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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Din cauza vecinului Popes-
cu, noaptea nu pot să închid ochii
până nu închide el televizorul.

Primul

cotidian al

Olteniei

educaţie / 5

administraţie / 3

Excelenţa înseamnă inimă şi pasi-
une, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, în-
ţelepciune şi tenacitate. Înseamnă res-
pect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine pro-
misiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884. www.domeniulcoroanei.ro

BAC 2013:
Când îngrijorarea
este falsă

După BAC-ul din 2010, minis-
trul Educaţiei de atunci, Daniel
Funeriu, se îmbăta cu apă rece,
opinând că examenele naţionale
au fost organizate corect, fără
nici un rabat chiar la tentativele
timide de fraudare. S-a discutat
mult despre procentul admişilor,
prin instituirea camerelor de luat
vederi în sălile de examen,
considerate drept un patent al
unui ministru cu bacalaureat
„discutabil” şi studii universitare
în Franţa, fără a înţelege mare
lucru de cum stau lucrurile pe
acolo. Şi grozav nu stau.

Demolările
continuă
în Craiova

Săptămână plină de  emoţii pentru viitorii
doctori. Zilele acestea, 1.542 de absolvenţi de
liceu, care visează la o carieră de medic, se
pregătesc să susţină concursul de admitere la
Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF)
din Craiova. Cei mai mulţi, nu mai puţin de 623
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de candidaţi, s-au înscris, aşa cum
era de aşteptat, la Medicină, do-
meniu urmat îndeaproape de
Asistenţă medicală – cu 355 de
candidaţi - şi Farmacie, unde
s-au înscris 193 de absolvenţi de liceu.

Peste 1.500 de absolvenţi s-au înscris pentru admiterea la UMF Craiova
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Premierul Victor Ponta a ajuns dumini-
cã seara la Madrid, unde efectueazã o vi-
zitã de lucru la invitaþia omologului sãu
spaniol, Mariano Rajoy. Din delegaþia care
îl însoþeºte pe premier face parte ºi minis-
trul delegat pentru IMM-uri, Mediu de

Ponta s-a întâlnit, la Madrid, cu regele
Juan Carlos ºi cu premierul Rajoy

CNADNR cautã constructori pentru
execuþia autostrãzii Sebeº – Turda

Compania Naþionalã de Autostrãzi
ºi Drumuri Naþionale din România
(CNADNR) organizeazã licitaþie des-
chisã pentru proiectarea ºi execuþia au-
tostrãzii Sebeº – Turda,  care a fost
împãrþitã în patru loturi, valoarea to-
talã estimatã a contractului, fãrã TVA,
depãºind 2,481 miliarde de lei (560
milioane euro). Potrivit unui anunþ de
participare, postat sâmbãtã pe site-ul
e-licitaþie.ro, obiectul contractului îl
reprezintã proiectarea ºi execuþia a 70
de kilometri de autostradã între Sebeº
ºi Turda, în judeþele Cluj ºi Alba. Con-
tractul este finanþat din Fondul de Co-
eziune (85%) ºi cofinanþat de la bu-
getul de stat (15%). Loturile au o lun-
gime de 17 kilometri (valoare estima-
tã de 627,3 milioane lei), 24,2 km (736
milioane lei), 12,4 km (532 milioane
lei) ºi 16,3 km (585,7 milioane lei).

13 medalii pentru elevii
români la Olimpiada
Internaþionalã
Pluridisciplinarã Tuymaada

Elevii români au câºtigat 13 meda-
lii, dintre care 9 de aur, la Olimpiada
Internaþionalã Pluridisciplinarã Tuy-
maada, desfãºuratã în localitatea rusã
Yakutsk, acesta fiind cel mai bun pal-
mares din ultimii trei ani la aceastã com-
petiþie de informaticã, matematicã, fi-
zicã ºi chimie, potrivit Ministerului Edu-
caþiei. Exact, elevii din România au
obþinut 3 medalii de aur la proba de
informaticã, 3 medalii de aur ºi una de
bronz la matematicã, 2 medalii de aur
ºi una de argint la chimie ºi o medalie
de aur ºi 2 de argint la fizicã. La Olim-
piada Internaþionalã Pluridisciplinarã
Tuymaada, aflatã la ediþia a 19-a, au
participat peste 150 de concurenþi din
România, Federaþia Rusã, Bulgaria,
Serbia ºi Macedonia.

Parlamentarii au adoptat, recent, noi reglementãri în
ceea ce priveºte eliberarea noilor documente de identita-
te. Mai exact, buletinele electronice se vor elibera înce-
pând din 1 aprilie 2014, ºi nu din 1 iulie 2013, asa cum era
prevãzut iniþial, scrie avocatnet.ro citat de Realitatea.net.
„Pânã la data de 31 martie 2014 se va realiza o platformã-
pilot pentru constituirea sistemului informatic de emitere

Termenul pentru eliberarea buletinelor electronice a fost amânat
a cãrþii electronice de identitate ºi punerea în circulaþie a
cãrþii electronice de identitate ºi a cãrþii electronice de
rezidenþã”, se aratã în actul normativ publicat vineri.
Aceasta în condiþiile în care, iniþial, platforma-pilot trebuia
realizatã pânã la 30 iunie 2013, iar eliberarea propriu-zisã a
buletinelor urma sã înceapã în 1 iulie 2013. Comisia pentru
tehnologia informaþiei ºi comunicaþiilor, cea care a propus

amânarea termenului cu un an, ºi-a argumentat poziþia
explicând cã noile buletine vor conþine ºi date aferente
cardului naþional de asigurãri sociale de sãnãtate. „Intro-
ducerea funcþionalitãþii de card naþional de asigurãri so-
ciale de sãnãtate impune cu necesitate configurarea sis-
temului ºi proiectarea fluxurilor tehnice, astfel încât terme-
nul stabilit trebuie reconsiderat”, puncteazã Comisia.

Afaceri ºi Turism, Maria Grapini. În opi-
nia lui Ponta, vizita la Madrid este una
deosebit de utilã, nu doar din perspectiva
relaþiilor tradiþionale dintre România ºi
Spania, dar ºi pentru cã în aceastã þarã se
aflã un numãr important de români. „Pes-

te un milion de români trãiesc în Spania ºi,
evident (...), cu premierul spaniol voi dis-
cuta despre relaþiile noastre economice ºi
politice, dar ºi despre românii de acolo.
Este o þarã cu necazuri acum, economice,
însã nu vreau sã uitãm nici relaþiile noas-
tre tradiþionale, nici, repet, faptul cã peste
un milion de români trãiesc acolo ºi aº
vrea sã gãsim toate soluþiile pe care le
avem pentru îmbunãtãþirea acestor rela-
þii”, declara primul-ministru pe 17 iulie, la
începutul ºedinþei de guvern.

Ieri, Victor Ponta s-a întâlnit cu omolo-
gul sãu spaniol, Mariano Rajoy, precum
ºi cu regele Juan Carlos I al Spaniei, prin-
tre temele de discuþie numãrându-se re-
confirmarea sprijinului Spaniei pentru ade-
rarea României la spaþiul Schengen. Potri-
vit Guvernului, premierul va mai aborda
subiecte precum reconfirmarea poziþiei
autoritãþilor spaniole de liberalizare totalã
a pieþei muncii pentru lucrãtorii români
începând cu 1 ianuarie 2014 sau intensifi-
carea contactelor politice bilaterale, cu ac-
cent pe contactele la nivel ministerial, în
domenii precum economie, transporturi,
agriculturã, interne, justiþie, muncã. Victor

Ponta va avea o întâlnire ºi cu Ignacio
Gonzalez Gonzalez, preºedintele Comuni-
tãþii Madrid, unde se aflã cea mai mare
comunitate de români din Spania, dar ºi
cu Alfredo Perez Rubacalba, secretarul
general al Partidului Socialist Muncito-
resc Spaniol (PSOE). Identificarea unor
proiecte de impact, cu participare spanio-
lã (în infrastructurã, telecomunicaþii, ener-
gii regenerabile), captarea interesului in-
vestitorilor spanioli, în condiþiile în care
Spania ocupã locul 8 în topul investitori-
lor din România, precum ºi schimbul de
experienþã în atragerea ºi gestionarea fon-
durilor europene se numãrã, de aseme-
nea, pe agenda primului-ministru. Com-
ponenta economicã a vizitei premierului
în Spania este cu atât mai importantã în
contextul în care schimburile comerciale
bilaterale dintre România ºi Spania s-au
multiplicat de patru ori în ultimii ºase ani,
iar volumul investiþiilor de capital spaniol
a crescut în 2011 de opt ori, raportat la
nivelul din 2004. La 31 decembrie 2012,
volumul total al schimburilor comerciale
ale României cu Spania a fost de 2.410,42
milioane euro, a precizat Executivul.

„ªi Comisia de Statut, Eticã ºi Litigii
s-a autosesizat ºi va analiza reuniunea
Consiliului de Coordonare Judeþean
Argeº ºi vom vedea apoi care va fi situa-
þia”, a afirmat Marinescu, care a adãugat
cã nu ºtie dacã deciziile privind exclude-
rea din partid a 22 de primari ºi demisia
fostului lider al organizaþiei de la Argeº,
Mircea Andrei, au ajuns la nivelul Can-
celariei PDL. „Nu, nu ºtiu de acest sub-
iect, aºteptãm analiza Comisiei de Statut,
Eticã ºi Litigii pentru a avea niºte date
absolut concrete ºi reale. (...) Ce spune
dânsul (n.r. - Mircea Andrei), deocamda-
tã pe vorbe, nu cred cã poate fi luat în
calcul”, a spus Marian Jean Marinescu.
Fostul senator Mircea Andrei, liderul
PDL Argeº, a declarat ieri, pentru Me-
diafax, cã a demisionat din partid, el mo-
tivându-ºi gestul prin faptul cã „domnul
Blaga ºi conducerea PDL au uitat cã exis-
tã judeþul Argeº ºi am þinut sã le aduc
aminte”. Potrivit acestuia, înainte de a-ºi
da demisia din PDL, el a condus ºedinþa
Consiliului de Coordonare al Organiza-
þiei PDL Argeº, care a decis excluderea a
22 de primari din partid. „22 de primari au
fost excluºi de Consiliul de Coordonare
al Organziaþiei PDL Argeº, pentru cã au
declarat cã nu mai vor sã activeze politic
ºi ºi-au dat demisia din funcþiile politice.
Dupã aceastã chestiune, au fost excluºi
din partid”, a precizat Mircea Andrei.

Excluderea celor 22 de primari ºi demisia
lui Mircea Andrei au avut loc la doar o zi
dupã vizita preºedintelui Traian Bãses-
cu în Argeº. De altfel, în mediul politic
din Argeº se vorbeºte despre faptul cã
aceºti primari, ca ºi Mircea Andrei, s-ar
îndrepta spre Miºcarea Popularã.

În aºteptarea Miºcãrii Populare...
ªi fostul deputat PDL Vasile Ghera-

sim a declarat ieri, pentru Mediafax, cã a
demisionat din partid, arãtând cã, în con-
diþiile în care în jurul Miºcãrii Populare se
va înfiinþa un partid, este posibil sã se
alãture acestuia. „Este de notorietate cã
am fãcut parte din grupul care a susþi-
nut-o pe Elena Udrea la alegeri, iar dupã
alegeri s-a instaurat în partid o pace rece.
În condiþiile în care proiectele mari pe
care le-am susþinut - regionalizarea ºi al-
tele - sunt în stand-by, am considerat cã
trebuie sã demisionez din PDL. (...) Deo-
camdatã, sunt în aºteptare. În condiþiile
în care se va transforma în partid sau se
va înfiinþa un partid în jurul Miºcãrii Po-
pulare, este posibil sã mã alãtur acestu-
ia”, a precizat Vasile Gherasim.

