restul tineri stu-
denþi invitaþi la seminarii închinate operei
marelui poet.

ªtirea nãucitoare m-a ajuns pe învechi-
tul corso al localitãþii, discutând cu poetul,
criticul ºi lingvistul Paolo Valesio, modera-
torul seminarului, un italian transmutat la…
New York. Ne îndreptam, puþin dupã orele
15,00, spre centrul de studii, spre a relua
dezbaterile de dupã-amiazã. În urma ºi îna-
intea noastrã, strada, cu pietrele sale de râu
amintind de gloria mai veche a micului oraº
colinar, tinerii studenþi ne flancau, gesticu-
lând ºi discutând pe tonurile mai ridicate
ale vârstei juvenile.

La primul colþ al acestui parcurs pe care
îl refãceam a nu ºtiu câta oarã, din barul
unde obiºnuiam sã-mi beau cafeaua, tâ-
nãra barmaniþã ieºea alarmatã ºi aproape
urlând, invitându-ne înãuntru. Pe ecranul
televizorului se derulau, într-o succesiu-
ne repetitivã, teribilele imagini ale celor
douã vioane intrând ca-n pastã în fãloase-
le Turnuri new-yorkeze. Cu Paolo Vale-
sio, care vãzuse, la rândul sãu, multe ºi
nevrute evenimente tragice, în sumbra is-

torie a contestaþiilor de stradã din Italia,
dar ºi de prin alte locuri, n-am crezut în
realitatea imaginilor decât dupã ce-am de-
pãºit perplexitatea primelor clipe.

Apoi, toate zilele în care am mai rã-
mas, atunci, în Recanati, toþi acei ºaizeci
de oaspeþi vremelnici de pe toate meri-
dianele lumii, precum ºi de diverse idio-
muri, credinþe (inclusiv musulmane), et-
nii etc., ne-am regãsit, uniþi, sub spec-
trul aceluiaºi sentiment de reprobare a
terorii, indiferent de cine ar fi propagatã,
realizatã ºi motivatã.

Ceea ce am crezut – ºi s-a crezut –
atunci a fi un infailibil act de comuniune
în numele unei (alte) lumi mai bune, pre-
gãtitã sã lase decisiv ºi definitiv în urmã
sângerosul veac al celor douã conflagra-
þii mondiale n-avea sã capete consisten-
þã. Într-un larg spectru, geopolitic ºi
„ideologic”, în Ucraina ºi pe toatã întin-
derea Africii, teroarea se repetã cu o te-
nacitate sordidã. Diversitatea formelor –
ºi a motivelor invocate – n-o face mai
puþin tragicã decât acel nefericit atac din
11 septembrie 2001.

Pensionarea pe neaºteptate a
procurorului de caz face ca din
nou, pentru a nu ºtiu câta oarã,
decizia pe aceastã cauzã sã în-
târzie pentru cã va trebui ca
acest dosar sã fie redistribuit
altui procuror, mai puþin fami-
liarizat cu cauza, cãruia îi va
trebui timp sã analizeze probe-
le ºi sã le completeze. Toate
aceste întârzieri, toate aceste
tegiversãri aruncã o patã pe
instituþiile statului, cu cât se va
da mai repede o decizie, cu atât
va fi mai bine pentru Justiþia
din România.

Mariana Alexandru a infir-
mat în decembrie 2013 rechi-
zitoriul iniþial în dosarul “Gala
Bute”, prin care se dispusese

Deschiderea oficialã a lucrã-
rilor s-a bucurat de prezenþa a
peste 60 de preºedinþi de Parla-
mente naþionale, precum ºi a
Preºedintelui Parlamentului Eu-
ropean, Martin Schulz, a pre-
ºedintelui Adunãrii Parlamenta-
re a Consiliului Europei, Anne
Brasseur, a preºedintelui Adu-
nãrii Parlamentare a OSCE, Il-
kka Kanerva, ºi a altor înalþi
funcþionari la nivel european.
Agenda sesiunii inaugurale a
propus o tematicã deosebit de
complexã ºi actualã, concentra-
tã în jurul noilor dimensiuni ºi
valenþe pe care le capãtã con-
ceptul modern de democraþie:
rolul Curþii Constituþionale ºi
controlul constituþionalitãþii ca
garant al respectãrii drepturilor
fundamentale, încrederea cetã-
þeanului în clasa politicã i im-
plicarea activã a cetãþenilor în
procesul de legiferare. Experti-

Pe când o decizie
în dosarul „Gala Bute” ?!

Conferinþa EuropeanãConferinþa EuropeanãConferinþa EuropeanãConferinþa EuropeanãConferinþa Europeanã
a Preºedinþilor de Parlamentea Preºedinþilor de Parlamentea Preºedinþilor de Parlamentea Preºedinþilor de Parlamentea Preºedinþilor de Parlamente

Preºedintele Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgonea, a partici-
pat ieri, la sesiunea de deschidere a Conferinþei Europene a
Preºedinþilor de Parlamente, gãzduitã la Oslo de Adunarea

Parlamentarã a Consiliului Europei ºi Parlamentul Norvegian.

za României în aceste domenii
de interes la nivel european a fost
valorificatã pe parcursul întâlni-
rilor bilaterale pe care preºedin-
tele Camerei Deputaþilor le-a
avut, în marja Conferinþei, cu
preºedinþii altor parlamente re-
prezentative la nivel regional.

În  acest  context ,  Valer iu
Zgonea a discutat cu omologul
sãu elen, Evangelos-Vasileios
Meimarakis, despre aprofunda-
rea unor modalitãþi de lucru sis-
tematic între cele douã legisla-
tive, inclusiv la nivel de comisii
parlamentare ºi grupuri de prie-
tenie, ca urmare a excelentei co-
operãri avute de cele douã fo-
ruri în cadrul primei Adunãri
parlamentare a statelor membre
în cadrul Procesului de Coope-
rare din Europa de Sud-Est (SE-
ECP), desfãºuratã în acest an
la Bucureºti.

MARGA BULUGEAN

Dosarul „Gala Bute”
se tegiverseazã de mai
mult timp, se mutã
dintr-un sertar în altul,
se ºterge praful dupã
coperþile lui ºi se pune
deoparte. Procurorii
se feresc de acest
dosar, fãcând tot
posibilul sã-l ocoleas-
cã. Numai cã suntem
într-un moment în
care Justiþia ar trebui
sã se pronunþe, sã
dea o decizie, indiferent care ar fi ea, desigur o decizie corectã ºi motivatã.
Când era foarte aproape acest lucru, CSM a aprobat cererea de pensionare a
procurorului Mariana Alexandru, adjuncta procurorului-ºef al Secþiei II din DNA,
cea care se ocupa de acest caz. Cu o zi înainte de cererea de pensionare înce-
puserã audierile funcþionarilor de la Ministerul Dezvoltãrii Regionalã...

trimiterea in judecatã doar a lui
Rudel Obreja, fiind scoºi de sub
urmarire penalã reprezentanþii
Ministerului Dezvoltarii Regio-
nale ºi Turismului, Ministeru-
lui Economiei, companiilor na-
þionale ºi ai Federaþiei Române
de Box. Ea a dispus astfel re-
luarea cercetãrilor din dosar.
Mariana Alexandru a fost de-a
lungul timpului adjunct al sec-
þiei I a DNA, a fãcut echipã cu
procurorul Lucian Papici la
ºefia secþiei, la sfârºitul anului
trecut au fost schimbaþi ambii
procurori iar, ulterior, Mariana
Alexandru a fost numitã ad-
junct al secþiei II-a a DNA.

Procurorul mai sus menþio-
nat este cunoscut ca unul cu-

rajos ºi destoinic, de aceea ple-
carea sa poate avea legãturã cu
o serie de suspiciuni care l-au
vizat în ultimul timp în legãtu-
rã cu instrumentarea corectã ºi
tergiversarea nejustificatã a mai
multor dosare de corupþie ex-
trem de importante. Mariana
Alexandru a beneficiat chiar ºi
de sustinerea publicã a Amba-
sadei SUA în scandalul din oc-
tombrie 2013, când ministrul
Justiþiei a încercat schimbarea
sa ºi a lui Lucian Papici de la
ºefia unei secþii DNA. Mariana
Alexandru a instrumentat do-
sare de corupþie precum cele
ale lui Cãtãlin Voicu, Monica
Ridzi sau Adrian Nãstase.

MARGA BULUGEAN
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Decizia a fost luatã în urma în-
tâlnirii pe care ministrul Sãnãtãþii,
Nicolae Bãnicioiu a avut-o ieri di-

Ediþia a 21-a a Conferinþei ºtiin-
þifice internaþionale „Muzeul ºi
cercetarea ºtiinþificã” a reunit, ieri,
la deschiderea ce a avut loc în sala
de ºedinþe a Consiliului Judeþean
Dolj, specialiºti din þarã, dar ºi din
strãinãtate, din þãri precum Bul-
garia, Turcia, Siria, Republica
Moldova, Belgia, Japonia sau Slo-
vacia. Tematica manifestãrii ºtiin-
þifice cuprinde mai multe secþiuni
între care Biologie Vegetalã, Bio-

Rezidenþiatul, reprogramat pe 24 noiembrie
Programat iniþial pentru data de 16

noiembrie a.c, concursul de intrare în
Rezidenþiat a fost decalat cu o sãptãmâ-
nã, urmând sã aibã loc pe 24 noiembrie
a.c. Ministerul Sãnãtãþii a luat aceastã
hotãrâre având în vedere faptul cã în
data de 16 noiembrie este programat
turul doi al alegerilor prezidenþiale.

mineaþã cu rectorii universitãþilor
de medicinã ºi farmacie. În ultimii
ani concursul s-a desfãºurat des-

centralizat, în ºase centre univer-
sitare din þarã: Bucureºti, Iaºi, Cluj-
Napoca, Târgu Mureº, Timiºoara
ºi Craiova pentru toate domeniile,
respectiv medicinã, medicinã den-
tarã ºi farmacie, pe baza tematici-
lor anunþate.

În urma Rezidenþiatului, absol-
venþii facultãþilor cu specific sani-
tar vor putea ocupa un loc sau un
post în domeniile medicinã, medi-
cinã dentarã ºi farmacie. Anul
acesta concursul se va desfãºura
în aceleaºi condiþii ca ºi pânã
acum. Astfel, tematica Rezidenþia-
tului ºi bibliografia aferentã vala-
bilã pentru sesiunea noiembrie
2014 sunt aceleaºi cu cele din se-
siunea anterioarã. Detaliile privind
organizarea concursului vor fi pu-
blicate de cãtre Ministerul Sãnãtã-
þii, în perioada urmãtoare, pe pa-
gina de web www.ms.ro.

Se aºteaptã
concurenþã mare

Nu mai puþin de 5.102 tineri
absolvenþi au participat la reziden-
þiatul din toamna anului trecut,
aceºtia concurând pentru 3.879
locuri ºi posturi. Cei mai mulþi
medici tineri, 3.857, s-au înscris
pentru locurile ºi posturile scoa-

se la concurs în domeniul medi-
cinã, un numãr de 964 au optat
pentru locurile ºi posturile din
domeniul medicinã dentarã, iar
restul de 281 au susþinut concur-
sul pentru domeniul farmacie. La
Craiova, rezidenþiatul s-a desfã-
ºurat pentru posturile publicate în
judeþele Braºov, Dolj, Gorj, Me-
hedinþi, Olt ºi Vâlcea ºi pentru lo-
curile publicate în centrele univer-
sitare Craiova ºi Braºov ºi au fost
peste 500 de candidaþi.

Numãrul posturilor scoase la
concurs nu s-a stabilit aleator,

numai pe criterii istorice, ci în
funcþie de dinamica de personal.
S-a pus accent pe pregãtirea me-
dicilor pentru specialitãþile la
care în ultimii ani s-a constatat
deficit de personal în spitale.
Mai exact, posturile scoase la
concurs sunt, în principal, în
domeniile medicinã de urgenþã,
Anestezie Terapie Intensivã, ne-
onatologie, oncologie medicalã,
farmacie clinicã, specialitãþi pen-
tru care nu existã, în prezent, o
acoperire suficientã cu personal
calificat.