PDL, condus de „perdanþi”,
prin „circulare imperative”
Primarul Aradului, Gheorghe Falcã,

susþine cã PDL a ajuns în situaþia de a fi

condus „prin suspendãri ºi excluderi”,
iar liderii „perdanþi” de la centru îºi permit
sã minimalizeze orice plecare, el adãugând
cã trage un nou semnal de alarmã privind
riscul ruperii formaþiunii. „Partidul Demo-
crat Liberal a ajuns în situaþia de a fi con-
dus prin suspendãri ºi excluderi. Imediat
dupã alegerile interne, în loc sã se facã
reconstrucþia partidului, sã se facã opo-
ziþie adevãratã, s-a dat startul rãzbunãri-
lor (...) Trag un nou semnal de alarmã
privind riscul unei rupturi în Partidul De-
mocrat Liberal. Am avertizat, în urmã cu
scurt timp, când a fost demisã conduce-
rea PDL Dâmboviþa, cã partidul nu are o
direcþie bunã ºi nu este con-
dus eficient. Astãzi, situaþia se
repetã ºi avem un nou exem-
plu, la Argeº, unde PDL pier-
de 22 de primari!”, scrie Falcã
pe Facebook. El comenteazã
cã PDL a ajuns în câþiva ani de
la „partidul primarilor” la ple-
cãri în masã ale acestora, pro-
vocate de actuala conducere
centralã. „Este foarte grav cã
liderii de la Bucureºti îºi per-
mit cu nonºalanþã sã minima-
lizeze orice plecare. PDL, în si-
tuaþia în care este azi, nu îºi
permite sã piardã nici un pri-
mar”. De asemenea, primarul
Aradului considerã cã PDL

este condus în momentul de faþã de „per-
danþi”. „Conducerea centralã nu înþele-
ge cã politica nu înseamnã doar apariþii
TV, circulare imperative trimise organi-
zaþiilor judeþene, ci munca de reorgani-
zare cu activul partidului, care trebuie
mobilizat în jurul valorilor doctrinare ºi a
celor care au performanþã administrati-
vã. Partidul are nevoie de o conducere
corectã ºi eficientã, dar în momentul de
faþã este condus de perdanþi, de oameni
care nu au în spate votul cetãþenilor. Sper
ca oamenii valoroºi ai PDL sã se ridice ºi
sã nu mai aºtepte ca alþii sã ia decizii în
locul lor”, mai scrie Falcã.

Tot mai mulþi PDL-iºti pãrãsesc partidul, în vreme
ce conducerea centralã dizolvã organizaþii

Biroul Permanent Naþional al PDL a
decis ieri dizolvarea Biroului Permanent
Judeþean al organizaþiei democrat-libera-
le din Argeº ºi numirea ca preºedinte in-
terimar a deputatului Cãtãlin Teodores-
cu, a declarat europarlamentarul Marian
Jean Marinescu, vicepreºedinte al forma-

þiunii, într-o conferinþã de presã. Asta
dupã ce liderul organizaþiei judeþene PDL
de aici ºi-a anunþat demisia din partid, nu
înainte de a exclude 22 de primari ai for-
maþiunii. Tot ieri ºi-a anunþat demisia din
PDL ºi fostul deputat Vasile Gherasim,
care a recunoscut cã ar fi tentat sã se în-

scrie în Partidul Miºcarea Popularã, când
acesta se va înfiinþa. ªi, aºa cum reiese
dintr-un comunicat transmis ieri mass-
media de cãtre Miºcarea Popularã, Par-
tidul Miºcarea Popularã va fi lansat ofi-
cial chiar astãzi, la ora 13, iar preºedinte-
le sãu va fi deputatul Eugen Tomac.

Eugen
Tomac
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Ion Prioteasa,  preşedintele CJ
Dolj a prec izat ier i, în cadrul
unui c omunic at de presă,  c ă
într-un grafic  s tabilit cu Agen-
ţia de Plăţi şi Intervenţii pentru
Agric ultură,  se es timează că dis-
tr ibuirea alimentelor  către depo-
zitele în care vor fi înmagazina-
te produsele se va face înc epând
cu 1 august. „Cons iliul judeţean
se implic ă şi în aces t an în acţi-
unea de dis tribuire a produselor
alimentare către persoanele de-
favorizate din Dolj. Legea defi-

Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj:

„Ne vom implica şi în acest an în acţiunea de distribuire a
produselor alimentare către persoanele defavorizate din Dolj”

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion
Prioteasa, anunţă că peste 116.000 de doljeni
vor primi, în 2013, pachete cu produse distri-
buite în cadrul „Planului anual European de fur-
nizare Ajutoare alimentare în beneficiul persoa-
nelor cele mai Defavorizate”. Un număr de

116.556 de persoane din judeţul Dolj au drep-
tul la ajutoare alimentare distribuite prin PEAD,
fiind împărţite în următoarele categorii: bene-
ficiari pe baza venitului minim garantat - 38.508
persoane, şomeri - 26.050, pensionari - 39.804,
persoane cu handicap - 12.194.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa:
„Mă bucur că, prin intermediul PEAD, un program dezvoltat cu ajuto-

rul Uniunii Europene, consiliul judeţean vine în sprijinul persoanelor care,
din nefericire, sunt lipsite de resursele financiare necesare unui trai de-
cent. Sigur că pentru aceşti oameni ar fi nevoie de mai mult, dar cred că
este un ajutor binevenit”

neşte foarte clar ac eastă c ate-
gorie a «persoanelor defavoriza-
te»,  în c are sunt inc luse familii-
le ş i persoanele s ingure c are au
un venit minim garantat stabilit
şi primesc ajutor social,  şome-
rii,  pens ionarii din sis temul pu-
blic  ale căror drepturi sunt sub
400 de lei pe lună, persoanele cu
handicap grav şi ac centuat nein-
stituţionalizate - atât adulţi,  c ât
şi c opii, prec um ş i persoanele
invalide veteranii sau văduvele de
război,  persec utaţii politic , eroii

martiri ai revoluţiei. În ac est an,
din evidenţa pe c are o avem la
dispoziţie, peste 116.000 de per-
soane vor primi ajutoare alimen-
tare c ons tând în făină, mălai,
pas te făinoase, ulei, zahăr şi c on-
serve cu c arne de porc. Cu s i-
guranţă, ineditul programului din
2013 cons tă în distr ibuirea de za-
cuscă,  produs pe care beneficiarii
PEAD îl vor primi la pac het cu
c elelalte bunuri alimentare”, a
subliniat Ion Prioteasa.

MARGA BULUGEAN

La sfârşitul anului 2011, la propunerea
autorităţilor locali de atunci, consilierii mu-
nicipali au aprobat delegarea serviciului de

Primăria Craiova scoată la licitaţie ecarisajul
Autorităţile locale intenţionează să scoată la licitaţie activitatea de ecarisaj, cu tot cu

adăpostul canin de la Breasta. Propunerea se află, în această săptămână, pe masa consi-
lierilor municipali, aceştia urmând să voteze totodată şi componenţa comisiei care va eva-
lua ofertele pe care Primăria Craiova le va primi.

ecarisaj, prin atribuire directă, către SC Sa-
lubritate SRL Craiova. Contractul a intrat în
vigoare chiar de atunci, fiind votat pentru o

durată de 49 de ani. După
construirea adăpostului ca-
nin de la Breasta, municipa-
litatea craioveană şi-a schim-
bat viziunea. Pe ordinea de
zi a şedinţei CLM de joi se
află un proiect de hotărâre
prin care se propune ca ac-
tivitatea de ec arisaj, cu tot
cu administrarea noului adă-
post, să fie scoasă la licita-
ţie, conform legislaţiei. Prin
aceeaşi hotărâre, aleşii locali
aprobă şi comisia de evalua-
re a ofertelor, aceasta fiind
formată din 11 funcţionari

publici al Primăriei Cra-
iova, de la diverse direc-
ţii şi servicii, preşedin-
te fiind city-managerul
oraşului, Gheorghe Ne-
delescu.

Adăpos tul de la
Breasta e aproape plin

Adăpostul canin de la Breasta este pe
punctul de a fi ocupat în totalitate. Directo-
rul Salubrităţii, Cristian Popescu, care ad-
ministrează această locaţie până la licitarea
ei, a declarat, în ultima sa conferinţă de pre-
să, că aroape toate cele 500 de locuri care
au fost create în prima etapă s-au umplut,
lăsând să se înţeleagă şi faptul că, în aceste
condiţii, câinii comunitari nu mai pot fi ridi-
caţi după străzi. Pe de altă parte, autorităţile
locale nu au oferit o explicaţie certă în ceea

ce priveşte problema câinilor maidanezi din
momentul în care adăpostul de la Breasta va
fi declarat plin în mod oficial. Edilul-şef al
municipiului, Lia Olguţa Vasilescu a menţio-
nat, în schimb, că, deşi au fost prinşi şi
transportaţi la padocuri foarte multe exem-
plare periculoase, mai există destul de mulţi
câini pe străzile Craiovei, motiv pentru care
se ia în calcul şi o eventuală extindere a adă-
postului.

LAURA MOŢÎRLICHE

Cele trei spaţii c omerc iale se
aflau în zona Cinematografului
din c artierul Craioviţa Nouă şi,
c onform declaraţiilor  c onduce-
rii Poliţiei Locale,  proprietarii
lor  nu aveau actele la zi. În evi-
denţele Primăriei Craiova,  c ele
trei spaţii figurau c a fiind închi-
r iate, dar c ontrac tele expirase-
ră între timp,  fără ca titularii lor
să le mai reînnoiasc ă. „Conti-
nuăm ac ţiunile de demolare a
spaţiilor comerc iale ce aparţin
unor societăţi c are nu şi-au în-
deplinit obligaţiile c ontractuale.
Pentru cele trei c hioşc uri,  c on-
tractele de închir iere încetase-
ră de mai mult timp. Am identi-
f ic at toate cons truc ţiile c are îş i
desfăşoară activitatea pe tere-
nul munic ipalităţi ş i toate spa-

Demolările continuă în Craiova
Trei spaţii comerciale au fost puse la pământ, ieri, în cartierul Craioviţa Nouă. După ce construcţiile

au fost demolate, proprietarii s-au plâns că îşi plătiseră chiria aferentă acestor spaţii, însă autorităţile
locale susţin că nu mai aveau demult contracte încheiate cu Primăria Craiova.

ţiile c are sunt în ilegalitate vor
fi demolate”, a spus Octavian
Mateesc u,  direc torul Poliţiei
Loc ale Craiova.