Specialiºti din toatã þara, prezenþi la
conferinþa Muzeului Olteniei

Cercetãtori de prestigiu din
cadrul multor institute de cer-
cetare în domeniul biologiei,
cadre universitare ºi muzeo-
grafi din þarã ºi strãinãtate

logie Animalã (Nevertebrate ºi Ver-
tebrate), Ecologie ºi Protecþia Me-
diului. „Conferinþa este deja una
de tradiþie. Prima ediþie a avut loc
în anul 1993. Iniþial participarea a
fost naþionalã, apoi, din 2006, au
fost ºi invitaþi din strãinãtate care
ne-au onorat cu prezenþa. Confe-
rinþa este o manifestare ºtiinþificã
emblematicã pentru Muzeul Olte-
niei”, a precizat Florin Ridiche, di-
rectorul Muzeului Olteniei.

Studiile ºtiinþifice
prezentate în cadrul
Conferinþei sunt ro-
dul unei îndelungi cer-
cetãri a micro ºi ma-
cro-organismelor din
diverse ecosisteme,
precum ºi a analizei
fenomenelor geologi-
ce/climatice petrecu-
te de-a lungul anilor
sau erelor în diverse

bioregiuni.
Lansare
de carte

Toate lucrãrile care vor fi
susþinute au primit girul co-
legiului ºtiinþific redacþional
reprezentat de personalitãþi
academice din þarã ºi strãi-
nãtate ºi vor fi tipãrite în
anuarul Secþiei de ªtiinþele
Naturii, ajuns la cel de-al
30-lea numãr, revistã cota-
tã la categoria B+ ºi aflatã
în baza de date Thomson-
Reuters.

În cadrul conferinþei, a
avut loc ºi lansarea unei noi
publicaþii a muzeului ºi anu-
me „Contribuþii la cunoaº-
terea chiropterelor din Ol-

tenia”, lucrare ce introduce în
circuitul public rezultatele cer-
cetãrilor complexe realizate de
dr. Elena Bazilescu, pe parcur-
sul a 16 ani (1960-1976) ºi sin-
tetizate în teza de doctorat, cu
acelaºi titlu, aceasta fiind ela-
boratã ºi susþinutã în anul 1977,
sub coordonarea ºtiinþificã a re-
putatului prof. dr. doc. Alexan-
dru V. Grossu. Studiul cuprin-
de date referitoare la compo-
nenþa specificã a chiropterelor
(lilieci) prezente pe teritoriul
Olteniei, precum ºi observaþii
complexe legate de biologia ºi
ecologia acestei specii. Autoa-

rea cãrþii a fost muzeograf al
Secþiei de ªtiinþele Naturii a
Muzeului Olteniei Craiova.

În programul conferinþei este
cuprinsã ºi o excursie documen-
tarã aplicativã care are ca scop
evidenþierea ºi promovarea pa-
trimoniului natural ºi a obiecti-
velor turistice din zona Olteniei
ºi, totodatã, stimularea interesu-
lui privind cercetarea ºtiinþificã.

Concluziile comunicãrilor
ºtiinþifice prezentate vor fi dez-
bãtute la sediul Secþiei de ªtiin-
þele Naturii, în cadrul unor mese
rotunde, mâine, înainte de în-
cheierea manifestãrii.

sunt prezenþi zilele acestea la
Craiova pentru un eveniment
ºtiinþific organizat de Secþia de
ªtiinþele Naturii a Muzeului
Olteniei Craiova.
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ªeful administraþiei doljene spu-
ne cã filonul central al acestei ºedin-
þe este dat de douã teme care se
interconecteazã ºi care strãbat,
practic, toate punctele de importanþã
majorã aflate pe ordinea de zi. „Mã
refer aici la un subiect relativ nou -
principiul creºterii ecologice, al dez-
voltãrii durabile bazate pe eficienþã
energeticã ºi respect pentru sãnã-
tatea mediului înconjurãtor ºi, în
paralel, la efectele benefice pe care
le genereazã pe piaþa muncii. Aces-
te aspecte, fac, de altfel, obiectul
«Declaraþiei de la Torino», proiect
supus dezbaterii ºi aprobãrii cu oca-
zia ºedinþei Biroului CoR ºi suges-
tiv intitulat «Locuri de muncã în
Europa - Investiþii în oraºe ºi re-
giuni pentru creºtere durabilã».
Documentul subliniazã faptul cã tre-
cerea la o economie ecologicã, axatã
pe eficacitate în folosirea resurse-
lor, dar ºi pe reducerea efectelor po-
luante, se regãseºte între obiectivele
principale ale Strategiei Europa
2020 ºi reprezintã un capitol care
va avea alocatã, din fonduri struc-
turale ºi de investiþii europene, o
sumã considerabilã, de peste 38 de
miliarde de euro”, a precizat Ion
Prioteasa.

În perioada martie 2013 - septembrie
2014, Asociaþia Românã pentru Transfer
Tehnologic ºi Inovare implementeazã, ca
partener, alãturi de Agenþia de Dezvoltare
a Resurselor Umane Ruse ºi Centrul de
Afaceri pentru Sprijinirea Întreprinderilor
Mici ºi Mijlocii – Ruse proiectul „E-busi-
ness Pages – crearea unui portal electro-

În Italia, la Torino:

Ion Prioteasa va fi prezent laIon Prioteasa va fi prezent laIon Prioteasa va fi prezent laIon Prioteasa va fi prezent laIon Prioteasa va fi prezent la
cea de-a 154-a ºedinþã a Biroului CoRcea de-a 154-a ºedinþã a Biroului CoRcea de-a 154-a ºedinþã a Biroului CoRcea de-a 154-a ºedinþã a Biroului CoRcea de-a 154-a ºedinþã a Biroului CoR
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,

Ion Prioteasa, participã astãzi, în cali-
tate de preºedinte al Delegaþiei Româ-
niei la Comitetul Regiunilor (CoR), la cea
de-a 154-a ºedinþã a Biroului CoR. Într-
unirea, organizatã de regulã la Bruxel-
les, va avea loc, de aceastã datã, la To-
rino, marcând astfel preluarea preºe-

dinþiei Uniunii Europene de cãtre Italia,
pânã la finele anului curent. La ºedinþa
Biroului CoR, organizatã în foaierul Te-
atrului Regio din Torino, ºi-au confir-
mat prezenþa înalþi demnitari ai statu-
lui italian, oficiali ai instituþiilor euro-
pene, precum ºi reprezentanþi ai admi-
nistraþiei locale din þara gazdã.

« Declaraþia
de la Torino »

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj mai spune cã în privinþa
acestui plan strategic pe 10 ani al
Uniunii Europene, opinia factori-
lor responsabili cu monitorizarea
lui, exprimatã ºi pe agenda ºedin-
þei, este cã se impune redefinirea
sa pe baza unei dimensiuni terito-
riale, cu obiective particularizate
pentru fiecare regiune ºi cu ac-
centuarea rolului guvernanþei pe
mai multe niveluri.  „Ideea se re-
gãseºte în «Declaraþia de la Tori-
no», care aduce ºi ea în lumina
reflectoarelor autoritãþile locale ºi

regionale, cãrora le conferã, alã-
turi de sectorul privat, un rol
esenþial în realizarea unor investi-
þii publice ecologice, cum sunt
cele în infrastructurã, construirea
de locuinþe sau instalaþii de reci-
clare a deºeurilor. Este, practic,
ceea ce vedem cã începe sã se
întâmple ºi în judeþul nostru, în
special prin intermediul proiectu-
lui de peste 54 de milioane de euro
pentru implementarea sistemului
integrat de management al deºeu-
rilor. În egalã mãsurã, proiectul
reliefeazã ºi faptul cã acþiunile în-
treprinse în aceastã direcþie, a
tranziþiei la un model economic
superior, vor conduce la apariþia

unor noi pieþe ºi industrii ecologi-
ce, generând astfel locuri de mun-
cã. În acest sens, Comisia Euro-
peanã precizeazã cã sectorul bu-
nurilor ºi serviciilor de mediu a
deschis posibilitãþi de angajare
chiar ºi în plinã perioadã de crizã
economicã, fiind create, în total,
peste 1,2 milioane de posturi într-
un interval de un deceniu”, a mai
spus Ion Prioteasa.
« Analiza anualã
a creºterii pe 2015 »

ªeful administraþiei dojene sus-
þine cã problematica locurilor de
muncã rãmâne în centrul preocu-
pãrilor Comitetului Regiunilor, în
special în contextul în care eco-
nomiile din spaþiul comunitar se

resimt sub efectele crizei, ºomajul
se menþine la cote ridicate, mai ales
în rândul tinerilor, iar nivelul de
sãrãcie ºi decalajele salariale sunt
tot mai mari. „Aceste aspecte sunt
expuse ºi în proiectul de declara-
þie în perspectiva «Analizei anuale
a creºterii pe 2015» a Comisiei
Europene, aflat pe ordinea de zi a
ºedinþei de la Torino. Drept con-
trapondere, documentul evidenþia-
zã necesitatea unui pachet de mã-
suri care sã contribuie la consoli-
darea creºterii economice, cu ac-
cent pe realizarea de investiþii eco-
logice în regiuni ºi oraºe ºi pe efi-
cienþã energeticã“, a precizat Ion
Prioteasa, preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj ºi al Delegaþiei Ro-
mâniei la Comitetul Regiunilor.

„E-business Pages – crearea unui portal
electronic transfrontalier de afaceri”

nic transfrontalier de afaceri“, în cadrul
Programului de Cooperare Transfrontalierã
România – Bulgaria 2007 – 2013, Axa prio-
ritarã nr. 3:  Dezvoltare Economicã ºi So-
cialã, Domeniul de intervenþie 3.1: Susþi-
nerea cooperãrii mediului de afaceri din
zona transfrontalierã ºi a promovãrii ima-
ginii ºi identitãþii regionale. Ieri, la sediul

Asociaþiei, a fost organizatã
o conferinþã de presã, prile-
juitã de prezentarea proiectu-
lui ºi promovarea portalului
www.smebp.net. „Prin acest
proiect s-au realizat: o bazã
de date transfrontalierã ro-
mâno-bulgarã, tradusã în pa-
tru limbi (bulgarã, românã,
englezã ºi germanã), care ofe-
rã posibilitãþi de afaceri, un
portal ºi o piaþã on-line pen-
tru cerere ºi ofertã de bunuri
ºi servicii în regiunea trans-
frontalierã”, a precizat ieri, Sil-
viu Bratu, reprezentat al Aso-
ciaþiei Române pentru Trans-
fer Tehnologic ºi Inovare.

Stimularea colaborãrii
comerciale
bulgaro – române

Portalul  trans-
frontalier de afaceri
cuprinde informaþii
privind companiile
cu sediile în distric-
tele Ruse, Razgrad,
Veliko Tarnovo, Si-
listra ºi Dobrich din
Bulgaria ºi judeþele
Cãlãraºi, Constanþa
ºi Giurgiu, din Ro-
mânia ,  reprezen-
tând parte din re-
giunea transfronta-
lierã Bulgaria – Ro-
mânia. Obiectivul
portalului este de a stimula colaborarea
comercialã bulgaro – românã, prin rea-
lizarea unei baze de date privind oferta
ºi cererea în rândul companiilor din re-
giunile respective.Proiectul are ca rezul-
tate: creºterea comerþului transfrontalier

ºi a investiþiilor, creºterea competitivi-
tãþii prin publicitate, utilizarea mai efi-
cientã a fondurilor structurale europe-
ne, crearea de proiecte transfrontaliere,
stabilirea unei strategii transfrontaliere
economice unitare.
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Pentru a se asigura cã toate uni-
tãþile de învãþãmânt din judeþ co-
respund normelor, în primele zile
din luna septembrie inspectorii ºco-
lari împreunã cu reprezentanþii In-
stituþiei Prefectului Dolj au efec-
tuat un control tematic care a vi-
zat: stadiul pregãtirii localurilor
pentru deschiderea noului an ºco-
lar; existenþa autorizaþiilor sanitare
de funcþionare a unitãþilor ºcolare;
stadiul igienizãrii spaþiilor de învã-
þãmânt; verificarea laboratoarelor
ºi atelierelor ºcolare; stadiul apro-
vizionãrii cu combustibil solid pen-
tru sezonul rece. În total, la nive-

Elevii ºi preºcolarii doljeni vor stu-
dia în condiþii optime în noul an ºco-
lar, autoritãþile dând asigurãri cã uni-
tãþile de învãþãmânt au fost pregãtite
în acest sens. Astfel, pe perioada vacan-
þei de varã au fost efectuate lucrãri de
reparaþii curente ºi igienizãri, iar aco-
lo unde a fost nevoie a fost achiziþio-

nat combustibilul solid necesar pentru
încãlzirea în perioada de iarnã. Nu pu-
þine sunt ºi ºcolile care au accesat fon-
duri europene, având sprijinul autori-
tãþilor locale, pentru a duce la bun
sfârºit procesul de modernizare, ast-
fel încât totul sã fie perfect atunci când
primul clopoþel va suna.

lul întregului judeþ au fost verifi-
cate 189 de unitãþi de învãþãmânt
cu personalitate juridicã, precum
ºi 15 unitãþi de învãþãmânt parti-
cular ºi la majoritatea au fost deja
finalizate lucrãrile de renovare sau
modernizare a sãlilor de curs, fi-
ind gata pregãtite pentru deschi-
derea noului an ºcolar.

C. N. “Carol I”, moderniza
t cu sprijinul Primãriei Craiova

Este cunoscut faptul cã în ma-
joritatea localitãþilor doljene auto-
ritãþile locale acordã o atenþie de-
osebitã unitãþilor de învãþãmânt,

iar sprijinul financiar pe care îl
acordã pentru modernizarea aces-
tora nu este deloc de neglijat. Cu
sprijinul Primãriei Craiova, la Co-
legiul Naþional “Carol I” din Cra-
iova au fost realizate lucrãri de
renovare ºi modernizate atât sãli-
le de clasã cât ºi terenurile de
sport. De asemenea, a fost mo-
dernizat un corp de cãmin, iar lu-
crãrile pentru consolidarea gardu-
lui sunt în plinã desfãºurare, ter-
menul de execuþie fiind preconi-
zat în luna decembrie a acestui an.
În total, fondurile cheltuite pen-
tru realizarea acestor lucrãri se
ridicã la suma de 1272.000 lei, te-
renurile de sport au fost
realizate de primãria Cra-
iova, iar echipamentul ºi
panourile pentru baschet
au fost achiziþionate de
cãtre ºcoalã. Totodatã,
primãria Craiova a a alo-
cat suma de 100.000 lei
pentru ªcoala Gimnazia-
lã “Gheorghe Bibescu”,
iar în aceastã perioadã lu-
crãrile de modernizare a
structurilor Popoveni ºi
Grãdiniþa Popoveni sunt
în curs de finalizare.

Grãdiniþã din fonduri europene
la Bucovãþ

De sprijinul autoritãþilor locale
în ceea ce priveºte procesul de re-
novare ºi modernizare, au avut
parte ºi alte unitãþi de învãþãmânt
din judeþ, fie cã este vorba de ac-
cesarea fondurilor europene sau de
alocarea sumelor necesare inves-

tiþiilor, din bugetul local. Astfel, în
localitatea Bucovãþ a fost construi-
tã din fonduri europene o grãdini-
þã cu program normal, fiind finali-
zatã în proporþie de 90 la sutã, iar
la ªcoala Palilula s-a intervenit pen-
tru repararea acoperiºului ºi a ta-
vanelor. ªi ªcoala Gimnazialã “Tu-
dor Segãrceanu” din Goicea a pri-
mit fonduri de la bugetul local, în
valoare de 238 mii lei, banii fiind
folosiþi pentru extinderea reþelei e
calorifere, îmbrãcarea podelelor
cu gresie ºi amenajarea unui grup
sanitar. O atenþie deosebitã li se
acordã ºi preºcolarilor din Goicea
Micã, acolo unde a fost construitã

o grãdiniþã din fonduri europene,
valoarea investiþiei ridicându-se la
248 mii lei. ªi Grãdiniþa cu pro-
gram normal din Urzicuþa a fost
modernizatã, iar suma necesarã lu-
crãrilor, în valoare de 617 mii lei a
fost asiguratã de Primãrie.

Campusul ºcolar din Bechet,
finalizat la finele anului viitor

Construcþia campu-
sului ºcolar cu fonduri
europene la Liceul Te-
oretic Bechet va conti-
nua, întrucât, potrivit
autoritãþilor, a fost în-
tocmitã documentaþia
necesarã ºi potrivit con-
tractului ce urmeazã sã
fie semnat, lucrãrile vor
fi încheiate la finalul
anului 2015. Campusul
ºcolar ar urma sã cu-
prindã garsoniere pen-
tru cadrele didactice,

spaþiu de cazare pentru 100 de
elevi, cantinã, club ºi ateliere-ºcoa-
lã. În perioada 2007-2008, judeþul
Dolj a fost inclus într-un program
naþional privind construirea de cam-
pusuri ºcolare, întrerupt câþiva ani
mai târziu din lipsã de fonduri.

Fie cã au apelat la fonduri euro-
pene, sau au primit sprijin din par-
tea autoritãþilor locale, ºcolile ºi
grãdiniþele din judeþul Dolj sunt
pregãtite sã-i primeascã aºa cum
se cuvine pe elevii ºi preºcolarii
care se vor aºeza din nou în bãnci
luni, 15 septembrie, atunci când
clopoþelul va suna din nou dupã
cele trei luni de vacanþã.

La eveniment vor participa ansambluri precum:
Rozele Calafatului (Dolj), Doina Mischiului
(Dolj), Bordeiaºul (Bechet, Dolj), Trandafirul din
Ungheni (Argeº), Drag de joc (Poiana Mare,
Dolj), Brâuleþul (Turceni, Gorj), Steluþe Brânco-
vene (Horezu, Vâlcea), Irini (Comunitatea elenã
din Craiova), Sânziene bãnãþene (Giarmata,
Timiº), Ansamblul de dansuri folclorice autentice
al Casei de Culturã „Nadejda 1871” (Oreahovo,
Bulgaria), Izvocce (Oreahovo, Bulgaria), Corul
Casei de Culturã „Nadejda 1871” (Oreahovo,
Bulgaria), Zdravec Kapitanovski (Vidin, Bulgaria),
precum ºi soliºtii Oana Pârvan (Ponoare, Mehe-
dinþi) ºi Denis Drãghici (Craiova). Spectacolul va
începe la ora 12.00. De la ora 11.30, în Pãrcule-
þul „Mihai Bravu”, va avea loc parada portului
popular ºi hora înfrãþirii, la care vor lua parte cei
circa 300 de artiºti invitaþi la festival. Intrarea la
acest spectacol este gratuitã, în limita locurilor
disponibile.

Casa de Culturã „Traian Demetrescu”
organizeazã mâine, în Aula „Buia” a
Facultãþii de Agronomie, prima ediþie
a Festivalului Internaþional de Folclor

„Rapsodia Balcanica”.
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Preºedintele Rusiei, Vladimir Putin, comandan-
tul suprem al armatei ruse, a ordonat ieri inspecþii
la o serie de ministere ºi în regiunile din Extremul
Orient, în scopul verificãrii „capacitãþii acestora
de a efectua sarcini în condiþii de rãzboi”, relatea-
zã ITAR-TASS ºi Interfax. În acelaºi timp, ºeful
statului rus a dispus o verificare inopinatã a capa-
citãþii de luptã a tuturor unitãþilor militare din Dis-
trictul militar Est (Extremul Orient), a anunþat
ministrul rus al Apãrãrii, Serghei ªoigu, într-o
reuniune cu ºefii forþelor armatei ruse. Astfel,
Vladimir Putin a ordonat Ministerului rus al Apã-
rãrii ca, în colaborare cu Direcþia de programe
speciale, sã desfãºoare în perioada 11-18 septem-
brie inspecþii la ministerele Industriei ºi Comerþu-
lui, Comunicaþiilor, Transporturilor, Presei ºi Ti-
pãrituri, Aviaþiei, Cãilor Ferate, Flotei fluviale ºi la
toate organizaþiile subordonate acestora. Totoda-
tã, vor fi verificate administraþiile regionale din

Acord al statelor UE
pentru aplicarea,
începând de astãzi,
a noilor sancþiuni
contra Rusiei

Statele membre ale Uniunii
Europene au ajuns, ieri, la un acord
pentru ca sancþiunile economice
consolidate contra Rusiei sã intre
în vigoare astãzi, 12 septembrie, au
anunþat surse diplomatice europe-
ne, citate de AFP. Preºedintele
Consiliului European, Herman Van
Rompuy, a explicat ieri dupã-
amiazã, într-o declaraþie, cã decizia
a fost luatã pentru a menþine
presiunea asupra Moscovei, în
pofida unei detensionãri a situaþiei
din teren în estul Ucrainei, au
adãugat sursele citate. UE a
aprobat, luni, o nouã serie de
sancþiuni împotriva Rusiei în
contextul crizei din Ucraina, însã a
precizat cã amânã pentru câteva zile
punerea lor în aplicare, pentru a da
timp Moscovei sã-ºi continue
eforturile de pace. Noile sancþiuni
vizeazã ºase mari companii din
domeniul apãrãrii ºi energiei,
precum ºi 24 de personalitãþi, „între
care noii lideri din Donbas, membrii
Guvernului din Crimeea, precum ºi
decidenþi ºi oligarhi ruºi”, a anunþat
Consiliul European. Tot potrivit CE,
aceste sancþiuni „interzic finanþarea
a trei mari companii ruseºti din
domeniul apãrãrii ºi a altor trei din
sectorul energetic”. Replica
Moscovei la sancþiuni va fi
proporþionalã cu pierderile pe care
le va suferi economia rusã, a
declarat purtãtorul de cuvânt al
Ministerului de Externe al Rusiei,
Aleksandr Lukaºevici, în timpul
unei conferinþe de presã susþinute
ieri la Moscova, informeazã Interfax
ºi ITAR-TASS. Potrivit acestuia,
conducerea Rusiei a dat de înþeles
acest lucru „la mai multe niveluri”.
Pe de altã parte, Comisia Europeanã
i-a invitat pe miniºtrii rus ºi
ucrainean ai Energiei pentru o nouã
discuþie în problema livrãrilor
gazelor naturale ruse în Ucraina,
propunând ca întâlnirea sã aibã loc
la 20 septembrie la Berlin, a precizat
ieri Marlene Holzner, purtãtor de
cuvânt al comisarului european
pentru Energie, Günther Oettinger.

SUA a comemorat
13 ani de la atacurile
teroriste de la 11
septembrie

Politicieni, familiile celor care au
murit în atacurile teroriste ºi
demnitari s-au adunat ieri pentru a
þine un moment de reculegere ºi
pentru a asculta numele celor 2.753
de victime ale atacurilor din 11
septembrie 2001, de la World Trade
Center. Ceremonii asemãnãtoare au
avut, de asemenea, loc la Washing-
ton, unde un avion de cãlãtori a
fost deturnat ºi îndreptat asupra
Pentagonului, ºi pe câmpul din
Shanksville, Pennsylvania, unde s-
a prãbuºit un alt avion deturnat de
teroriºti. Preºedintele Barack
Obama urma sã rosteascã un
discurs la Pentagon, în cadrul unei
ceremonii private unde au fost
prezente rudele persoanelor ucise
în atacuri. În acest an, probabil
pentru prima datã de la atacuri, un
sentiment de normalitate ºi de
deschidere a apãrut în locul în care
cele douã avioane de cãlãtori
deturnate de militanþi Al-Qaeda au
intrat în turnurile gemene, relateazã
Reuters.