Proprietarii contestă acţiunea
Din c âte se pare, toate cele trei

chioşcuri - un bar, un magazin ge-

neral şi o patiserie – aparţineau
unei singure persoane de etnie
romă care a uitat să-şi mai pre-
lungească termenele contrac tua-
le. În plus, titularul vechiului con-
tract nu a respectat nici spaţiul
prevăzut iniţial,  construcţia ocu-
pând un teren de 170 de metri pă-
traţi. Potrivit directorului Octavian
Mateescu,  titularii dreptului de
concesiune au contestat decizia de

demolare emisă de Primăria Cra-
iova la instanţa judecătoreasc ă,
dar hotărârea dată a oferit câştig
de cauză municipalităţii craiove-
ne. Cu toate aces tea, proprietarii
chioşcurilor demolate ieri ins istă
că nu au făcut nimic ilegal ş i că
demolarea este o acţiune întreprin-
să în mod forţat de autorităţile lo-
cale.

LAURA MOŢÎRLICHE
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“Se pare cã USL a întrecut aº-
teptãrile FMI în ceea ce priveº-
te creºterea economicã. Analiº-
tii de la prestigioasa publicaþie
The Economist prognozeazã o
creºtere economicã de 2,6% pen-
tru România” a declarat Clau-
diu Manda, vicepreºedintele Co-
misiei pentru Buget finanþe ºi
bãnci din Camera Deputaþilor.
“Nu trebuie sã uitãm cã Româ-
nia a plecat la începutul anului
cu o creºtere prognozatã de
1,6%. FMI a corectat recent
aceastã creºtere pe plus, la va-
loarea de 1,9%, dar pe fondul

Deputatul Claudiu Manda: ”The
Economist recunoaºte performanþa

economicã a guvernãrii USL”
unui an agricol bun ºi datoritã
creºterii volumului ºi valorii ex-
porturilor României este foarte
posibil sã avem o creºtere eco-
nomicã la sfârºitul anului 2013 de
2,6%”, este de pãrere deputatul
PSD. Claudiu Manda considerã
cã “raportul publicat recent de
think-thank-ul The Economist pla-
seazã România pe locul 3 în UE
la nivelul creºterii economice
faþã de aceeaºi perioadã a anu-
lui trecut. Dacã trendul se men-
þine putem vorbi de o revenire
economicã pentru România care
poate ajunge la un nivel de creº-

tere economicã anua-
lã de 4% în perioada
2014-2017”. Deputa-
tul Claudiu Manda a
mai spus cã fãrã în-
doialã cã valoarea în
euro a exporturilor
care a crescut cu
15,5% în 2013 a avut
o contribuþie decisivã
la performanþa eco-
nomicã cu care, fãrã
falsã modestie ne
putem lãuda.  

Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu este susþinãto-
rul unei ample campanii de strân-
gere de semnãturi pentru deblo-
carea investiþiilor. Acþiunea a
fost anunþatã la finele sãptãmâ-
nii trecute, la Drãgãºani, unde a
avut loc întâlnirea regionalã a li-
derilor ºi aleºilor locali ai PDL
din Oltenia. Pornind de la o pro-
punere a organizaþiei vâlcene, cu
privire la o acþiune de strângere
de semnãturi pentru a crea pre-
siune asupra guvernului în vede-
rea continuãrii investiþiilor într-o
apreciatã zonã turisticã, de la

PDL va strânge semnãturi pentru
deblocarea investiþ i i lor

Voineasa, preºedintele PDL
Dolj, Marian Jean Marinescu a
cerut celor prezenþi sã treacã în
revistã toate proiectele de inves-
tiþii blocate de cãtre guvernul
actual la nivel local ºi regional.
„Identificaþi toate proiectele be-
nefice comunitãþilor locale, pe
care actualul guvern le-a blocat
în mod nejustificat. Aºa cum la
Vâlcea a fost blocatã dezvolta-
rea turisticã, sau cum s-a fãcut
în Dolj cu drumul pânã la Cala-
fat ºi la Craiova cu centura de
sud a oraºului, probabil cã existã

multe alte investiþii care au fost
blocate peste tot în regiunea
noastrã”, a punctat Marinescu.
Dupã identificarea acestora, PDL
va demara o amplã campanie de
strângere de semnãturi în vede-
rea deblocãrii investiþiilor de utili-
tate publicã. „Ne vom adresa di-
rect cetãþenilor, dar vom implica
în acest demers toþi aleºii locali,
indiferent de unde provin, pentru
cã este în interesul tuturor sã se
investeascã în proiecte care sunt
utile regiunii noastre”, a mai spus
liderul democrat-liberal.

„Opoziþie, nu numai la
Bucureºti, ci ºi în teritoriu !”

Tot în cadrul întâlnirii de la
Drãgãºani, s-au mai purtat dis-
cuþii referitoare la organizarea
alegerilor interne ºi la activita-
tea filialelor pentru perioada ur-
mãtoare. „Organizare ºi opozi-
þie se fac nu numai la Bucureºti,
de cãtre conducerea naþionalã
a PDL, ci trebuie fãcute în fie-
care municipiu, oraº, comunã ºi
sat”, a subliniat  Marian Jean
Marinescu celor prezenþi.

Vicepreºedintele PDL, europarla-
mentarul Marian Jean Marinescu, a
criticat, ieri, faptul cã Executivul nu a
semnat încã un acord de parteneriat cu
Comisia Europeanã privind atragerea
de fonduri europene pe perioada 2014-
2020 ºi a cerut demisia Executivului,
atrãgând atenþia cã România riscã sã
întârzie absorbþia banilor europeni pânã
în 2015, în loc de 1 ianuarie 2014. “
Astãzi ( n.r ieri) am discutat un subiect
care nouã ni se pare extrem de impor-
tant ºi cu consecinþe extrem de impor-
tante, dar ºi grave pentru România prin
modul în care este abordat. Este vorba
de acordul de parteneriat cu Comisia
Europeanã. (...) Conform noilor regula-

mente pentru politica de coeziune,
existã un acord de parteneriat care
trebuie elaborat ºi încheiat cu Comisia
Europeanã. Acest acord se referã la
absolut toate fondurile europene,
inclusiv fondul de dezvoltare ruralã ºi
plãþile directe. Este vorba de peste 39
de miliarde de euro în acest acord.(....)
Comisia trimite periodic un document
cadru pentru elaborarea acordului care
þine cont de negocierile între Parlament
ºi Comisie pe toate regulamentele ºi în
special pe regulamentul comun pentru
toate fondurile. Ultimul astfel de
document cadru a fost trimis la sfârºi-
tul lui aprilie. Documentul trimis de
Guvernul Ponta este datat 31 mai. Din

informaþiile pe care eu le am de la
Comisie, acest document este în
continuare imatur, aºa cum a fost
caracterizat la prima încercare în
februarie”, a declarat vicepreºedintele
PDL la o conferinþã de presã.

„Este o situaþie foarte periculoasã
pentru fondurile europene 2014”

Marinescu a explicat cã, procedural,
numai dupã încheierea acordului se pot
elabora programele operaþionale
sectoriale. „Este o situaþie foarte
periculoasã pentru fondurile europene
2014 care ar putea contribui foarte
mult la trecerea peste crizã, la creºte-
rea economicã, la crearea de locuri de
muncã, mai ales, lucruri care ne

intereseazã foarte mult. Aceastã
propunere a Guvernului nu se bazeazã
pe niciun fel de strategie elaboratã, aºa
cum ar fi trebuit, în agenþiile de dezvol-
tare regionalã din toatã þara, iar do-
cumnetul este complet imatur, nu are
niciun fel de bazã, nu þine cont de
Strategia 2020. Deci, dupã pãrerea
mea, chiar cu eforturi, nu cred cã vom
putea fi în situaþia de a accesa fonduri
de la 1 ianuarie 2014. Vom începe,
probabil, tocmai din 2015. Deci, dupã
pãrerea mea, acest Guvern trebuie sã-
ºi dea demisia, trebuie sã plece, pentru
cã banii europeni pe 2014-2020 sunt un
subiect foarte important pentru Româ-
nia în urmãtoarea perioadã... “, a
declarat Marian Jean Marinescu

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

„Este o situaþie foarte periculoasã pentru„Este o situaþie foarte periculoasã pentru„Este o situaþie foarte periculoasã pentru„Este o situaþie foarte periculoasã pentru„Este o situaþie foarte periculoasã pentru
fondurile europene”fondurile europene”fondurile europene”fondurile europene”fondurile europene”

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu :
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După BAC-ul din 2010, minis-
trul Educaţiei de atunci, Daniel
Funeriu, se îmbăta cu apă rece,
opinând că examenele naţionale au
fost organizate corec t, fără nici
un rabat chiar la tentativele timi-
de de fraudare. S-a discutat mult
despre procentul admişilor, prin
instituirea c amerelor  de luat ve-
deri în sălile de examen, cons ide-
rate drept un patent al unui mi-
nistru cu bacalaureat „discutabil”
şi studii univers itare în Franţa,
fără a înţelege mare lucru de cum
stau lucrurile pe acolo.  Şi grozav
nu s tau. Anul acesta, de pildă, ca
să zăbovim puţin în Hexagon, „ne-
norocirea” de la BAC, „Berezina”
educ aţiei naţionale s-a numit pro-
centul ridicat de reuşită, 86,8%.
Ceea c e înseamnă după „Le
Point” 60.000 de locuri suplimen-
tare şi 56.000 de burse în plus.
An de an, procentul de reuşită la

MIRCEA CANŢĂR

BAC 2013:
Când îngrijorarea este falsă

BAC a crescut, dar atingerea „vi-
tezei unui cal în galop” este prea
mult. Spre satisfacţia ayatollahi-
lor care guvernează Educaţia na-
ţională, fabrica de şomeri duduie.
Un fos t ministru al Educaţiei, Luc
Ferry, susţine, nici mai mult, nici
mai puţin,  decât faptul că dac ă s-
ar f i aplic at criteriul de evaluare
de acum 50 de ani, procentul ad-
mişilor n-ar fi depăş it 4%. Ca de
altfel şi la noi. Referirea vizează
în exclusivitate Doljul,  unde pro-
centul de promovabilitate, după
judecarea c ontestaţiilor, a fos t de
48,24%, în c reştere cu aproape 7
proc ente faţă de anul trecut. În
fiecare an, bacalaureatul este ma-
rea întâlnire a noastră cu sis temul
educ aţional.  Este momentul când
instituţiile şi familiile se mobilizea-
ză pentru plasarea candidaţilor în
cele mai bune condiţii, pentru a
reuş i în ac eastă etapă a vieţii lor.