COMENTARIU

Când independentiºtii privesc spre EdinbourgCând independentiºtii privesc spre EdinbourgCând independentiºtii privesc spre EdinbourgCând independentiºtii privesc spre EdinbourgCând independentiºtii privesc spre Edinbourg
Independentiºtii scoþieni stârnesc deja în-

grijorare în Europa ºi, aºa cum se întâmplã,
n-ar fi deloc exclus ca „marea problemã”, de
o amplitudine greu de prevãzut, sã devinã chiar
semnalul lor, adicã sursa de inspiraþie pentru
separatiºtii din câteva þãri occidentale. O vic-
torie a câmpului „Da” ar fi semnalul determi-
nant pentru alte regiuni, care pun în discuþie
dorinþa de a deveni stat naþional. La Londra
oricum e panicã, premergãtor referendumului
din 18 septembrie. Premierul britanic, David
Cameron, a pus în gardã electoratul scoþian în
privinþa unui „salt în necunoscut” în cazul vic-
toriei lui „Da”. „Regatul Unit este o þarã pre-
þioasã ºi specialã. Suntem legaþi de scoþieni ºi
vrem ca voi sã rãmâneþi, pentru ca aceastã
familie de naþiuni sã nu se destrame”, a scris
David Cameron în cotidianul englez „Daily
Mail”. Solicitând un vot negativ („Nu”) sco-
þienilor pentru a rãmâne în Regatul Unit ºi
promiþând competenþe sporite pentru parla-
mentul din Edinbourg, conservatorul David
Cameron, liberal-democratul Nick Clegg, aliat
la guvernare, ºi adversarul politic laburist Ed
Miliband, s-au deplasat în Scoþia, unde Par-
tidul Conservator, al lui Cameron, este atât
de nepopular încât are un singur reprezen-
tant din 59 în parlamentul de la Edinbourg.
Nu este exclus ca lui David Cameron sã i se
cearã demisia de cãtre frondorii din partidul
sãu în cazul în care Scoþia pãrãseºte Regatul
Unit. Numai cã îngrijorarea presupune ºi un

posibil efect de domino. Scoþia ar putea fi
imitatã de Catalonia (Spania), unde 60% din
populaþie este favorabilã independenþei. Li-
derul independentist Arturo Mas (Partidul
Naþionalist Conservator Catalan) a denunþat
absenþa compromisului la partidele de la
Madrid. În Belgia, sciziunea þãrii este o dis-
cuþie mai veche. Flandra ºi-a anunþat inten-
þia de independenþã unilateralã. La ultimele
alegeri federale, din mai, partidul indepen-
dentist flamand Noua Alianþã Flamandã
(NVA), condus de Bart de Wever, a sosit în
frunte, cu 20%, iar partidul Naþionalist Fla-
mand, de extremã-dreaptã, al lui Vlaams
Belang, cu 3,07%, îi þine isonul. Fronda este
argumentatã economic, în sensul cã 6,7 mi-
lioane euro sunt transferaþi anual din Flan-
dra în Walonia. În Italia, miºcarea indepen-
dentistã Liga Nordului vizeazã la refondarea
Padaniei, în nordul þãrii, ºi obþine regulat suc-
cese electorale în Veneþia ºi Lombardia. Un
referendum fãrã valoare legalã, organizat în
martie în Veneþia, a arãtat cã 89% din locui-
tori sunt pentru independenþã. Potrivit coti-
dianului politic „Padania”, referendumul pen-
tru independenþã ar putea fi un detonator pen-
tru toþi aceia care luptã pentru autodetermi-
nare. Sã lãsãm Quebec-ul (Canada), care este
peste ocean, deºi este cert cã o victorie a
„Da”-ului scoþian ar crea apetenþã pentru un
gest similar. Partea proastã a lucrurilor este
cã Europa, mai exact Uniunea Europeanã, ºi

aºa fragilizatã, nu avea nevoie de asemenea
pusee. În Regatul Unit lucrurile sunt altfel pri-
vite ºi sã ne amintim cã la alegerile europar-
lamentare, din luna mai, partidul lui David Ca-
meron a fost învins de UKIP, un partid eu-
rosceptic, care a adunat 27,5% din sufragii.

Secretarul de stat american John
Kerry a sosit ieri în Arabia Saudi-
tã, pentru a încerca sã mobilizeze
zece þãri arabe ºi Turcia în lupta
împotriva Statului Islamic (SI),
prin consolidarea cooperãrii lor
militare, a declarat un oficial ame-
rican sub rezerva anonimatului,
informeazã AFP. Dupã o vizitã
efectuatã, miercuri, la Bagdad,
Kerry urmeazã sã participe la o
reuniune regionalã, la nivel de mi-
niºtri de externe, la Jeddah (vest).
În afarã de Arabia Sauditã, alte
cinci þãri din Consiliul de Coope-
rare al Golfului (Bahrein, Emira-
tele Arabe Unite, Kuweit, Oman,
Qatar), precum ºi Egiptul, Iorda-
nia, Irakul, Libanul ºi Turcia, par-

Kerry, în Arabia Sauditã pentru mobilizarea
þãrilor din regiune împotriva Statului Islamic

ticipã la aceastã reuniune, consi-
deratã crucialã de Statele Unite în
eforturile sale de a crea o coaliþie
globalã împotriva SI, grupare res-
ponsabilã de atrocitãþi comise în
Siria ºi Irak. Statele Unite ale Ame-
ricii, care menþin o cooperare mi-
litarã importantã cu þãrile arabe
din Golf, intenþioneazã sã-ºi con-
solideze bazele din regiune ºi sã
creascã numãrul zborurilor de su-
praveghere, a declarat oficialul ci-
tat. Miniºtrii Apãrãrii din regiune
urmeazã sã discute în curând pe
aceastã temã. Dupã o întrevedere
cu omologul sãu saudit, prinþul
Saud Al-Faisal, secretarul de stat
american urma sã se întâlneascã,
asearã, cu regele Abdullah.

Putin a ordonat inspecþii la ministere ºi în regiuni pentru verificarea
capacitãþii acestora de a acþiona în condiþii de rãzboi

Zabaikalie, Amur, Primorie, Habarovsk, Kamceat-
ka ºi Sahalin. În conformitate cu ordinul prezi-
denþial, ieri, începând cu  ora 10.00 (ora Mosco-
vei), trupele aeropurtate din Districtul militar Est,
precum ºi toate unitãþile militare ce staþioneazã
aici, au fost plasate în stare de alertã maximã.
Districtul militar Est grupeazã unitãþile militare din
Zabaikalie ºi Orientul Îndepãrtat, având cartierul
general la Habarovsk. Aceste inspecþii inopinate,
fãrã o înºtiinþare prealabilã, se desfãºoarã în con-
textul înrãutãþirii bruºte a situaþiei internaþionale,
ca urmare a crizei din Ucraina ºi a crizei dintre
Rusia ºi Occident. Occidentul a acuzat în repeta-
te rânduri Rusia de creºterea numãrului de exer-
ciþii militare „provocatoare”, dar Moscova a ne-
gat aceste acuzaþii, subliniind cã nu existã nici o
încãlcare în materie de drept internaþional în ca-
zul acestor manevre, destinate sã consolideze ca-
pacitatea de apãrare rusã.
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07:10 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung

07:50 Zon@
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
09:30 Starea naþiei
10:20 Biziday
11:00 Teleshopping
11:30 Politicã ºi delicateþuri
12:20 România în 5 minute
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Reportajele TVR

Internaþional *Portret ªerban Lupu
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:50 Legendele palatului,

prinþesa Ja Myung
18:10 Post Meridian
18:40 România în 5 minute
18:50 Clubul celor care

muncesc în România
19:00 Meteo
19:10 Aºa-i Românul!
19:30 Starea naþiei
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Clubul celor care

muncesc în România
21:05 Dr. House
22:55 Dog Pound
2010, Franta, Canada, Marea

Britanie, Dramã
00:50 Frumoasa împãrãteasã
2008, Hong Kong, Acþiune

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:45 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
2011, Coreea de Sud, Istoric
08:20 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
2011, Coreea de Sud, Istoric
09:00 Enescu
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Jurnal de front
11:00 SOS-Salvaþi Pãmântul

Nostru!
11:30 Tenis. Cupa Davis *

România- Suedia.
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 SOS-Salvaþi Pãmântul

Nostru!
19:00 5 minute de istorie
19:15 Gala COSR-"100 DE ANI

DE OLIMPISM"
20:40 Documentar 360°-GEO
21:40 Poate nu ºtiai
21:50 Enescu
22:00 Ora de ºtiri
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Zeul rãzboiului
2012, Coreea de Sud, Istoric
01:10 Documentar

07:35 1.000 post Terra
09:15 Jack ºi uriaºii
11:10 Stuart Little 2
12:30 Samsara
14:15 Fãrã complicaþii!
15:55 Un sãrut adevarat
1999, SUA, Comedie
17:45 Filme ºi vedete
18:15 1.000 post Terra
19:55 Jack Reacher. Un glonþ la

þintã
22:00 Banshee
23:00 Cartea morþilor
00:30 Marea neagrã
02:00 Citaþia
05:35 Martorul

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
1973, SUA, Dramã
11:00 Zborul 93 (R)
2006, Dramã, Istoric
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Crescându-l pe Waylon
2004, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 X-Men de la Origini:

Wolverine
2009, SUA, Acþiune, Fantastic, SF,

Thriller
22:30 Gamer - Jocul supravieþuirii
2009, SUA, Acþiune, SF, Thriller
00:15 X-Men de la Origini:

Wolverine (R)

07:15 Minciuna (R)
08:15 Rosa Diamante (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 Culorile iubirii (R)
14:30 Legãturi riscante (R)
15:30 Minciuna
16:30 Rosa Diamante
17:30 Clona
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 Culorile iubirii
22:00 Legãturi riscante
23:00 Casa de alãturi
00:00 Clona (R)
01:00 Rãzboiul sexelor

08:30 Acasã în bucãtãrie (R)
09:30 Doamne de poveste
10:30 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor (R)
11:00 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor
11:30 Acasã în bucãtãrie (R)
12:30 La Mãruþã (R)
14:00 Lara (R)
15:00 Doamne de poveste (R)
16:00 Lara
17:00 Jocul minciunilor (R)
18:00 Seinfeld (R)
19:00 Jocul minciunilor
20:00 Dragoste în ape tulburi
22:15 Serviciul Român de

Comedie
23:15 Impactul
01:15 Cobra 11 în alertã
02:00 Impactul (R)
03:30 Lumea Pro Cinema
04:00 Cine A.M.

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00  Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 King Kong
2005, SUA, Aventuri
00:00 Loviturã de graþie
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
02:00 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 Asi - Împotriva destinului
2007, Turcia, Dramã, Romantic,

Dragoste
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
22:15 D-Paparazzi
23:15 Ochii din umbrã (R)
00:45 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
03:45 Ochii din umbrã (R)
05:15 Te vreau lângã mine (R)

07:00 Clanul Bau-Bau (R)
2004, Marea Britanie, Comedie,

Familie, Fantastic
09:00 Walker, poliþist texan (R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
10:00 Teleshopping
10:30 Râzi ºi câºtigi (R)
11:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:30 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
12:00 Teleshopping
12:30 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Clanul Bau-Bau
2004, Marea Britanie, Comedie,

Familie, Fantastic
16:30 Focus
17:00  Walker, poliþist texan
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Câini ºi pisici
2001, SUA, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Arhanghel
2005, Marea Britanie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
00:00 O familie de poliþiºti
2010, SUA, Crimã, Dramã
01:00 Clanul Bau-Bau (R)
2004, Marea Britanie, Comedie,

Familie, Fantastic
03:00 Trãsniþi din NATO (R)07:00 ªtiri Sport.ro

08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Glory Milano "FÃRÃ

MILÃ!"
22:00 Wrestling RAW
00:00 Mafioþi
01:00 Wrestling SMACK
02:00 ªtiri Sport.ro
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07:00 Serbãrile Naþionale
Þebea 2014

08:00 Serbãrile Naþionale
Þebea 2014

09:00 Aventurile tânãrului
Hercule

10:00 Beneficiar România
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:00 Gala Umorului
12:00 Tezaur folcloric
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:35 37°C
15:25 Andonevralgicul de

sâmbãtã
15:30 37°C
16:10 Ocolul Pãmântului în 80

de zile
1989, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Dramã, Fantastic,
Romantic, SF, Dragoste

17:55 Sãlbãticia Carpatilor
2011, Marea Britanie,

Documentar
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Marile speranþe
2012, Marea Britanie, SUA,

Dramã
23:25 Profesioniºtii... cu

Eugenia Vodã
00:25 Drumul spre libertate
2012, SUA, Thriller

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:45 Poate nu ºtiai
08:00 Ferma
08:55 Enescu
09:00 Între cer ºi pãmânt
09:30 La porþile ceriului
10:00 Prietenie cu nãbãdãi
2002, Australia, Comedie, Familie
11:00 Popasuri folclorice
12:00 Salutãri din sud
12:30 5 x 5 minute de istorie
13:00 Tenis. Cupa Davis*

România- Suedia
17:00 Mistere ºi conspiraþii
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Rugby: Finala micã
20:30 WELLnessimþim bine în

România
21:00 Rugby: Finala
22:55 Rãtãcitoarea: Vremea

rãzbunãrii
2012, Germania, Austria, Cehia,

Dramã, Istoric, Romantic
01:00 Enescu
01:05 11.11.2011
2011, SUA, Horror, Thriller
02:35 Citeºte româneºte!
03:05 Telerecital
04:00 Mistere ºi conspiraþii
04:50 Poate nu ºtiai
05:00 WELLnessimþim bine în