Bacalaureatul este deja un mara-
ton. De-a lungul căruia unii din-
tre candidaţi chiar clac hează psi-
hic. Se poate discuta despre des-
făşurarea bacalaureatului, anul
acesta, de pildă, cea mai palpitan-
tă probă fiind cea a descinderii
procurorilor şi poliţiştilor la Liceul
„Dimitrie Bolintineanu” din Capi-
tală,  ceea ce nu se mai pomenise.
S-a ajuns cam departe. Insulele de
normalitate din învăţământul preu-
niversitar  de stat doljean nu con-
stituie, din păcate, modelul de ur-
mat, ci excepţia izolată. Se cunosc
primele şapte licee în ordinea pro-
centului de promovabilitate: 1. CN
„Fraţii Buzeşti” – 99,13%, 2.CN
„Elena Cuza” – 98,18%, 3. CN
„Carol I” – 96,19%, 4. LT Ad-
ventist – 90,20% (92,16% după
contestaţii) , 5. CN Ştefan Velo-
van – 88,63% (90,59% după con-
testaţii), 6.  LT Independenţa Ca-

lafat – 86,76% (87,50 după con-
testaţii),  7. CN Nicolae Titulescu
– 82,51% (83,86% după conte-
staţii). Se cunosc şi liceele exe-
crabil clasate. Revenim la discu-
ţia de fond. Spre meritul unor di-
rectori şi profesori oneşti şi bine
pregătiţi,  a căror salarizare este
identică cu a celor cu rezultate sla-
be, topul liceelor bune s-a păstrat.
Este de discutat pe această temă.
Carac terul meritocratic al ascen-
siunii ierarhice în sistemul de în-
văţământ încă n-a dispărut cu de-
săvârş ire, dar nic i nu tutelează re-
ţeaua şcolară, fiindcă în circ ula-
ţie sunt puse alte valori, nu rareori
obediente faţă de un partid sau al-
tul, şi nicidecum performanţa ma-
nagerială, dragostea de carte şi de
şcoală. Contabilitatea metehnelor,
enumerarea absurdităţilor din sis-
temul educaţional, toate acestea
sunt cunoscute. Dacă trebuie ad-

mis faptul că salarizarea dasc ăli-
lor din învăţământul preuniversi-
tar nu este una corespunzătoare,
mai trebuie adăugat c eva: croiala
aces tora. Pentru un pas eventual
înainte. Profesorii adoră notarea
elevilor,  dar  detestă propria lor
evaluare. Sistemul actual de in-
spec ţii es te o păcăleală. N-ar fi
deloc lipsit de interes ca la înce-
putul anului, cel puţin dacălii care
predau la anul terminal să fie su-
puşi unei evaluări. Se discută şi
în alte ţări ale lumii despre aşa
ceva. Aşa cum se discută şi de-
spre imposibila reformă a baca-
laureatului. Suntem prinşi într-un
cerc vicios: multe licee acuză „sla-
ba c alitate” a candidaţilor veniţi
din şcolile generale. La rândul lor,
universităţile care nu se regăsesc
în clasamentul Shanghai reproşea-
ză calitatea îndoielnică a absolven-
ţilor de liceu.

De la început de iulie până la mijloc de
septembrie,  Muzeul Olteniei derulează la
Secţia de Ştiinţele Naturii Şcoala de vară
„Bios Art în vacanţă” – o serie de cinci
ateliere, dintre c are două se află în plină
desfăşurare.

Este vorba despre mode laj în lut (2 iu-
lie – 30 iulie), care, datorită numărului mare
de participanţi, es te organizat pe trei grupe
(două marţea,  între orele 9.00-10.30 şi
10.30-12.00, şi una miercurea, între 9.00
şi 10.30), şi decoupage ş i quilling (4 iulie
– 8 august),  pe care îl puteţi frecventa joia
(între orele 9.00-10.30 şi 10.30-12.00).

Tu ce faci când te plictiseşti în vacanţă?
Dai o fugă la atelierele creativ-educative!

Vara este în toi şi pare să lase copiilor la dispoziţie tot
timpul din lume! Şi cine  nu vrea să-ş i petreacă măcar o
parte  din vacanţă la mare ori la munte, într-o tabără te-
matică ori peste hotare… Ce faci însă când vremea plajei
însorite  ori a hoinărelii pe cărări umbroase a trecut sau
când mai ai ceva de aşteptat până să le  vină rândul? Dai
o fugă la atelierele  creativ-educative organizate de Mu-
zeul Olteniei ş i de Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi
Aristia Aman”! Sunt gratuite ş i oferă posibilitatea învă-
ţării de  lucruri noi, utile  şi relaxante , iar une le sunt des-
chise  nu numai copiilor, ci şi adulţilor.

Aprox imativ 5 0 de
preşcolari, elevi şi tineri
partic ipă la cele două
ateliere, dar li se alătu-
ră ş i adulţi, „nu neapă-
rat însoţitori ai copiilor,
ci pur şi simpli iubitori ai tehnic ilor pe care
le prezentăm”, spune muzeograf drd. Lila
Gima, coordonator al proiectului. La final,
creaţiile participanţilor vor fi reunite într-o
expoziţie, iar cele mai inedite vor fi pre-
miate.

 Mâine, 24 iulie, aici se va deschide şi
atelierul de linogravură, care îşi va primi

cursanţii în fiecare zi de
mierc uri, până pe data de
28 augus t. Îi vor urma
atelierele de mozaic (6
august – 3 septembrie,
marţea) şi origami (15
august – 12 septembrie,
joia) , care se vor desfă-
şura,  de asemenea,  pe
două grupe ( între orele
9.00 -10.30  ş i 10 .30-
12.00). Informaţii supli-
mentare puteţi solicita la
Secţia de Ştiinţele Natu-
rii,  aflată pe strada „Popa
Şapc ă ” nr.  8 ( tel.
0251.411.906).

O mulţime de ateliere
creativ-educative au loc

– încă de la 1 iunie, până pe 29 august – şi
la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aris-
tia Aman”. Sunt organizate de Secţia pen-
tru Copii ş i Tineret şi găzduite de Ludoteca
instituţiei şi le frecventează deja peste o sută
de c opii şi tineri! Dovadă că programul –
intitulat „Biblioteca din vacanţă” şi ajuns
la a V-a ediţie – se bucură de mare suc ces.

Ziua de luni începe cu atelierul de con-
fecţionat păpuşi (ora 10.00),  continuă cu
cele de Limba spaniolă pentru clasele a
V-a – a VIII-a (ora 10.30-11.30) şi Limba
spaniolă pentru clasele I – a IV-a (orele
12.00-13.00). Marţea este dedicată teatru-
lui (orele 10.30-11.30 pentru c lasele I  – a
IV-a, orele12.00-13.00 pentru c lasele a V-
a – a VIII-a). Miercurea au loc  cursuri de
Limba italiană pentru clasele gimnaziale
(orele 9.00-10.00) şi cele primare (orele
10.00-11.00) şi de de se n (orele 12.00-
13.00). În f ine, joia puteţi participa la ate-
lierele de oratorie (orele 9.00-10.00) şi
origami (orele 10.30-11.30). Pentru deta-
lii,  vă puteţi adresa Secţiei pentru Copii şi
Tineret a bibliotecii (tel. 0251.532.267 şi
0351.44.18.09).

MAGDA BRATU

Studenţi din nouă ţări
participă la Şcoala de
Vară „Constantin
Brâncuşi” de la Craiova

Universitatea din Craiova – De par-
tamentul de limbi moderne aplicate şi
De partame ntul de  relaţii internaţio-
nale –,  în parteneriat cu Biblioteca
Jude ţe a nă „ Ale xa ndru  ş i Aris tia
Aman” derulează în perioada 22 iulie
– 5 august proie ctul Şcoala de Vară
„Constantin Brâncuşi”, ajuns la ediţ ia
a XIV-a.

În program s-au înscris  nu mai pu-
ţin de  23 de stude nţi,  ve niţi din nouă
ţări:  Germania, Franţa, Cehia,  Slova-
cia,  Be lgia, I talia, Serbia, Bulgaria şi
Turkme nistan. Dire ctorul şcolii, asis t.
univ. dr.  Anca Păune scu, le -a pregătit
tinerilor o serie de activităţi prin care
aceştia să poată afla cât mai multe lu-
cruri inte resante despre ţara noastră,
de spre obiceiurile şi tradiţiile din Ro-
mânia şi,  nu în ultimul rând, să se  fa-
miliarize ze cu limba română.

„Dimineaţa,  s tudenţii vor partici-
pa la cursuri de  limbă, cultură ş i civi-
lizaţie  române ască,  iar după-amiaza
vor fi implicaţi în dive rse  activităţi de
socializare,  organizate împreună cu
Organizaţia Studenţilor Polite hnişti –
Profil Ele ctric Craiova (OSPEC) ş i
Asociaţia Studenţilor Filologi, şi, de
asemene a,  vor putea vizita obie ctive-
le  culturale şi turist ice  din oraş”,  a
precizat prof. Anca Păune scu.

Şi Bibliote ca Judeţeană vine în spri-
jinul stude nţilor străini. „Îi aş te ptăm
în fie care zi la American Corner, unde
vor putea viziona filme  române şti cu
subtitrare în limba e ngleză, vor ascul-
ta CD-uri cu muzică,  vor putea ur-
mări f ilme is torice şi vor desfăşura
dive rse activităţi ce  sunt menite  să îi
ajute în înţe legerea limbii române ”,
a precizat Lucian Dindirică, manage-
rul instituţie i.

MAGDA BRATU
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Astfel, la domeniul Limbã ºi
Literaturã  înscrierile în vederea
admiterii se vor face în perioa-
da 23-27 iulie. Rezultatele finale
vor fi afiºate pe 29 iulie. Pentru
realizarea admiterii va fi concurs
de dosare ºi se va þine cont doar
de media obþinutã la bacalaureat.
Pentru departajarea candidaþilor
cu aceeaºi medie se vor lua în
calcul notele obþinute la Limba
ºi literatura românã la examenul
de bacalaureat, proba scrisã,
limba ºi literatura românã la exa-
menul de bacalaureat, proba ora-

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Facultatea de Litere din cadrul
Universitãþii din Craiova desfã-
ºoarã, în perioada 23 – 31 iulie,
admiterea pentru anul universitar
2013-2014, la domeniile din struc-

tura sa. În total, la aceastã facul-
tate,  au fost scoase la concurs
736 de locuri dintre care 313 la
buget  ºi 348 la taxã ºi 75 de În-
vãþãmânt la Distanþã.

lã, precum ºi nota obþinutã la
proba de Limbã ºi literaturã strãi-
nã/ Competenþe lingvistice la
examenul de bacalaureat.  De
asemenea, la domeniul Limbi
Moderne Aplicate,  înscrierile se
vor face în perioada 23-27 iulie,
iar rezultatele finale vor fi afiºa-

te tot la data de 29 iulie. Tinerii
vor fi admiºi pe baza unul con-
curs de dosare ºi se va lua în
calcul doar media de la bacalau-
reat.  În situaþia în care vor fi
doi concurenþi cu aceeaºi me-
dia, vor fi departajaþi prin nota
obþinutã la disciplina Limba ºi Li-
teratura românã, nota obþinutã la
proba oralã de limba ºi literatu-
ra românã la examenul de baca-
laureat, precum ºi nota obþinutã
la proba de Limbã ºi literaturã
strãinã/ Competenþe lingvistice
la examenul de bacalaureat.

Concurs de aptitudini pentru
“Muzicã” ºi  “Teatru ºi Artele
spectacolului”

La domeniul Muzicã înscrie-
rile se vor face în perioada 23-
25 iulie, iar rezultatele finale vor
fi afiºate pe 29 iulie. Admiterea
se va face prin concurs ce va
consta în probe de aptitudini vo-
caþionale.  Totodatã, la domeniul
Teatru ºi Artele spectacolului,
înscrierea candidaþilor se va face
în perioada 23-25 iulie, iar re-

zultatele vor fi afiºate la data de
29 iulie.  Admiterea se va face
prin concurs ce va consta în
douã probe (etape eliminatorii)
de aptitudini vocaþionale. În pri-
ma etapã, ce va avea loc pe data
de 26 iulie, tinerii vor susþine o
probã oralã/practicã de testare
a aptitudinilor vocale, ritmice ºi
de inter-pretare ale candida-tu--
lui; prezentarea unor versuri ºi
a unei povestiri din reper-to-riul
candidatului, la alege-rea comi--
siei. Candidatul va fi notat cu
admis/respins. În a doua  etapã
tinerii vor participa la un atelier
de improvizaþie ºi vor susþine un
monolog.

Interviul, probã eliminatorie
la “ªtiinþe ale Educaþiei”

La domeniul ªtiinþe ale Comu-
nicãrii va fi concurs de dosare
pe baza mediei obþinute la exa-

menul de  bacalaureat. În situa-
þia în care vor fi doi concurenþi
cu aceeaºi media, vor fi departa-
jaþi prin nota obþinutã la discipli-
na Limba ºi Literatura românã,
proba scrisã,  nota obþinutã la
proba oralã de limba ºi literatura
românã la examenul de bacalau-
reat, precum ºi nota obþinutã la
proba de Limbã ºi literaturã strãi-
nã/ Competenþe lingvistice la exa-
menul de bacalaureat. La dome-
niul ªtiinþe ale Educaþiei  va fi
examen de admitere ce va con-
stra într-o probã eliminatorie -
interviu (admis/respins). Interviul
constã în: proba de comu-nicare
(dicþie, lecturã la prima vedere)
ºi proba de creativitate (povesti-
rea unei experienþe de viaþã sau
imaginarea unei situaþii din viaþa
ºcolii, aprecierea pe baza unor cri-
terii cum ar fi no-ta personalã, ori-
ginalitatea, valenþe artistice etc.)

Pentru domeniile din cadrul Facultãþii de Litere, taxa de înscriere este
de 100 de lei pentru un domeniu, iar taxa de ºcolarizare pentru locurile
nebugetate este de 3.000 de lei pe an, excepþie face domeniul Teatru ºi
Artele Spectacolului unde taxa de înscriere este de 150 de lei, iar cea de
ºcolarizare este 4500 de lei.

Facultatea de Teologie din cadrul Uni-
versitãþii din Craiova organizeazã sesiu-
ne de admitere în perioada 23-25 iulie.
Pentru specializarea de Teologie pasto-
ralã ortodoxã sunt scoase la concurs 50
de locuri la buget ºi 30 la taxã, iar la
Artã sacrã, 11 locuri pentru buget ºi
nouã la taxã.

Candidaþii înscriºi la specializarea Te-

Astãzi începe sesiunea de admitere
la Facultatea de Teologie

ologie pastoralã vor susþine astãzi pro-
bele eliminatorii (muzicã ºi dicþie) iar
miercuri vor susþine examenul scris la
Teologie Dogmaticã. Candidaþii de la spe-
cializarea Artã Sacrã au la dispoziþie ur-
mãtorul calendar: 23 iulie - probele eli-
minatorii, 24 iulie - interviu, 25 iulie -
probele pratice. Rezultatele vor fi afiºa-
te în ziua de 26 iulie.

Elevii Liceului
Liceului Tehnolo-
gic “George
Bibescu” din
Craiova vor
merge la stagii de
practicã în þãri
membre ale
Uniunii Europene
în anul ºcolar
2013 – 2014.
Acest lucru este
posibil în urma
aprobãrii proiec-
tului „Formarea
profesionalã prin
mobilitãþi Leonar-
do da Vinci –
oportunitate spre
o carierã de
succes”. “De data aceasta cristaliza-
rea cunoºtinþelor ºi dobândirea de noi
competenþe se va realiza, în primã-
vara anului 2014, pe durata a 3
sãptãmâni,  la firme de profil auto,
electronicã, automatizãri ºi calcula-

toare din Italia. În vederea participã-
rii la aceastã mobilitate, elev ii vor
urma ºi un curs intensiv de limba
italianã”, a anunþat conducerea
Liceului Tehnologic “George Bibes-
cu” din Craiova.

Stagii de practicã în Italia
pentru elevii de Liceului

“George Bibescu”
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Primii care vor intra în febra
examinãrilor sunt absolvenþii de li-
ceu ce doresc sã urmeze una din
facultãþile de Medicinã, Farmacie
sau Medicinã Dentarã. Pentru
aceºtia concursul este programat
mâine, începând cu ora 10.00. La
aceeaºi orã, dar douã zile mai târ-
ziu se va desfãºura concursul pen-
tru celelalte programe de studiu pe
care Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie din Craiova le derulea-
zã, ºi anume Moaºe, Asistenþã
medicalã generalã, Balneo-fizioki-
netoterapie ºi recuperare, respec-
tiv Tehnicã dentarã.

Anul acesta, în cadrul UMF

Craiova au fost repartizate pen-
tru domeniul Medicinã 210 lo-
curi la buget ºi 80 la taxã. Pen-
tru Medicinã dentarã sunt pre-
vãzute 35 de locuri la buget ºi
40 la taxã, în timp ce numãrul
de candidaþi este de 137. De ase-
menea, la Tehnicã dentarã sunt
9 locuri pentru buget ºi 35 la
taxã, iar numãrul de candidaþi
este de 126. Concurenþã mare va
fi ºi la Farmacie acolo unde exis-
tã 29 de locuri la buget ºi 70 la
taxã, iar numãrul de candidaþi se
apropie de 200. La Asistenþã Me-
dicalã numãrul de locuri buge-
tate este de 29, în timp ce pen-
tru taxã sunt prevãzute 95 de
locuri. Nu în ultimul rând, pen-
tru cele 14 locuri de buget ºi 10
la taxã de la Moaºe s-au înscris
33 de candidaþi, iar la Balneo-
fiziokinetoterapie ºi recuperare
existã 19 locuri la buget ºi 10 la
taxã, numãrul de candidaþi în-
scriºi fiind de 75.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Peste 1.500 de absolvenþi s-au înscris pentru admiterea la UMF Craiova,

Sãptãmânã plinã de emoþii pentru viitorii doc-
tori. Zilele acestea, 1.542 de absolvenþi de liceu,
care viseazã la o carierã de medic, se pregãtesc

sã susþinã concursul de admitere la Universitatea
de Medicinã ºi Farmacie (UMF) din Craiova. Cei
mai mulþi, nu mai puþin de 623 de candidaþi, s-au

înscris, aºa cum era de aºteptat, la Medicinã,
domeniu urmat îndeaproape de Asistenþã medi-

calã – cu 355 de candidaþi - ºi Farmacie, unde s-
au înscris 193 de absolvenþi de liceu.

Mãsuri împotriva
copiatului

ªi, în sesiunea din aceastã
varã regulile de desfãºurare a
concursului se anunþã a fi foar-
te dure. Pe lângã mãsurile ce vor
fi luate împotriva unor eventua-
le fraude, organizatorii au anun-
þat cã absolvenþii de liceu care
nu se vor prezenta conform pro-
gramãrii pierd dreptul de a sus-
þine concursul de admitere din
sesiunea în care au fost înscriºi.
Accesul acestora în sala de con-
curs este permis cu maximum
o orã înainte de începerea pro-

bei. Pentru a avea acces în sala
de concurs, candidaþii trebuie sã
aibã asupra lor buletinul sau car-
tea de identitate, legitimaþia de
concurs eliberatã la înscriere ºi
pix cu minã de culoare neagrã.

La începutul probei fiecare
candidat va primi de la ºeful de
salã un caiet cu subiecte, o pa-
ginã dublã, autocopiantã, cu gri-
la de completare a rãspunsuri-
lor, instrucþiuni de completare
a testelor grilã ºi hârtie pentru
ciorne.

Candidaþii
au la dispoziþie
trei ore pentru
rezolvarea
grilelor

Timpul pus la dispoziþie pen-
tru rezolvarea grilei este de trei
ore – respectiv douã ore pentru
testul cu 50 de întrebãri –, soco-
tit din momentul în care caietele

cu subiecte au fost distribuite,
fiind interzisã depãºirea timpului
stabilit pentru elaborarea grilelor.
Totodatã, candidaþii nu au voie sã
foloseascã în timpul probei de
concurs minicalculatoarelor, ri-
glele de calcul ºi alte mijloace de
calcul. La terminarea probei de
concurs se va afiºa baremul de
corectare.

Conform regulamentului, ad-
miterea se face în ordinea des-
crescãtoare a punctajelor finale
de admitere obþinute de candidaþi,
în limita numãrului de locuri pen-
tru care se organizeazã concurs,
stabilit pentru fiecare profil, fa-
cultate, specializare, punctajul
minim de admitere fiind jumãta-
te din punctajul maxim al grilei.
În caz de punctaje finale de ad-
mitere egale cu cel al ultimului
candidat admis nu este permisã
depãºirea numãrului de locuri
aprobat de Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi repartizat de Senat.
În acest caz se va folosi drept
criteriu de departajare, în ordi-
ne, media generalã a examenului
de bacalaureat ºi media anilor de
studii din liceu.

Eventualele contestaþii cu pri-
vire la rezultatul concursului de

admitere se depun la registratura
UMF Craiova, în termen de 24
de ore începând cu ora ºi data
afiºãrii rezultatelor concursului de
admitere. Termenul de rezolvare
ºi rãspuns este de cel mult douã
zile de la expirarea termenului de
depunere a contestaþiilor.

Test grilã cu 100
de întrebãri

La Medicinã ºi Medicinã Den-
tarã, testul grilã presupune re-

zolvarea a 100 de întrebãri din
Biologie (Anatomia ºi fiziologia
omului) – clasa a XI-a ºi Chi-
mie organicã – clasele a X-a ºi
a XI-a sau (la alegere) Fizicã –
clasele a IX-a, a X-a ºi a XII-
a. Pentru programul de studiu
Farmacie, testul grilã va însu-
ma 100 de întrebãri din Chimie
organicã – clasa a X-a ºi a XI-
a, respectiv Biologie (Anato-
mia ºi fiziologia omului) – cla-
sa a XI-a sau (la alegere) Bio-
logie (Botanicã) – clasele a X-a
ºi a XI-a.

Pentru programele de studiu
Moaºe, Asistenþã medicalã ge-
neralã, Balneo-fiziokinetoterapie
ºi recuperare, respectiv Tehni-
cã dentarã candidaþii trebuie sã
completeze un test grilã cu 50
de întrebãri din Biologie (Ana-
tomia ºi fiziologia omului) de
clasa a XI-a. La redactarea tes-
telor grilã se au în vedere toate
manualele alternative agreate
de Ministerul Educaþiei Naþio-
nale, dar candidaþii au fost sfã-
tuiþi sã consulte, de asemenea,
tematica ºi bibliografia fiecã-
rei discipline de concurs.
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Rusia ºi SUA înfiinþeazã un
grup de lucru pentru securitate
ciberneticã. Potrivit cotidianului
rus „Kommersant”, copreºedin-
te al noului grup va fi, din par-
tea Rusiei, subsecretarul Consi-
liului de Securitate al Federaþiei
Ruse, generalul Nikolai Klimaºin,
iar din partea SUA - Michael

Daniel, supranumit în SUA „re-
gele ciberneticii”. Înfiinþarea
noului grup de lucru în cadrul
comisiei prezidenþiale ruso-ame-
ricane a fost anunþatã de Vladi-
mir Putin ºi Barack Obama la 17
iunie, în urma negocierilor de la
Loch Erne, Irlanda de Nord. La
acea datã, preºedinþii au semnat

un pachet de acorduri intergu-
vernamentale fãrã precedent pri-
vind mãsurile în domeniul spa-
þiului informatic. Una dintre
aceste mãsuri este tocmai înfiin-
þarea noului grup de lucru. Ru-
siei ºi SUA le va fi însã greu sã
coopereze într-un domeniu atât
de sensibil precum securitatea

ciberneticã, subliniazã
„Kommersant”. Proble-
ma nu constã doar în
faptul cã Moscova acu-
zã frecvent Washingto-
nul de militarizare cres-
cândã a acestui domeniu
ºi cã, în replicã, SUA cri-
ticã Rusia pentru încer-
cãrile de a întãri contro-
lul statului în reþea: un
important factor iritant
devine pentru relaþiile bi-
laterale ºederea prelungi-
tã la Moscova a fostului
analist al Agenþiei Naþio-
nale americane de Secu-
ritate (NSA), Edward
Snowden. În SUA, prin-
cipala structurã respon-
sabilã de securitatea in-
frastructurii informatice
este comandamentul ci-

bernetic. ªeful acestuia, Keith
Alexander, conduce, prin cumul
de funcþii, ºi cel mai secret din-
tre serviciile de securitate ame-
ricane, adicã NSA, ale cãrei do-
cumente au ºi ajuns în mâinile
lui Snowden. Dacã Moscova îi
va oferi acestuia azil politic, co-
operarea în domeniul securitãþii
cibernetice va fi mult îngreuna-
tã, în condiþiile în care tocmai
datoritã lui Snowden a ajuns în
mass-media copia unui docu-
ment secret privind planurile
NSA ºi ale comandamentului ci-
bernetic de a elabora o hartã a
unor potenþiale þinte pentru ata-
curi informatice în alte þãri.