România

07:35 Nãscuþi pentru a fi liberi
08:20 Ce zi minunatã!
10:10 Liga dreptã?ii: Spargerea

de la muzeu
11:35 Marie Antoinette
13:40 Admis pe pile
15:30 La Middleton
17:15 Hai sã facem schimb!
18:20 Stã sã plouã cu chiftele 2
20:30 Grand Piano
22:00 Californication
22:30 Vicepreºedinta
23:00 Roxanne
00:40 Ray Donovan
01:35 Byzantium
03:35 Maria
03:55 Grand Piano
05:25 Californication
06:00 Rock'n'roll

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
11:00 Crescându-l pe Waylon

(R)
2004, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Doamna Winterbourne
1996, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
15:00 Dragul meu John
2010, SUA, Dramã, Rãzboi,

Romantic, Dragoste
17:00 Pregãteºte-te, cã vine!
2012, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Parker
2013, SUA, Crimã, Thriller
22:45 Prieteni cu copii
2011, SUA, Comedie
01:00 Parker (R)
2013, SUA, Crimã, Thriller
03:00 Prieteni cu copii (R)
2011, SUA, Comedie
05:00 Toate pânzele sus! (R)

07:15 Minciuna (R)
08:15 Rosa Diamante (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 Culorile iubirii (R)
14:30 Legãturi riscante (R)
15:30 Minciuna
16:30 Rosa Diamante
17:30 Clona
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 Culorile iubirii
22:00 Legãturi riscante
23:00 Casa de alãturi
00:00 Clona (R)

07:45 Doamne de poveste (R)
08:45 Batman: Neînfricat ºi

cutezãtor (R)
09:15 Doamne de poveste (R)
10:15 Acasã în bucãtãrie (R)
11:15 Serviciul român de

comedie (R)
12:15 La Mãruþã (R)
13:45 Lara (R)
14:45 Jocul minciunilor (R)
15:45 Lara
16:45 Dragoste în ape tulburi (R)
19:00 Jocul minciunilor
20:00 Noi, cei din linia întâi
21:45 Impactul
23:45 Cobra 11 în alertã
00:45 Impactul (R)

09:00 King Kong (R)
2005, SUA, Aventuri
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Te cunosc de undeva
00:00 Picat din cer
1998, SUA, Comedie
02:30 Observator (R)
03:30 O duzinã de labuþe
2012, SUA, Comedie, Familie
05:15 Ciocanitoarea Woody
06:00 Observator

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Teo Show (R)
10:30 La capãtul liniei
1982, România, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
16:15 O mãrit pe mama soacrã!

(R)
17:45 D-Paparazzi (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00 Asta-i România!
21:30 DISCOTE-K (R)
22:30 Patologie
2008, SUA, Crimã, Thriller
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Asta-i România! (R)
03:15 Patologie (R)
2008, SUA, Crimã, Thriller
05:00 Nuntã cu surprize (R)

07:00 Teleshopping
07:30 Arhanghel (R)
2005, Marea Britanie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
08:30 O familie de poliþiºti (R)
2010, SUA, Crimã, Dramã
09:30 Casa: construcþie ºi

design
10:00 Teleshopping
10:30 Secrete de stil
11:00 Levintza prezintã
11:30 Click! Pofta bunã
12:00 Câini ºi pisici (R)
2001, SUA, Comedie
14:00 Scooby Doo ºi sabia

samuraiului
16:00 Schimb de mame
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Happy Feet - Mumble cel

mai tare dansator
2006, SUA, Animaþie, Aventuri,

Comedie
22:30 Jane ºi brioºele buclucaºe
2007, SUA, Comedie
00:30 Focus
01:00 Jane ºi brioºele buclucaºe
2007, SUA, Comedie
03:00 Secrete de stil (R)
03:30 Levintza prezintã (R)
04:30 Schimb de mame (R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
10:35 Rugby Four Nations 2014:

Noua Zeelandã - Africa de Sud
12:30 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Rugby Four Nations 2014:

Australia - Argentina
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Glory Londra: Remy

Bonjasky - Tyrone Spong
23:00 Jackass. Nebuni de legat!
00:00 Mafioþi
01:00 Wrestling WWE NXT Next

Generation
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Anunþul tãu!
Anunþ public privind decizia eta-

pei de încadrare (titular) SC AGRO-
EXPERT INDUSTRY SRL anunþã
publicul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre APM
DOLJ - nu este necesarã efectuarea
evaluãrii impactului asupra mediu-
lui ºi nu este necesarã efectuarea
evaluãrii adecvate-în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi de evaluare adecva-
tã pentru proiectul CONSTRUIRE
HALÃ MULTIFUNCÞIONALÃ, RE-
GIM ÎNÃLÞIME P+E/PARÞIAL/H
MAX.-7,50 M, PLATFORMA CÂNTAR
EXTERIOR, CABINA OPERATOR
CÂNTAR, CABINÃ PAZÃ, ÎMPREJ-
MUIRE LIMITÃ TEREN propus a fi
amplasat în comuna Bistreþ, sat
Plosca, str. George Coºbuc, nr. 83,
jud. Dolj-titular SC AGROEXPERT
INDUSTRY SRL. 1. Proiectul deciziei
de incadrare si motivele care o fun-
damenteaza pot fi consultate la se-
diul APM DOLJ, strada Petru Rares,
nr.1, în zilele de L-V, între orele 9-14,
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet www.apmdj.anpm.ro.Publi-
cul interesat poate inainta comenta-
rii/observatii la proiectul deciziei de
incadrare pana la data de 19.09.2014.

SC BALTA TOPILE SRL, titular
al proiectului “Amenajare piscicolã
“ anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj fãrã EIM  cu Evaluare
Adecvatã, pentru proiectul propus
a fi amplasat în comuna Ostroveni,
judeþul Dolj. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, în zile-
le de luni- vineri, între orele 9-14, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de in-
ternet :www.apmdolj.ro.Publicul in-
teresat poate înainta comentarii /ob-
servaþii la proiectul deciziei de înca-
drare pânã la data de 17.09.2014.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ANUNÞ LICITAÞIE PUBLICÃ

PRIVIND VÂNZAREA DE BUNURI
MOBILE Compartimentul Valorifi-
care Bunuri. În temeiul art. 30, alin.
(1), lit. a) din Hotãrârea Guvernului
nr. 731/2007 privind aprobarea Nor-
melor Metodologice de aplicare a
Ordonanþei Guvernului nr.14/2007
pentru reglementarea modului ºi
condiþiilor de valorificare a bunuri-
lor intrate, potrivit legii, în proprie-
tatea privatã a statului, republicatã,
Direcþia Generalã Regionalã a Fi-
nanþelor Publice Craiova – A.J.F.P.
Dolj organizeazã licitaþie publicã în
data de 25.09.2014 orele 14.00 la se-
diul instituþiei din Craiova, str. Mi-
tropolit Firmilian nr. 2 – Comparti-
mentul Valorificare Bunuri, a urmã-
toarelor bunuri: · AUTOTURISM,
marca BMW, tip AG 346 L as 7101-
320 D, cul. NEGRU, serie ºasiu
WBAAS71050CK54482, nr.inmatri-
culare CG129PE, cp 1995/110, die-
sel, an fabricatie 2003, nr. Km.
160.947  la preþul de 11.532,00 Lei –
50 Lei pas pornire licitaþie. Preþul
include TVA. La licitaþie pot partici-
pa atât persoane fizice, cât ºi per-
soane juridice, îndeplinând  urmã-
toarele condiþii: - înscrierea la licita-
þie se face pe bazã de cerere, care
se depune pânã la data de
24.09.2014 orele 15ºº la sediul
D.G.R.F.P. Craiova, A.J.F.P. Dolj –
Compartiment Valorificare Bunuri,
împreunã cu: - plata garanþiei de
participare la licitaþie, reprezentând
10% din valoarea de pornire a lici-
taþiei, în contul IBAN – RO0-
9TREZ2915005XXX000140 – CUI
4416952; - împuternicirea persoanei
care il reprezintã pe ofertant; - pen-
tru persoane juridice de naþionali-
tate românã, copie de pe certifica-
tul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerþului; -
pentru persoanele juridice strãine,

actul de înmatriculare tradus în lim-
ba românã ºi legalizat; - pentru per-
soane fizice române, copie de pe
actul de identitate; - pentru persoa-
ne fizice strãine, copie de pe paºa-
port sau carte de identitate, dupã
caz; - dovada emisã de creditorii fis-
cali (buget consolidat, buget local)
cã nu are obligaþii fiscale restante.
Pentru informaþii suplimentare, vã
puteþi adresa la sediul nostru din
Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr.
2, Compartimentul Valorificare Bu-
nuri sau la nr. de  telefon: 0251/
402259, 0251/533827.

Primãria Pleºoi organizeazã
concurs pentru ocuparea unui post
de consilier grad superior din cadrul
compartimentului agricol în data de
14.10.2014. Dosarele de concurs se
depun la secretariatul instituþiei pânã
la data de 01.10.2014.Relaþii supli-
mentare la telefon:0251/454.246.

Curelea C Viorica PFA anunþã
publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Ame-
najare platformã betonatã cu desti-
naþia de centru de colectare deºeuri
metalice cu caracter provizoriu cu
durata de amplasare de 10 ani” pro-
pus a fi amplasat în Craiova, strada
Cernele, nr. 53. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr.1 ºi la sediul din Cernele,
nr. 53, în zilele de luni pânã joi între
orele 8,00-16,00 ºi vineri între orele
8,00-14,00.Observaþiile publicului se
primesc zilnic lasediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1.

Compania de Apã Oltenia pro-
moveazã intenþia unei investiþii pen-
tru Proiectul ,,EXTINDERE SISTEME
ALIMENTARE CU APÃ ªI CANALI-
ZARE, INCLUSIV BRANªAMENTE
ªI RACORDURI ÎN JUDEÞUL DOLJ”.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Directia Generala de Asisten-

ta Sociala si Protectia Copilului
Dolj,  organizeazã concurs (exa-
men) in data de 13  octombrie
2014, ora 10.00 (proba scrisa) si
in data de 15 octombrie 2014, ora
14.00 (interviul), la sediul institu-
tiei din Craiova, str. Nicolae Titu-
lescu nr. 22, jud. Dolj pentru ocu-
parea urmatoarelor  funcþii publi-
ce de executie  vacante: · 1 post
functie publica inspector, grad
profesional asistent in cadrul Ser-
viciului Evaluare Initiala - Com-
partiment Evaluare Intiala Copii; ·
2 posturi functie publica inspec-
tor, grad profesional principal in
cadrul Serviciului Programe, Pro-
iecte - Compartiment Programe,
Proiecte; · 1 post functie publica
inspector, grad profesional prin-
cipal in cadrul Serviciului Mana-
gement de Caz pentru Copil -
Compartiment Management de
Caz AMP. Conditiile generale: -
candidatii trebuie sa indeplineas-
ca conditiile  prevazute de art.54
din Legea nr.188/1999 privind Sta-
tutul Functionarilor Publici, repu-
blicata(r2); Conditii specifice de
participare la concurs: · 1 post
functie publica  inspector, grad
profesional asistent: - studii uni-
versitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalen-
tã in domeniul stiintelor juridice,
administrative, umaniste  sau
asistenta sociala; - vechime in
specialitatea studiilor necesara
exercitarii functiei publice mini-
mum  -1 an; · 2 posturi functie pu-
blica inspector, grad profesional
principal in cadrul Serviciului Pro-
grame, Proiecte - Compartiment
Programe, Proiecte; - studii uni-
versitare de licenþã absolvite cu

diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalen-
tã in domeniul stiintelor juridice,
administrative, umaniste  sau eco-
nomice; - vechime in specialita-
tea studiilor necesara exercitarii
functiei publice minimum - 5 ani.
· 1 post functie publica inspector,
grad profesional principal in ca-
drul Serviciului Management de
Caz pentru Copil - Compartiment
Management de Caz AMP. - studii
universitare de licenþã absolvite
cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã absolvi-
te cu diplomã de licenþã sau echi-
valentã in domeniul stiintelor ju-
ridice, administrative, umaniste
sau asistenta sociala; - vechime
in specialitatea studiilor necesa-
ra exercitarii functiei publice mi-
nimum - 5 ani. Dosarele de con-
curs se primesc pana la data de
01.10.2014, ora 16,00 la sediul
D.G.A.S.P.C. Dolj,  Serviciul Resur-
se Umane, Organizare, Salariza-
re - camera 3. Informatii suplimen-
tare se pot obtine la sediul insti-
tutiei - camera 3 sau la telefon
0251/407009.