Pânã acum însã ,  Edward
Snowden, care a solicitat azil
temporar în Rusia, nu a primit
nici o confirmare din partea
Serviciului Federal rus pentru
Migraþie cã dosarul sãu a fost
luat spre examinare ºi cã poate
pãrãsi zona de tranzit de pe ae-
roportul ªeremetievo din Mos-
cova, unde se aflã blocat de
aproape o lunã, a declarat ieri
avocatul sãu, Anatoli Kucerena,
citat de agenþia rusã de presã
Ria Novosti.
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Un cutremur cu magnitudinea de
5,9, urmat de o replicã de 5,6, s-a
produs ieri într-o regiune izolatã din
nord-vestul Chinei. Potrivit unui bi-
lanþ actualizat de cãtre autoritãþile lo-
cale, 73 de persoane au murit ºi peste
296 au fost grav rãnite. Cutremurul
iniþial a avut loc la ora localã 07.45
(02.45 ora României) în Gansu, o
provincie în mare parte deºerticã, iar
epicentrul a fost localizat la 170 de
kilometri sud-est de capitala provin-
cialã Lanzhou, la o adâncime de 9,8
kilometri, a anunþat Institutul ameri-
can de geofizicã, USGS. O replicã
având magnitudinea de 5,6 s-a pro-
dus în aceeaºi regiune la ora 09.12
(04.12 ora României), cu hipocen-

Cutremure în China:  Cel  puþ in 73
de persoane au murit  ºi  peste 296

au fost rãnite grav
Cinci persoane au murit,

iar alte peste 23.700 de
persoane au rãmas fãrã
adãpost în Coreea de Nord,
în urma unor ploi torenþiale
care au provocat pagube
importante, a anunþat ieri
presa de stat. Ploile puternice
au afectat centrul þãrii ºi au
provocat inundaþii, potrivit
agenþiei oficiale nord-coreene
de presã KCNA. Începând de
vineri ºi pânã duminicã seara,
nivelul precipitaþiilor a atins
413 milimetri în regiunea
Tongsin, au anunþat serviciile
meteorologice nord-coreene.
Începând de miercuri ºi pânã

Coreea de Nord: Cinci morþi  º i  zeci
de mii  de persoane fãrã adãpost,

în urma unor ploi
trul situat la o adâncime de 10,1 kilo-
metri, a adãugat institutul. Autoritãþile
au anunþat iniþial cã „nouãsprezece
persoane au murit ºi peste 200 au fost
rãnite în ºapte localitãþi afectate de
cutremure” din districtul Minxian, a
declarat pentru AFP He, un oficial din
cadrul comitetului Partidului Comu-
nist din district, care a refuzat sã îºi
spunã numele de familie. În afarã de
districtul Minxian, cutremurele au pro-
vocat doi morþi în districtul vecin,
Zhangxian, ºi un mort în districtul Li-
xian, a adãugat cotidianul provincial
„Gansu Daily” pe Weibo, un site de
microbloguri. Seismul a fost resimþit
pânã la Lanzhou ºi chiar în Xi’An,
capitala provinciei vecine Shanxi.

sâmbãtã, inundaþiile au
provocat moartea a cinci
persoane, iar alte trei persoa-
ne sunt date dispãrute, a
adãugat KCNA. „Peste 6.060
de case au fost distruse în
întreaga þarã (...) lãsând
aproximativ 23.770 de per-
soane fãrã adãpost”, mai
adaugã KCNA. Odatã cu
aceste intemperii, statul
stalinist se confruntã cu ºi
mai multe dificultãþi în
hrãnirea populaþiei þãrii
(aproximativ 24 de milioane
de persoane), afectatã dur de
lipsa unor tehnologii agricole
moderne ºi infrastructuri.

Premierul britanic, David Cameron, a ce-
rut ieri motoarelor de cãutare pe Internet sã
ia mãsuri pentru a bloca toate cãutãrile care
se referã la abuzuri asupra copiilor, amenin-
þând companiile cã va lua mãsuri legale dacã
acestea nu vor acþiona, relateazã AFP. „Unele
cãutãri sunt atât de abjecte, nelãsând nici o
îndoialã privind intenþia bolnavã ºi rãuvoi-
toare a internautului, încât nu ar trebui sã
primeascã nici un fel de rãspuns”, a decla-
rat Cameron într-un discurs, la Londra. „Am,
aºadar, un mesaj foarte clar pentru Google,
Bing, Yahoo! ºi restul. Aveþi datoria sã acþi-
onaþi în aceastã problemã - o datorie mora-
lã”, le-a pus în vedere premierul britanic,
conform relatãrii AFP. ªeful guvernului bri-
tanic face presiuni de mai multe luni asupra
companiilor de Internet pentru ca acestea
sã ia mãsuri împotriva abuzurilor asupra mi-
norilor. Douã procese importante în cazul

unor crime cu caracter sexual, ale cãror vic-
time au fost copii, au stabilit cã cei doi uci-
gaºi implicaþi au fãcut, anterior, cãutãri pe
Internet referitoare la pornografia infantilã.
Cameron a dat termen pânã în luna octom-
brie companiilor de Internet pentru a lua
mãsuri, estimând cã „marile creiere” care
lucreazã pentru acestea ar trebui sã poatã
depãºi orice eventualã dificultate tehnicã.
„Pot sã vã spun cã analizãm deja opþiunile
legislative de care dispunem pentru a forþa
mãsurile. (...) Este vorba, pur ºi simplu, de
distrugerea acestui conþinut dezgustãtor - ºi
vom face tot ce este necesar”, a declarat
premierul britanic. Companii precum Goo-
gle dau asigurãri cã eliminã deja orice ima-
gine care conþine abuzuri asupra copiilor
imediat ce o identificã. Grupul american
susþine cã are „o atitudine de toleranþã zero”
faþã de aceste conþinuturi.

Cameron pune presiune pe motoarele de cãutare pe Internet,
pentru a combate pornografia infantilã

ªi a cincea rundã
de negocieri privind
complexul industrial
de la Kaesong a eºuat

Discuþiile dintre reprezentanþii
celor douã Corei cu privire la
redeschiderea complexului
industrial de la Kaesong au eºuat
din nou ieri, ei convenind doar
sã se întâlneascã din nou joi,
când vor avea cea de-a ºasea
rundã de negocieri pe aceastã
temã, relateazã agenþia EFE.
Dupã prima rundã de negocieri,
desfãºuratã pe 6 iulie, Coreea de
Nord ºi Coreea de Sud au
convenit asupra principiului
redeschiderii complexului,
economiile ambelor state fiind
afectate de suspendarea acestei
activitãþi, decisã unilateral de
Phenian în luna aprilie, în
contextul tensiunilor din zonã,
generate de testul nuclear
realizat în februarie de armata
nord-coreeanã. Dar, în cursul
tratativelor care au urmat, nu s-a
mai înregistrat nici un progres,
fiecare parte punând anumite
condiþii. Astfel, Seulul cere
garanþii din partea Coreii de
Nord cã nu va închide din nou
complexul în mod unilateral,
indiferent de evoluþiile politico-
militare din regiune, în timp ce
Phenianul ar fi solicitat creºterea
salariilor lucrãtorilor, care
primesc în prezent circa 130 de
dolari pe lunã.
Familia lui Morsi îl dã în
judecatã pentru rãpire pe
ºeful armatei egiptene

Familia fostului preºedinte
egiptean, Mohamed Morsi,
destituit de cãtre armatã, îl va da
în judecatã, la nivelul unor
instanþe naþionale ºi internaþio-
nale, pe comandantul forþelor
armate egiptene, generalul Abdul
Fatah al-Sisi, a anunþat ieri fiica
acestuia, denunþând o „rãpire”.
„Suntem pe cale sã declanºãm
proceduri legale, pe plan local ºi
internaþional, (atât) împotriva
lui Abdel Fattah al-Sissi, ºeful
loviturii de stat sângeroase, (cât)
ºi a grupului sãu pucist”, a
declarat Shaimaa Morsi într-o
conferinþã de presã la sediul
Sindicatului Inginerilor. „Îl
considerãm pe ºeful loviturii de
stat ºi gruparea sa întru totul
responsabili pentru sãnãtatea ºi
integritatea preºedintelui Morsi”,
a adãugat ea, fãrã sã spunã
dacã a existat vreun contact între
familie ºi Morsi, deþinut în secret
de cãtre armatã, dupã ce a fost
destituit pe 3 iulie.
Aripa armatã a Hezbollah,
pe lista UE cu organizaþii
teroriste

Miniºtrii europeni de Externe
au decis, ieri, sã înscrie aripa
armatã a miºcãrii ºiite libaneze
Hezbollah pe lista UE cu
organizaþii teroriste, au anunþat
surse diplomatice. Miniºtrii,
reuniþi la Bruxelles, ºi-au
afirmat totodatã voinþa de a
„continua dialogul” cu toate
partidele politice libaneze,
inclusiv cu Hezbollah, care
joacã un rol de prim-plan, a
declarat aceeaºi sursã.



marþi, 23 iulie 2013 cuvântul libertãþii / 9programe TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinema
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PPPPPANORAMICANORAMICANORAMICANORAMICANORAMIC
CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMATTTTTOGRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFIC

Filmele din perioada 19.07 - 25.07.2013

JOI - 25 iulie
07:00 Telejurnal
09:00 Vara pe val
09:50 Legendele palatului:

Concubina regelui
11:10 Legendele palatului (R)
12:30 România Turisticã -

Munþii Fãgãraº
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:30 Akzente
16:45 Lozul cel mare
17:40 Legendele palatului
19:00 Dosarele secolului XX
19:30 Oameni care au

schimbat Lumea
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Muzici ºi tradiþii în

Ciºmigiu
22:00 Vara pe val
23:00 CSI - Crime si Investigatii
23:55 Oameni care au

schimbat Lumea (R)
00:10 Enron: The Smartest

Guys in the Room
02:00 Dosarele secolului XX

(R)
02:20 Dincolo de celebritate
02:40 Zestrea românilor (R)
02:45 Parteneri de week-end