R.A.A.D.P.F.L Craiova scoate la
licitaþie publicã cu strigare în vede-
rea închirierii urmãtoarele spaþii:
Craiova, cartier Corniþoiu, bl. 46,
parter, în suprafaþã de 28,50 mp –
magazin general; Craiova, cartier
Brazda lui Novac, bl. G4, parter, în
suprafaþã de 37,88 mp –magazin
general; Craiova, cartier Rovine, bl.
E1, parter, în suprafaþã de 65,14 mp
–magazin general; Craiova, str. Mi-
hail Strejan, bl. 14, sc. 2, ap. 8 – lo-
cuinþã. Licitaþia va avea loc la sediul
R.A.A.D.P.F.L Craiova, strada Bres-
tei, nr. 129, la data de 02.10.2014.
Relaþii suplimentare la telefon: 0251/
411.214 int. 17.

SC IRCOS PRODUCTION SRL
anunþã publicul interesat asupra dis-
ponibilizãrii proiectului de plan ºi fi-
nalizãrii Raportului de Mediu pentru
PUZ - schimbarea destinaþiei terenu-
lui din zona de locuit în zonaindustrie
nepoluantã ºi depozitare în com. Malu
Mare, sat Preajba, Aleea Bechetului,
nr. 3, T29, P40, jud. Dolj ºi organizarea
dezbaterii publice care va avea loc în
data de 31 octombrie 2014 la Primã-
ria com. Malu Mare, str. Bechetului,
începând cu orele 13.00. Planul ºi Ra-
portul de Mediu pot fi consultate la
sediul titularului din loc. Iºalniþa, jud.
Dolj, str. Decebal, nr. 22, sediul APM
Dolj, mun. Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, zilnic de luni pânã joi între orele
8.30-16.00, vineri între orele 8.30-13.30
ºi pe site-ul APM Dolj: http://apmdj.an-
pm.ro. Autoritãþile participante: Direc-
þia de Sãnãtate Publicã Dolj, Sistemul
de Gospodãrire a Apelor Dolj, Garda
Naþionalã de Mediu - Comisariatul
Judeþean Dolj, Inspecoratul pentru
Situaþii de Urgenþã Dolj, Direcþia pen-
tru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã
Dolj, Consiliul Judeþean Dolj, SC Lu-
crãri de Drumuri ºi Poduri Dolj SA,
Oficiul de Cadastru ºi Publicitate Imo-
biliarã Dolj, Primãria Malu Mare. Opi-
niile, comentariile ºi propunerile vor
fi transmise în scris la sediul APM Dolj
pânã la data de 27.10.2014.

S.C. PROJECT -THC SRL anunþã
elaborarea primei versiuni a Planului
Urbanistic de Detaliu ,,Reconversie
funcþionalã din zonã de locuit în zonã
parþial industrie nepoluantã servicii ºi
locuinþe ,,sat Rãchita de Jos, ºi de-
clanºarea etapei de încadrare pentru
obþinerea avizului de mediu. Consul-
tarea primei versiuni a planului se poa-
te realiza la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr.1, Craiova ºi la sediul titula-
rului în Craiova, str. Sadu nr.22. Co-
mentariile ºi sugestiile se vor trans-
mite în termen de 18 zile calendaristi-
ce de la data prezentului anunþ.
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CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de covrigi,
produse patiserie, vânzã-
toare orice magazin, îngri-
jire copii ºi bãtrâni. Tele-
fon:0251/552.089; 0747/
072.570.

OFERTE SERVICIU
S.C. angajeazã ºofer profe-
sionist, local Craiova. Relaþii
la telefon: 0770/607.975.
Angajez vânzãtoare. Te-
lefon: 0765/040.172.
Angajez familie serioasã,
soþ ºi soþie, pentru îngrijire
ºi administrare pensiune
Sinaia, salariu atractiv. Te-
lefon: 0766/481.842.
Angajez zidar, zugrav, fa-
ianþar, rigipsar, tencuitor, ne-
calificaþi, termosistem. Soli-
cit experienþã ºi seriozitate.
Telefon: 0767/174.979.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Executãm construcþii, fi-
nisaje, amenajãri interi-
oare de calitate, 26 ani
experienþã în þarã ºi strãi-
nãtate. Telefon: 0767/
174.979.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent! Garsonierã Braz-
dã G-uri, 31,27 mp. Tele-
fon: 0766/227.092; 0756/
513.637.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere ul-
tracentral, ultralux, A.C. in-
ternet, toate dotãrile. Tele-
fon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Particular vând aparta-
ment 2 semidecomandat
etaj 1/4 cu îmbunãtãþiri.
Telefon: 0742/390.301.

Vând apartament 3 ca-
mere, Filiaºi. Telefon:
0766/577.828.
Proprietar vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandat, lux, centralã,
Craioviþa Nouã - Orizont.
Telefon: 0752/641.487.
Vând urgent apartament 4
camere, cartier Lãpuº (vi-
zavi de Electroputere Mall),
etajul 6/8, multiple îmbunã-
tãþiri, termopane, uºã meta-
licã la intrare. Poate fi vãzut
la orice orã din zi. Preþ
47.000 euro negociabil.
Telefon: 0766/483.542.

CASE
Vând urgent casã Pre-
deºti! Preþ 400 milioane
negociabil. Telefon: 0756/
815.724, 0763/273.958.
Vând casã în Ocnele
Mari Vâlcea, poziþie exce-
lentã, spaþii generoase,
detalii zilnice la telefon:
0746/035.625, între orele
18.00 - 20.00.

Vând casã Horezu, Poe-
nari. Telefon: 0766/657.974.
Vând casã 2 camere,
salã, tindã, curte 600 mp,
fântânã. Preþ 10.000 Euro
în Cleanov - Dolj. Telefon:
0351/809.972; 0764/
211.651.
Dioºti, vând casã Regalã
superbã 3 camere ºi de-
pendinþe, grajd, magazie
curte 3.800 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fântânã,
apã ºi canalizare la poar-
tã, localitatea Ciutura. Te-
lefon: 0763/305.850.
Vând casã în comuna
Breasta - Dolj, lângã pri-
mãrie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/943.220.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Ocazie! Vând, închiriez,
teren, Calea Bucureºti, km
9, 1000-2000 m deschi-
dere 36 m, ideal pentru
Showroom, depozit, halã,
parc auto, benzinãrie. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren 1500 mp des-
chidere 60 m cartier ªim-
nicu de Jos la DJ, cadas-
tru fãcut, parcelabil. Tele-
fon: 0744/563.823.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova - ªimni-
cul de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor, între vile.
Telefon: 0351/170.504.
Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru casã,
zonã pitoreascã la 14 km
de Craiova, comuna Pre-
deºti, curent ºi apã pe te-
ren, 4000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil, intravi-
lan, electrificat, în comuna
Ghidici. Telefon: 0351/
460.075; 0746/099.975.
Vând teren posibilitate
construcþie, grãdinã Bio.
Telefon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi teren
intravilan 650 mp, deschi-
dere 8 m, 15 euro/mp.
Telefon: 0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/ mp. Te-
lefon: 0724/228.827.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

Vând urgent teren Centu-
ra de Nord, 13 euro/mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0728/800.447.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN AGRI-
COL. TELEFON: 0766/
368.385.
SPAÞII COMERCIALE
Vând restaurant Filiaºi.
Telefon: 0766/577.828.
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã cen-
tralã. Telefon: 0746/
660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã cãmin
Valea Roºie cu o cãsuþã
locuibilã. Telefon. 0764/
806.680.
Apartamnet 2 camere
cu casã împrejurimi
Craiova. Telefon: 0771/
663.179.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.

AUTO
STRÃINE

Vând Fiat Ducato, fabri-
caþie 1997, motor 2.5
Diesel, consum7%, cui
pentru remorcã. Telefon:
0768/ 254.760.

Vând (schimb) dezmem-
brãri Fiat Punto S.T.D.I. an
1998 3 uºi, 1,7KW. Tele-
fon: 0762/185.366.
Vând Fiat Punto motor
1,2, benzinã, 4 uºi, culoa-
re roºu grena, taxa auto
plãtitã ºi nerecuperatã, în-
matriculat România. Tele-
fon: 0727/714.184.
CUMPÃRÃRI AUTO

CUMPÃR Supernova.
Telefon: 0786/024.633.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând fotoliu pentru masaj
ºi tratament termic la cap,
spate, picioare. Relaþii la
telefon: 0251/530.831.
Vând masã floarea–soa-
relui pentru combinã C
12M, cutie viteze, reduc-
tor tracþiune, triodinã 380V
ºi alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând 10 kg sãpun de
casã 5 lei/kg, cruce mar-
murã 1200 /400 / 100mm
– 80 lei, saltea 2/1m DOR-
MEO nouã 100 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
VÂND disc, semãnãtoare
porumb, plug, instalaþie er-
bicidat, an fabricaþie 2003.
Telefon: 0742/ 176.320.
Vând frigider cu congela-
tor ARTIC - nou cu garan-
þie 3 ani. Telefon: 0745/
751.558.
Vând chiuvetã inox cu o
cuvã nefolositã. Telefon:
0748/599.012.
DE VÂNZARE. Avantajos,
televizor color, putinã sal-
câm, bicicletã bãrbãteas-
cã. Telefon: 0251/416.455.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

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.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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vineri, 12 septembrie 2014
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Vând þuicã de prunã ºi grâu.
Telefon: 0766/676.238.
Vând groapã cimitir Ro-
boaica, regulator gaze ºi
2 arzãtoare sobe. Telefon:
0746/901.203.
Vând frigider, flex mare,
bocanci ºi ghete militare,
piese Dacia noi, calcula-
tor instruire copii, combinã
muzicalã stereo. Telefon:
0735/445.339.
Vând drujbã electricã Ein-
ºel lanþ rezervã- 250 lei,
pãlãrie fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior nouã 20
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80m, trei
foi tablã zincatã 2/1 m, te-
levizor color Grunding dia-
gonala 70 cm. Telefon:
0770/ 303.445.
Vând stoloni cãpºuni re-
montate, parþial înfloriþi. Preþ
5 lei ºi 8 lei. Telefon: 0742/
023.399; 0253/285.145.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Tele-
fon: 0757/282.926; 0785/
914.046.
Vând Frigider Arctic 180
litri ºi premergãtor copii.
Telefon: 0745/602.001.
Maºinã de cusut Ileana,
maºinã de cusut de cis-
mãrie veche, maºinã de
scris defectã. Telefon:
0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu vând
loc de veci suprapuse lu-
crare finisatã neocupatã.
Telefon: 0722/456.609.
Vând vin roºu 5 lei/litru ºi
þuicã 10 lei/litru. Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.

Vând tub plastic pentru fo-
rat puþuri dimensiune 112.
Telefon: 0745/589.825.
Albine, familii puternice ºi
roi bine dezvoltaþi cu mãtci
selecþionate. Telefon:
0720/115.936.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimiti-
rul Lascãr Catargiu Craio-
va. Telefon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi ferestre.
Telefon: 0766/676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi cã-
priori din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc, canis-
trã aluminiu nouã 20 l, re-
ductor oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou, delcou
aprindere Dacia 1310
nou, arzãtoare gaze sobã
D 600 mm. Telefon: 0251/
427.583.
Vând þuicã 40 grade, ma-
ºinã de cusut: SINGER
PAFF. Telefon: 0745/
751.558.
Vând PC model MSI –
ALL-IN-ONE, WIND TOP
AE 1920 nefolosit, sigilat,
garanþie 300 Euro. Tele-
fon: 0722/456.609.
Vând aparat de sudurã,
autogen polizor, bormaºi-
nã, parbriz Tico. Telefon:
0761/155.549.
Vând 3 locuri de veci. Te-
lefon: 0770/661.777.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.

Vând maºinã de spãlat,
frigider inox, televizor mic
ºi mare, ºifonier stejar. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând PENSÃ REIMERS
pentru castrat armãsari,
inox veritabil - stazã per-
fectã. Telefon: 0720/
231.610.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare foarte
bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Convenabil, canapea, fo-
tolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electre-
cord de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scu-
le, motor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigi-
der. Telefon: 0757/
322.534.
Vând aragaz, televizor
Soni cu diagonala 30 cm,
120 Ron bucata- Craiova.
Telefon:0729/977.036.
SCHIMBURI

Vând sau scimb calorife-
re de fontã (folosite) cu un
calorifer tablã 120/80 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0720/231.610.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr butelie cu guler.
Telefon: 0728/012.055.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ garsonierã lîn-
gã Spitalul Militar. Telefon:
0735/633.258.
Închiriez garsonierã mobi-
latã. Telefon: 0761/277.780.

Particular închiriez aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, ultraîmbunãtãþit,
centralã, stradal zona Ci-
nematograf Craioviþa, 180
euro/lunã. Telefon: 0728/
012.055.
Închiriez 3 camere, ultra-
central, centralã, A.C. mo-
bilat, lux. Telefon: 0726/
212.774.
Apartament 2 camere
decomandate lux, A.C.
microcentralã, balcon în-
chis, complet mobilat. Te-
lefon: 0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez apartament ul-
tracentral, ultralux, A.C.
toate dotãrile, mobilier
ultramodern ºi regim
hotelier. Telefon: 0762/
109.595.
Închiriez garsonierã mobi-
latã Lãpuº. Telefon: 0724/
065.756.
Închiriez camerã la bloc
(zona Universitate). Tele-
fon: 0770/661.418; 0351/
422.633.
Închiriez spaþiu stradal, bi-
rou mobilat, depozit, Dez-
robirii. Telefon: 0351/
437.906.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închiriez garso-
nierã mobilatã. Ofer 80
Euro. Telefon: 0763/
975.992.

PIERDERI
Pierdut ºtampilã expert
contabil pe numele SE-
DER  ANA, cu numãrul
7333. Se declarã nulã.
Pierdut Certificat membru
eliberat de Colegiul Medi-
cilor pe numele Dudu
Anca. Se declarã nul.
Pierdut certificat de înma-
triculare ºi certificate con-
statator nr. 4791/
31.08.2011, eliberate de
Oficiul Registrului Comer-
þului  Dolj pentru SC DRO-
GHERIA AVENTISFARM
SRL, având J16/611/
2009, CUI 25461824. Se
declarã nule.
COMEMORÃRI

Sâmbãtã 13 septem-
brie 2014 are loc pome-
nirea celui care a fost
PROFESOR ROMEO
PÃUNESCU – PONI la
împlinirea a cinci ani de
la trecerea sa în nefiin-
þã, precum ºi a soþiei
sale PROFESOR DR.
IRINA PÃUNESCU la un
an de la stingerea aces-
teia din viaþã. Slujba reli-
gioasã va fi oficiatã la Bi-
serica Cimitirului Privat
„Badea” din Cartierul
Bariera Vâlcii – Craiova,
începând cu ora 9.30.
Dumnezeu sã le ocro-
teascã sufletele lor bune.

Reamintim celor care l-
au cunoscut, cã pe
17.09.2014 se împlinesc
6 (ºase) ani de lacrimi ºi
durere de când cel mai

bun soþ, tatã ºi bunic
COL (R) EC. TUDOSIE
NICOLAE ne-a pãrãsit
pentru totdeauna. Dum-
nezeu sã-i odihneascã
sufletul bun ºi generos!
Familia.
Familia Ienciu Tudora,
fiul, nora, nepoata ºi
Nãºica Stela cu dure-
re în suflet amintesc
40 de zile de la trece-
rea în nefiinþã a scum-
pului lor soþ, tatã, so-
cru, bunic ºi fin IENCIU
PETRU. Cãldura sufle-
teascã cu care ne-a în-
conjurat va rãmâne
veºnic în sufletele
noastre!
Azi se împlinesc 7 ani
de la decesul învãþã-
toarei DULGHERU
VASILICA din Bãileºti.
Soþul, fiica, ginerele
ºi nepoata nu o vor
uita niciodatã.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Echipele doljene angrenate în seria
a 4-a a Ligii a III-a, Municipal Craiova
ºi ACSO Filiaºi, evolueazã astãzi, în run-
da cu numãrul 3, cu începere de la ora
17:00, ambele în deplasare, cea dintâi
urmând sã înfrunte la Motru, pe Mine- Mâine, ora 12:00

Progresul Segarcea – Recolta Ostroveni

ªtiinþa Malu Mare – Amaradia Melineºti

Viitorul Cârcea – Dunãrea Calafat

Dunãrea Bistreþ – Unirea Leamna

Duminicã, ora 12:00

ªtiinþa Celaru – Viitorul Desa

1. Calafat 12 7. Ostroveni 6

2. Bistreþ 9 8. Malu Mare 6

3. Cârcea 9 9. Celaru 3

4. Leamna 9 10. Bechet 3

5. CSU II 7 11. Melineºti 0

6. Segarcea 7 12. Desa 0

Derbi oltenesc la Motru, Filiaºul merge iar în Banat
rul, iar formaþia pregãtitã de Gigi Ciu-
rea, nou promovatã în acest sezon, pe
Millenium Giarmata (judeþul Timiº). Nici
una nu a acumulat vreun punct pânã
acum, mai aproape fiind Filiaºul, care a
cedat runda trecutã doar în prelungiri,
1-2 într-o altã confruntare în Banat, cu
Vulturii Lugoj. O deplasare mai mult de-
cât ghinionistã, în contex-
tul în care prima reuºitã a
gazdelor, prin care s-a des-
chis  scorul ,  a  veni t  în
urma unui autogol, semnat
de Dumitraºcu. Tot la li-
mitã a cedat ºi Municipal,
dar 0-1, la Iºalniþa, cu UTA
Bãtrâna Doamnã. Reamin-
tim ºi rezultatele din pri-
ma rundã: Filiaºi – Sebiº
1-2, Minerul Mehedinþi –
Municipal 2-0.

Podari joacã mâine
Trecând în seria a III-

a, cealaltã reprezentantã a

noastrã în acest eºalon, ACS Podari, ºi
ea fãrã punct dupã primele 180 de mi-
nute, va juca mâine dupã-amiazã, tot de
la 17:00, cu CS Afumaþi (4 puncte).
Pentru acest joc, elevii lui Victor Naicu
s-au încãlzit, marþi searã, într-un ami-
cal, cu CS Universitatea Craiova, pier-
zând cu 2-3 (Preda ºi Segãrceanu).Programul etapei a 3-a

Astãzi, ora 17:00
CS Millenium Giarmata – ACSO Filiaºi
CS Minerul Motru – ACS Viitorul Mun. Craiova
CS Nuova Mama Mia – CS Vulturii Lugoj
CS Minerul Mehedinþi – CS Naþional Sebiº
Mâine ora 17:00
CS Ineu – CS Hunedoara
UTA Bãtrâna Doamnã – Pandurii II Tg. Jiu
ªtiinþa Turceni stã, deoarece Muncitorul Reºiþa

s-a retras din campionat.
1. Mama Mia 6 8. Pandurii II 3
2. Sebiº 6 9. Turceni 1
3. Lugoj 6 10. Motru* 0
4. Hunedoara 4 11. Filiaºi 0
5. Giarmata 3 12.V.M. Craiova 0
6. Mehedinþi 3 13. Ineu 0
7. UTA* 3
* - un joc mai puþin.

FOTBAL –
LIGA A IV-A –
ETAPA A 5-A

Astãzi, ora 12:00

CS U II Craiova – Danubius Bechet

Miercuri, ziua a doua a sferturilor de fi-
nalã de la Campionatului Mondial din Spa-
nia a însemnat o dublã încleºtare între fos-
te componente ale grupei A, calificate in
corpore în aceastã fazã în dauna echipelor

Gazda Spania, trimisã în faþa televizorului!

Serbia – Franþa, a doua semifinalã a CM
Cele douã se vor înfrunta în aceastã searã, cu începere de la ora 23:00, în direct la Digi Sport 3 Jucãtorul Adrian Ungur, locul 134 ATP, îl

va întâlni pe numãrul 256 mondial, Chris-
tian Lindell, în primul meci al întâlnirii
România – Suedia, contând pentru play-
off-ul Grupei I a Zonei Euro-africane a
Cupei Davis, conform tragerii la sorþi care
a avut loc, ieri, la Arenele BNR.

Meciul dintre Ungur ºi Lindell este
programat astãzi, de la ora 11.30.

A doua partidã a zilei va fi între Marius
Copil (174 ATP) ºi Elias Ymer (242 ATP).

Sâmbãtã, de la ora 13.00, va avea loc
jocul de dublu Florin Mergea/Horia Tecãu –
Isak Arvidsson/Johan Brunstron.

Înaintea acestui meci, Victor Hãnescu,
retras din echipa de Cupa Davis, va fi
premiat pentru întreaga activitate în
competiþie.

Duminicã, în ultima zi a întâlnirii de la
Bucureºti, Adrian Ungur va da piept cu
Elias Ymer, de la ora 11.30, iar Marius
Copil va juca împotriva lui Christian
Lindell.

Echipa care va câºtiga va rãmâne în
Grupa I, Zona Euro/Africanã, iar pierzãtoa-
rea va juca barajul pentru menþinerea în
Grupa I cu Letonia sau Austria.

Meciul România – Suedia este transmis
în direct de TVR 2.

din grupa B. La „Palacio de Deportes” din
Madrid, balul a fost deschis de Serbia ºi
Brazilia. Dacã în grupã se impuseserã sud-
americanii, la 8 puncte (81-73), de aceastã
datã plavii nu le-au mai lãsat nici o ºansã

oponenþilor, câºtigând, neverosi-
mil, cu 84-56. În sfertul 3 au
pierdut brazilienii orice ºansã de
calificare, unul adjudecat de sârbi
la o diferenþã de 17 puncte (29-
12) ºi la finele cãruia tabela arãta
66-44. Milos Teodosici, omul lui
ÞSKA Moscova, ºi Nemanja Bje-
lica, jucãtor în liga turcã, la Fe-
nerbahce, au avut cifrele cele
mai bune din rândul învingãtori-
lor, 23 de puncte, respectiv 8 re-
cuperãri ºi 5 assisturi. În tabãra
brazilianã a strãlucit echipierul lui
Cleveland Cavaliers, Anderson
Varejao, 12 puncte ºi 9 recupe-
rãri.

În ultimul meci din „sferturi”,
care decidea adversara Serbiei
din penultimul act, gazda Spania
pornea drept mare favoritã în
faþa Franþei, statut conferit de

consistentul succes din grupã, 88-64, ºi de
faptul cã „Les bleus” au deplasat la acest
turneu final un lot fãrã o serie de nume im-
portante, în frunte cu Tony Parker. N-a fost
însã suficient pentru ca ibericii sã încline
din nou balanþa. Campioana europeanã din
2013, când în semifinale a trecut chiar de
Spania, a surprins toate aºteptãrile ºi s-a im-
pus, graþie unei defensive formidabile, scor
65-52, cu un sfert 4 de vis pentru „cocoºi”,
23-9, dupã 15-15, 20-13, 7-15. Boris Diaw
(San Antonio Spurs) ºi Rudy Gobert (Utah
Jazz), 15 puncte, respectiv 13 recuperãri,
au fost cei mai tari francezi desemnaþi de
statisticã, în timp ce de la spanioli a ieºit în
faþã, cine altul (?!) decât Pau Gasol (Chica-
go Bulls), autor a 17 puncte ºi 8 recuperãri.

Aºadar, Franþa ºi Serbia îºi vor disputa
un loc în marea finalã. În grupe, meciul a
fost unul pe muchie de cuþit, cu vest euro-
penii triumfând la un singur punct, 74-73
(20-21, 14-21, 26-20, 14-11).

Asearã, în prima semifinalã, campioana
en titre, reprezentativa Statelor Unite, a ju-
cat, la Barcelona, contra Lituaniei, „bron-
zul” precedentei ediþii ºi vicecampioana eu-
ropeanã în exerciþiu.

TENIS – CUPA DAVIS

Adrian Ungur deschide
confruntarea cu Suedia

Federaþia Românã de Fotbal (FRF)
anunþã, ieri cã Victor Piþurcã, tehni-
cian care a negociat în ultima perioadã
un contract cu gruparea sauditã Al It-
tihad, rãmâne selecþionerul echipei na-
þionale a României.

Conducerea clubului Al Ittihad a în-
cercat, mai multe zile, sã obþinã servicii-
le antrenorului Victor Piþurcã. Selecþio-
nerul are contract cu Federaþia Românã
de Fotbal pânã la 30 noiembrie 2016 ºi,
conform înþelegerii cu FRF, valoarea
despãgubirii pe care ar fi trebuit sã o
achite forului în cazul rezilierii unilatera-
le a contractului sãu de muncã în acest
moment se ridica la 1,4 milioane de euro.

Digi Sport 1
10:00, 14:10 – MOTO GP: FP1, FP2 / 18:00, 20:00 –

HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HC Odorhei – Energia Tg.
Jiu, HC Vaslui – Steaua.

Digi Sport 2
10:00 – TENIS (F) – Turneu la Hong Kong: ziua a 5-a /

18:00 – JUDO (M, F) – Grand Prix la Rijeka, în Croaþia / 21:30
– FOTBAL – Campionatul Franþei: Lyon – Monaco.

Digi Sport 3
FOTBAL PE PLAJÃ – Calificãri Cupa Mondialã: 10:00 –

Azerbaidjan – Ungaria, 11:15 – Franþa – Turcia, 12:30 –
Germania – Grecia, 13:45 – Polonia – Estonia, 16:15 – Spa-
nia – Ucraina, 17:30 – Rusia – România, 18:45 – Italia –
Belarus / 23:00 – BASCHET (M) – Campioantul Mondial,
semifinala 2: Franþa – Serbia.

Dolce Sport
14:00 – TENIS – Cupa Davis, ziua 1: Elveþia – Italia.

Pi þurcã rãmâne selecþ ionerul  României SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Victor Piþurcã a negociat, marþi ºi
miercuri, cu preºedintele FRF, Rãzvan
Burleanu, care a acceptat ruperea con-
tractului în schimbul sumei de un mi-
lion de euro, dar clubul saudit era de
acord sã plãteascã doar 400.000 de
euro.

Dupã discuþiile din prima zi, FRF a
dat publicitãþii un comunicat în care a
precizat cã doreºte sã continue cola-
borarea cu Victor Piþurcã.

Sub conducerea lui Piþurcã, naþio-
nala României a debutat, duminicã, la
Pireu, cu o victorie, scor 1-0, în faþa
Greciei, în Grupa F a preliminariilor
CE din 2016.

Dolce Sport 2
15:00 – VOLEI PE PLAJÃ – Masters la Baku, în Azerbai-

djan / 21:30 – FOTBAL – Campionatul Franþei: Lyon –
Monaco.

Eurosport
9:30, 14:30 – SNOOKER – Mastersul de la Shanghai, în

China / 17:30 – CICLISM – Turul Spaniei: etapa a 19-a /
20:00 – CICLISM – Marele Premiu, la Quebec, în Canada.

Eurosport 2
12:45 – FOTBAL AUSTRALIAN: Geelong Cats – North

Melbourne / 17:00 – CICLISM – Turul Spaniei: etapa a 19-a
/ 21:30 – FOTBAL – Campionatul Germaniei: Leverkusen –
Werder Bremen.

TVR 2
11:15 – TENIS – Cupa Davis, ziua 1: România – Suedia.
Look TV
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: FC Braºov – Concordia,

Steaua – Gaz Metan.

BASCHET (M)

FOTBAL – LIGA A III-A – SERIA A 4-AFOTBAL – LIGA A III-A – SERIA A 4-AFOTBAL – LIGA A III-A – SERIA A 4-AFOTBAL – LIGA A III-A – SERIA A 4-AFOTBAL – LIGA A III-A – SERIA A 4-AFOTBAL – LIGA A III-A – SERIA A 4-AFOTBAL – LIGA A III-A – SERIA A 4-AFOTBAL – LIGA A III-A – SERIA A 4-AFOTBAL – LIGA A III-A – SERIA A 4-A
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
 Astra 6 5 0 1 16-2 15
Steaua 6 5 0 1 14-3 15
CFR Cluj 6 4 1 1 12-3 13
Petrolul 6 4 1 1 13-4 13
Dinamo 6 3 3 0 11-5 12
ASA 6 3 2 1 10-5 11
Ceahlãul 6 3 1 2 6-9 10
Botoºani 6 3 0 3 5-9 9
„U” Cluj 6 2 2 2 7-5 8
Gaz Metan 6 2 2 2 6-7 8
Pandurii 6 1 3 2 4-9 6
Oþelul 6 1 2 3 4-8 5
Rapid 6 1 2 3 4-9 5
 FC Braºov 6 1 2 3 5-11 5
Chiajna 6 1 1 4 2-9 4
Viitorul 6 0 3 3 4-8 3
CSMS Iaºi 6 0 3 3 2-9 3
Craiova 6 0 2 4 4-14 2

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LIGA I
Etapa a VII-a

FC Braºov – Chiajna, vineri, ora 18.30
Steaua – Gaz Metan, vineri, ora 21
Viitorul – Ceahlãul, sâmbãtã, ora 18.30
CFR Cluj – Astra, sâmbãtã, ora 21
CSMS Iaºi – ASA, duminicã, ora 16
Rapid – „U” Cluj, duminicã, ora 18.30
FC Botoºani – Dinamo, duminicã, ora 21
CSU Craiova – Oþelul, luni, ora 18.30
Pandurii – Petrolul, luni, ora 21

Subiectul principal la prima
apariþie în faþa presei a reprezen-
tanþilor echipei de baschet a fost
recenta „dezertare” de pe teren a
echipei la amicalul cu Steaua.
Dupã ce în primul joc pierduse-
rã la 20 de puncte, craiovenii erau
conduºi la mare diferenþã ºi în cel
de-al doilea, când, în sfertul al
treilea, au decis sã pãrãseascã te-
renul, iritaþi de maniera de arbi-
traj. Marius Toma ºi-a asumat
decizia, pentru ca lucrurile sã nu
degenereze. „Nu vreau sã facem
mare caz din asta, spun doar cã
am vrut sã evitãm probleme mai
grave precum accidentãrile.
Avem experienþa anul trecut,
când i-am pierdut la un turneu de
verificare pe Drãguºin ºi Kovac.
Amicalele sunt mai periculoase
decât oficialele dintr-un anumit
punct de vedere, jucãtorii vin
dupã o perioadã grea de antrena-
mente, arbitrii erau tineri, n-au
ºtiut sã gestioneze meciul, în
sfârºit, se mai întâmplã astfel de

Bugetul echipei SCM Universitatea Craiova este de 500.000 de euro,
unul „decent”, iar echipa este una „bunã, care poate aborda

la victorie orice meci ºi îndeplini obiectivul”
situaþii. Poate cã era de evitat un
amical cu Steaua, þinând cont de
orgolii ºi rivalitate, dar pur ºi sim-
plu nu am mai gãsit alt adversar
în aceastã perioadã” a spus
team-managerul Craiovei. Aces-
ta a precizat cã bugetul pentru
sezonul viitor va fi de o jumãtate
de milion de euro, iar obiectivul
va fi intrarea în play-off. „Ne-
am luat mãsuri însã prin con-
tractele întocmite sã nu mai tre-
cem printr-o situaþie similarã ce-
lei de anul trecut, când jucãtorii
nu au mai avut aceeaºi abnegaþie
dupã ce ºi-au îndeplinit obiecti-
vul.  Echipa este conºtientã de
presiunea ºi pretenþiile de la Cra-
iova ºi vrem sã câºtigãm orice
meci, indiferent de adversar, dar
va fi un campionat greu ºi echili-
brat” a spus Toma. Echipa de
baschet SCM Universitatea Cra-
iova participã sâmbãtã la megae-
venimentul Craiova SportFest,
urmând a fi prezentatã de la ora
17 în centru, iar de la ora 19 va

susþine primul amical cu bulgarii
de la Balkan Botevgrad, pentru ca
duminicã, de la ora 17, sã se dis-
pute a doua întâlnire cu fosta ad-
versarã din Balkan League, com-
petiþie în care „Legiunea” nu s-a
mai înscris anul acesta, din lipsã
de fonduri.

111111 echipe se vor1 echipe se vor1 echipe se vor1 echipe se vor1 echipe se vor
lupta pentru 7lupta pentru 7lupta pentru 7lupta pentru 7lupta pentru 7
locuri de play-offlocuri de play-offlocuri de play-offlocuri de play-offlocuri de play-off

Neîmplinirile de pânã acum ar
fi legate de accidentãrile lui Oto-
vic ºi Velickovic, dar ºi de for-
ma modestã a americanului
Kamren Belin, care s-ar putea
despãrþi de SCM Craiova. „Avem
un buget decent, am fãcut o
echipã bunã, cu care ne putem
îndeplini obiectivul, intrarea în
play-off. Sunt 11 echipe care
vor lupta pentru 7 locuri de play-
off, dacã excludem Asesoftul,

care are o superechipã anul
acesta, ºi a doua formaþie a Clu-
jului, care nu emite pretenþii. Noi
avem jucãtori buni, cu experi-
enþã în Liga Naþionalã, precum
Bureau, aflat la al treilea an în
România, Petriºor, care va fi cã-
pitanul echipei ºi a confirmat ºi
în amicale pânã acum, Velicko-
vic, care a jucat 5-6 ani în Ro-
mânia, pe Zoki Krstanovic îl cu-
noaºte toatã lumea. Dragoº An-
drei a fost ºi el la naþionala Ro-
mâniei, iar Otovic ºi Vucurovic
au fost recent convocaþi la naþi-
onalele secunde ale Serbiei, res-
pectiv Muntenegrului. Sper sã
oferim fanilor spectacol ºi rezul-
tate, le promitem cã vom lupta

exemplar pentru culorile clubu-
lui ºi pentru oraº” a declarat An-
delko Mandic. Antrenorul sârb
a fost mulþumit de prestaþia echi-
pei în amicalele de pânã acum ºi
sperã la o figurã frumoasã ºi în
dubla din Cupa României, deºi
adversarul este unul extrem de
greu de abordat, Asesoft Plo-
ieºti. Travis Bureau, prezentat
drept „cel mai valoros ºi mai iu-
bit sportiv al Craiovei”, a decla-
rat cã aºetaptã un nou sezon bun
la Craiova ºi promite aceleaºi
prestaþii spectaculoase cu care
ºi-a obiºnuit fanii. Bureau i-a
invitat pe locuitorii Bãniei la Cra-
iova SportFest, eveniment pe
care l-a promovat ieri.

Titulari în victoria cu 3-1 de pe
terenul Nigerului, jucãtorii Craiovei,
Kay ºi Nuno Rocha, au fost folosiþi
ºi în meciul cu Zambia, câºtigat cu
2-1 acasã de naþionala „rechinilor
albaºtri”. Contra câºtigãtoarei Cupei
Africii din 2012, Kay a jucat din
primul minut, în vreme ce Nuno
Rocha a intrat în minutul 60,
înlocuindu-l pe Platini.  În urma
celor douã victorii, reprezentativa
Capului Verde este lider al grupei F,
fiind astfel în pole-position pentru
calificarea la Cupa Africii pe Naþiuni
2015. Kay ºi Nuno Rocha vor reveni
în Bãnie pentru a pregãti, sub
comanda lui Sorin Cârþu ºi Emil
Sãndoi, partida cu Oþelul Galaþi.

Aºa cum anunþam în numã-
rul de ieri, CS Universitatea
Craiova a negociat transferul
atacantului iordanian Thaer
Bawab, iar pãrþile s-au înþeles
pentru un contract pe doi ani,
fostul jucãtor al Mediaºului ur-
mând sã încaseze 8.000 de
euro pe lunã. Jucãtorul va
semna oficial sãptãmâna vii-
toare, când este aºteptatã ºi
cartea verde. Bawab plecase
din posturã de jucãtor liber de
contract de la Gaz Metan ºi s-
a pregãtit o perioadã cu arabii
de la Al Ittihad. În vârstã de

29 de ani, iordanianul a mar-
cat 21 de goluri în 72 de apa-
riþii în tricoul Mediaºului, in-
clusiv unul în Europa League,
contra lui Mainz. La naþionala
Iordaniei, Bawab a înscris 5
goluri în 22 de meciuri. Ata-
cantul s-a format la academii-
le celor mai puternice echipe
ale Spaniei, Real Madrid ºi FC
Barcelona, el evoluând în urmã
cu 10 ani pentru echipele se-
cunde acestor cluburi, apoi a
mai jucat în eºaloanele inferioa-
re din Spania, înainte de a
ajunge la Mediaº.
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