(R)
03:10 Vara pe val (R)
04:00 Sport (R)
04:15 Telejurnal (R)
05:05 Legendele palatului:

Concubina regelui (R)
06:55 Imnul României

TVR 1

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Caterina ºi fiicele ei (R)
08:55 O 9 atitudine - Protecþia

consumatorilor
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Vara pe val
11:00 Piloþii din Nunavik (R)
12:00 Profil, poveste, personaj
12:55 Poate nu ºtiai
13:00 Concertele DP 2
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Caterina ºi fiicele ei
16:55 Muzica DP 2
17:00 Leacuri, hapuri ºi bucate
17:30 Vara pe val
18:00 Telejurnal
19:00 România frumoasã
20:00 Lege ºi ordine
20:50 Muzica DP 2
21:00 Saint Pierre ’i Miquelon,

arhipelagul îndepãrtat
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Vara pe val
00:00 Trei regate
00:00 Trei regate
00:55 Când se zideau

catedralele
01:50 România frumoasã (R)
02:45 Concertele DP 2 (R)
03:35 Trei regate (R)
04:25 Când se zideau

catedralele (R)
05:20 Mesager
06:00 Ora de ºtiri (R)

TVR 2

07:25 Tom Sawyer
09:15 Pe platourile de filmare
09:45 Goana dupã cadou
11:15 Extrem de tare ºi

incredibil de aproape
13:25 Tinker Bell: Clopoþica ºi

secretul aripilor
14:40 Katy Perry: Part of Me
16:15 Cartea Junglei 2
17:30 Sora mea
19:00 În derivã
19:30 În derivã
20:00 Lumea vãzutã de Ion B.
21:05 Bancherul
22:30 Familia Borgia
23:20 Familia Borgia
00:10 Familia Borgia
01:15 Cãlãtorie eroticã
01:45 Iubire dupã horoscop
03:10 Bancherul
04:35 Faþã-verso
06:00 Iubire ºi onoare

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Ciocnirea titanilor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Infidelitate fatalã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Happy Hour
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Legea lui Banks
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 inta umanã
00:00 Legea lui Banks (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Clubul Groazei
05:30 Happy Hour (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Eva Luna (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Teleshoping
10:15 Que bonito amor (R)
11:15 Teleshoping
11:30 Intrigi ºi seducþie (R)
12:30 Teleshoping
13:00 Doamne de poveste
13:05 Iubiri vinovate (R)
14:00 Teleshopping
14:30 Dragostea învinge
15:15 100 de poveºti celebre
15:30 Eva Luna
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Intrigi ºi seducþie
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan TV
23:00 Teresa
00:00 100 de poveºti celebre

(R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)
02:45 Cancan TV (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Poveºtiri adevãrate (R)
04:55 Doamne de poveste
05:00 Poveºtiri de noapte (R)
05:30 Cancan TV (R)
06:00 Teresa (R)
06:45 Dragostea învinge (R)

08:00 Captain Planet (R)
09:00 Un bãrbat bun la toate

(R)
10:30 Captain Planet
11:30 Un bãrbat bun la toate
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Promotor (R)
15:00 Un bãrbat bun la toate
15:30 Echipa de rezerve
17:30 Meseriaºii (R)
18:00 M.A.S.H. (R)
19:10 Meseriaºii
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Enigma vrãjitoarei
00:00 În mintea criminalului
01:00 CSI: Miami
02:00 Enigma vrãjitoarei (R)
03:30 CSI: Miami (R)
04:30 Happy Hour (R)
05:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

10:00 În gura presei
11:10 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 Burlacul
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator special (R)
01:30 Contratimp (R)
03:30 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:15 La un pas de fericire
10:00 Draga mea prietenã - La

mare
12:30  ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Dragoste ºi pedeapsã
16:45 Drept la þintã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Lovitura dragonului
22:15 WOWbiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 La un pas de fericire (R)
03:15 Drept la þintã (R)
04:45 Dragoste ºi pedeapsã (R)
06:30 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare

KANAL D

PRIMA TV
07:30 Dragul de Raymond (R)
08:00 Focus Monden (R)
08:30 Poveºti din jurul lumii
09:30 Râul
11:45 Danni Lowinski
13:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:00 Focus
15:30 Dragul de Raymond
16:00 Iubiri secrete (R)
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Academia lui Horia
22:00 Mondenii
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Iubiri secrete
00:30 Focus (R)
01:30 Râul (R)
04:00 Poveºti din jurul lumii (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Cireaºa de pe tort (R)
06:30 Danni Lowinski (R)

07:00 Camionagiii gheþurilor
08:00 Aºii amanetului
08:30 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului
09:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
11:00 Rãzboiul depozitelor
18:00 Camionagiii gheþurilor
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Premierã Colecþia de la

Count’s Kustoms
21:30 Colecþia de la Count’s

Kustoms
22:00 Premierã Restaurãri
22:30 Restaurãri
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Colecþia de la Count’s

Kustoms
02:00 Restaurãri
03:00 Camionagiii gheþurilor
04:00 Aºii amanetului
04:30 Restaurãri
05:00 Extratereºtri antici

HISTORY

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Americanii au talent
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV

Money in the Bank
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

COPOI PENTRU STRIGOI - 3 D

STARBUCK

Ore de spectacol: 16:30
19:00, 21:30
Gen film: Acþiune,
Comedie, Crimã
Cu: Kevin Bacon,
Ryan Reynolds, Jeff
Bridges, Mary-Louise
Parker

Sunt un mic
ticãlos 2

Ore de spectacol: 14:00
Gen film: Animaþie,
Comedie, Familie
Cu: Steve Carell,
Kristen Wiig,
Benjamin Bratt
Regizor: Pierre Coffin,
Chris Renaud

Ore de spectacol: 18:00; 20:00
Proiecþie  digitalã
2 D DVD
Tarif întreg: 8 lei;
Tarif redus, joi: 6 lei;
Gen film:Comedie
Cu:Patrick Huard,
Julie LeBreton

Madagascar 3
Ore de spectacol: 14:00; 16:00
Gen film:Animaþie,
Comedie, Aventuri
Cu: Ben Stiller,  David
Schwimmer, Chris
Rock, Jada Pinkett
Smith
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OFERTE SERVICIU

Caut o femeie se-
rioasã pânã în 45 ani
pentru îngrijire copii
în Italia. Ofer 500
Euro. Telefon: 0764/
637.101.
Angajez femeie
internã pentru în-
grijirea unei bãtrâ-
ne. Telefon: 0749/
780.751.

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

PRESTÃRI SERVICII
Executãm acoperi-
ºuri, subzidiri, gar-
duri, pavaje, hidroi-
zolaþii, termoizolaþii,
zidãrii, finisaje. Tele-
fon: 0744/869.870.
Servicii de vidanja-
re. Telefon: 0748/
210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotogra-
fiez la preþuri avan-
tajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de con-
tabilitate prestea-
zã servicii de ca-
litate la preþ avan-
tajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã
14 m cubi mãrfuri di-
verse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.

Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Brazdã, etaj 3. Tele-
fon: 0765/610.457.
Vând 2 garsoniere
etaj 1 comuna Stoi-
na, judeþul Gorj. Te-
lefon: 0730/ 600.132
Vând/schimb gar-
sonierã, Brazdã, bl.
G7, et.  3, cu apar-
tament 2 camere +
diferenþa. Telefon:
0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
complet renovat. Te-
lefon: 0724/558.703.
Vând apartament 2
camere ultracen-
tral. Telefon: 0744/
344.227.
Vând apartament
2 camere, deco-
mandat, garã, îm-
bunãtãþiri. Particu-
lar. Telefon: 0722/
245.594. 
Vând apartament 2
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0722/
966.159.
Vând apartament 2
camere, Valea Ro-
ºie, etaj 4. Telefon:
0734/952.717;
0351/175.746.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, Calea
Bucureºti, zona
Institut. Telefon:
0770/334.956.

Vând aparta-
ment 2 camere,
etaj 2/4, Craiova
central. Telefon:
0351/429.144.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, cart. Rovine zona
J-uri, 47 mii Euro
negociabil. Telefon:
0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament
3 camere, com-
plet renovat. Tele-
fon: 0724/558.703.
3 semidecoman-
date, îmbunãtãþit,
Institut, bl. 4. Tele-
fon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Vând apartament 3
camere decoman-
date,superb, preþ
negociabil, zona
Ciupercã. Telefon:
0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 48.500 Euro
negociabil. Telefon:
0721/218.871.
Particular, 4 ca-
mere, 4 balcoa-
ne, ultracentral.
Telefon: 0724/
804.875.
Vând apartament 4
camere zonã ultra-
centralã. Telefon:
0742/423.237.

La Fil iaºi vând
apartament 3 ca-
mere decomanda-
te ºi casã + teren.
Telefon: 0766/
577.828.

CASE
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ie-
ºire la ºoseaua
Craiova – Bechet.
Telefon: 0734/
159.594.
VÂND casã, sat
Glod, com. Þuglui.
0251/350.114.
Vând casã cu man-
sardã, la roºu, zona
Preajba. Telefon:
0744/617.404.
Vând casã la 25 km
de Craiova. Telefon:
0748/777.510.
Vând casã Malu
Mare, la stradã. Te-
lefon: 0727/159.492.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucã-
tãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã
termic, eventual
schimb 2 aparta-
mente, 2 camere
sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren in-
travilan în satul
Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vãnd casã cu  de-
pendinþe, livadã,
vie, în Fratoºtiþa
Filiaºi. Telefon:
0720/ 929.024.

Anunþul tãu!
Expert Com SPRL Craiova, lichi-
dator judiciar al MEDYN STIL
SRL Dãbuleni anunþã scoaterea
la vânzare prin negociere direc-
tã a activului APARTAMENT 2
CAMERE în suprafaþã de 51,45
mp situat in Craiova, str. Dezro-
birii, nr. 5, Bl. G4, sc. 1, et. 4, ap.
26. Preþul de vânzare fiind de
109.366 lei exclusiv TVA. Oferte-
le pentru achiziþionarea activu-
lui se vor depune la sediul lichi-
datorului judiciar din Craiova,
str. România Muncitoare, nr. 55,
et. 1, judeþul Dolj, pânã la data
de 9.08.2013. Negocierea va
avea loc în data de 15.08.2013 ºi
16.08.2013, la sediul lichidatoru-
lui judiciar. Condiþii de suprao-
fertare: persoanele interesate
pot depune supraoferte la sediul
lichidatorului judiciar din Craio-
va, str. România Muncitoare, nr.
55, etaj 1. Pasul de supraoferta-
re este de 10% din preþul de vân-
zare. Supraofertele se depun în
perioada 22-23.08.2013 la sediul
lichidatorului judiciar. Con-
tractul de vânzare-cumpãrare se
va încheia cu persoana care ofe-
rã preþul cel mai mare.
Prin prezenta, PRIMÃRIA CER-
NÃTEªTI, judeþul Dolj, anunþã
depunerea Documentaþiei Teh-
nice în vederea obþinerii Avizu-
lui de Gospodãrire a Apelor de
la A.N. APELE ROMÂNE – ABA
Jiu Craiova pentru promovarea
investiþiei “Reabilitare Sistem
Centralizat de Alimentare cu
Apã în satul Cernãteºti, comu-
na Cernãteºti, judeþul Dolj”. Per-
soanele interesate pot obcine in-
formacii la telefon: 0251/
445.072, fax: 0251/ 445.072 sau
la sediul Primãriei Cernãteºti.
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Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan
ºi extravilan. Telefon:
0766/582.831.
VÂND teren intravi-
lan 800 mp Catar-
giu, str. Dobrogea
45Euro/mp. Tele-
fon: 0769/197.113.
VÂND teren intravi-
lan 1.800 mp, com.
Iºalniþa. Telelon:
0761/862.536.
 PARCELE 400 mp,
Podari, între case,
în construcþii, utilitãþi,
preþ 8 Euro/mp,
neg. Telefon: 0765/
680.890.
Vând teren intra-
vilan Iºalniþa +
motosapã Tele-
fon: 0766/ 820.993.
Vând teren 412
m.p. intravilan,
zona ANL (Parc)
preþ negociabil.
Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren Preajba
900 mp telefon:
0723/ 253.544.
Vând teren 1300
mp Malu Mare,
ªcoala generalã,
cadastru, poziþie
excelentã 15 euro
mp. Telefon: 0725/
505.440.
Vând teren Leam-
na, 800 mp, preþ
avantajos. Telefon:
0762/109.556.

Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu
de Sus, la 600
metri de lacul Tan-
chiºtilor. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 1000
mp zona Metro
(spate), 20 euro/
mp. Telefon: 0724/
099.961.
Teren Cârcea,
1500 mp, bilateral,
(str. Poºtei/Pelinu-
lui), utilitãþi. Tele-
fon: 0726/271.641;
0723/591.673.
Vând loc de
casã, ªimnicu
de Jos, str. Grã-
dinari, nr. 34.
Preþ negociabil,
600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent te-
ren intravilan în
Iºalniþa, 2500
mp, cu posibili-
tate de construi-
re lângã reþea
gaze, cu dublã
ieºire, dechide-
re 34 m, paralel
cu drumul euro-
pean. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, sa-
tul Predeºti la 16
km de Craiova.
Telefon: 0251/
454.016.
Vând 4300mp teren
intravilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru re-
novarea unei case +
anexe. Telefon:
0727/884.205.

Vând 1500 mp
Bãile Govora,
Belvedere, îm-
prejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren centu-
ra Nord 600 mp, 35
euro/mp, nego-
ciabil. Telefon:
0722/531.426.
Vând teren intravi-
lan Pieleºti (Peu-
geot), certificat ur-
banism, 3000 mp,
10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
VÂND TEREN
ZONA PASARE-
LA PIELEªTI DE
70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren cen-
tral 330 mp des-
chidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Te-
renurile fiind la
stradã betonatã
având toate faci-
litãþile preþ con-
venabil. Telefon.
0746/467.922;
0744/220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008. Te-
lefon: 0728/031.821.
Vând Mercedes cla-
sa S 320 diesel din
2002, 7200 euro,
Opel Vectra B din
2001 16, benzinã,
GPL, 2500 euro. Te-
lefon: 0765/ 076.103.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Telefon:
0763/465.657.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3,
albastru, 2007,
23500 km, 5 uºi,
1400 cm3, air-
bags, ABS, ca
nouã + cauciucuri
iarnã. Telefon:
0746/152.196.
De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fa-
bricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ:
650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatri-
culat. Telefon: 0745/
043.152.

Vând camion Ive-
co, turbo diesel, an
fabricaþie 2008,
39.000 km, nerulat
în România, motor
3500, dublã axã,
capacitate 6,5
tone, preþ negocia-
bil sau alte varian-
te. Telefon: 0748/
995.594.
Vând KIA SPOR-
TAGE, an fabricaþie
2005, preþ negocia-
bil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Opel Tigra
1400 cc, fabricaþie
1993, înmatriculat
1800 E, negocia-
bil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Ofertã specialã
- Vând þiglã EL-
PRECO 500 de
bucãþi. Telefon:
0764/637.101.
Vând 6 giurgiu-
vele cu geam.
Preþ negociabil.
Telefon: 0351/
464.043.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2
damigene 10-15 litri,
15 lei / buc. Telefon:
0761/355.869.
VÂND viþei pentru
tãiere. Telefon: 0761/
090.063.
Vând presã de ba-
lotat, sticle plastic,
cutii de bere, puti-
nã 50 vedre nouã
salcâm, 2 uºi cu toc
pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.

Vând în Iºalniþa 3
bare cornier de 60
mm lungi de 3 m, 3
foi de tablã zincatã
2,5/1 m. Telefon:
0761/ 355.869.
Vând 15 coli þiglã
Lindab. Telefon.
0751/ 403.323.
Vând set vase
inox nemþeºti cu
cinci funduri, pen-
tru gãtit etajat pa-
tru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Ca-
dou nuntã deose-
bit! Telefon: 0251/
415.863. 0765/
027.337.
Vând pãlãrie fetru
55 nouã gri - 50 lei,
covor persan 220/
180 bine întreþinut
- 70 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând combinã In-
ternaþional 541.
Tg-Jiu. Telefon:
0722/528.202.
Vând cadru meta-
lic nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
chiuvetã picior
(ciupercã) preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/ 446.918.
Vând convenabil
sau schimb cu ca-
lorifer fontã folo-
sit, un calorifer
tablã 120/0,60
foarte puþin folo-
sit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând centralã pe
lemne. Telefon:
0769/393.372.
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Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
lucrlucrlucrlucrlucru al Târu al Târu al Târu al Târu al Târguluiguluiguluiguluigului

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri

9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
Sâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – Duminică

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând cauciucuri
155/13 cu janþã
noi, aragaz voiaj
douã ochiuri cu
butelie, polizor
(flex) D125/850W
nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând aparat de
ozonat apa, elimi-
nã  pesticidele din
legume ºi fructe,
precum ºi hormo-
nii ºi antibioticele
din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând cuptor cu mi-
crounde cu geam
spart 80 lei,  maºi-
nã de spãlat rufe,
pompã defectã 200
lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând un plug nr. 5
vechi, grapã de
fier. Telefon. 0251/
421.727.
Vând familii albi-
ne. Telefon: 0741/
034.955.

Vând faianþã micã
albã, maºinã de cu-
sut Singer, mini
aragaz cu 2 butelii
(de voiaj). Telefon:
0770/334.168.
Vând bar cu tera-
sã ºi dependinþe,
zona Tribunalul
Judeþean, str. Ian-
cu Jianu. Telefon:
0746/660.001.
Vând prelatã au-
toturism, material
gros, puþin folosi-
tã. Telefon: 0762/
672.086, 0351/
467.841.
Vând loc de veci 2
persoane, cruce de
marmurã. Telefon:
0251/546.666.
Vând ºifonier
lemn masiv, triploc
5 aþe ºi uberdek
Rimoldi. Telefon:
0757/072.050.
Albine – Familii
puternice, cu 5-6
rame cu puiet –
Podari. Telefon:
0720/115.936.

Vând frigider 320
litri, combinã mu-
zicalã stereo, piei
de bovinã tratate,
piese Dacia noi,
calculator instrui-
re copii, flex mare,
aparat sudurã.
Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie ara-
gaz, masã televi-
zor, covor, aragaz
voiaj cu butelie,
maºinã de cusut,
plãci muzicã popu-
larã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – in-
dex, aragaz + bu-
telie, aer condiþio-
nat, mobilã bucã-
tãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare.
Telefon: 0752/
142.493.
Vând loc de veci Ci-
mitirul Nord. Telefon:
0741/473.338.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Albine – familii pu-
ternice – cu 4-5
rame cu puiet. Po-
dari. Telefon: 0720/
115.936.

Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bu-
cãtãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de
cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând chiuvetã bu-
cãtãrie din fontã
20 lei, jaluzele di-
ferite mãrimi, lus-
tre 2 ºi 3 braþe - 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare
ºi hrãnitoare mari
din plastic ºi tablã
groasã pentru pui,
curcani ºi animale
mici. Telefon: 0721/
152.832.
Vând cazan þuicã
din aramã, capa-
citate mare ºi
centrifugã miere.
Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.

Vând 4 locuri de
veci, douã pe o
parte suprapuse
ºi douã pe o par-
te. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã co-
pii 2-4 ani (50
Ron), televizor bu-
cãtãrie, 2 radio ca-
setofoane (30
Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.
Vând araci roºii, fa-
sole, vie 0,30-1-2
lei/buc. Telefon:
0251/415.863;
0765/027.337.
Vând perucã pen-
tru dame tunsã
scurt, pãr negru.
Telefon: 0251/
531.294.
Vând puieþi de vi-
ºin altoiþi, fructe
mari puieþi de
pruni, 2 lei buca-
ta. Telefon: 0251/
428.437.
SENZAÞIONAL.
Filiaºi - se vinde
restaurantul DI-
VERTIS. Telefon:
0743/055.225;
0760/653.355.
Vând bicicletã
Franþa, cu cadru
genþi ionox, cauciu-
curi noi, Cehia
schimbãtor în tor-
pedou pantã. Tele-
fon: 0351/467.841;
0762/672.086.

Vând: clocitoare,
bicicletã, telefon,
feliator, costum
Giudo copii, cear-
ceaf medicinal.
Telefon: 0785/
634.748; 0351/
461.140.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi matri-
þã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MAR-
MURÃ. TELEFON:
0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe
grâu, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtie-
rã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon.
0761/355.869.
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Vând pãsãri de cur-
te: curcani, gâºte,
gãini ouãtoare. Tele-
fon: 0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã
electricã. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând avantajos cen-
tralã termicã pe
gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând convector pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje gea-
muri, preþ negocia-
bil. Telefon: 0761/
270.365.

Vând ieftin cen-
tralã termicã pe
gaze, în funcþiu-
ne, marca Po-
cket 24 F, Italia.
Telefon:  0722/
680.138.
Vând cruce mar-
murã 1200/400/
100 scrisã - 100
lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fon-
tã cu plutitor 20 lei.
Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2
m X 2 m, tãblii nou
– nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46
bãrbat – fermoar –
nasturi - tineret, ex-
cepþional. Telefon:
0725/533.042.
CUMPÃRÃRI

DIVERSE
Cumpãr maºinã de
tricotat, fineþea 6-
7. Telefon: 0745/
589.825.
Cumpãr maºinã de
tricotat marca Dubet
sau Diamant. Tele-
fon: 0745/589.825.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

OFER spre închi-
riere spaþiu preta-
bil foarte bine pen-
tru Cabinet Medi-
cal sau sediu fir-
mã. Telefon: 0729/
884.757.
Primesc fatã  în
gazdã. Telefon:
0769/ 680.597.
Închiriez garsoni-
erã, Calea Bucu-
reºti. Telefon:
0762/047.095.

Închiriez la fa-
milie (salariaþi)
apartament 2
camere semide-
comandat Ca-
lea Bucureºti,
etj. 2, tot con-
fortul. Telefon:
0744/270.085.
Închiriere sau
colaborare pen-
tru termopane,
deþin spaþiu ºi
utilaje. Telefon:
0762/743.502.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
decomandat, zona
Lãpuº, etajul 2, se-
mimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez garsonie-
rã. Telefon: 0785/
080.928.
Închiriez aparta-
ment. Telefon:
0741/ 252.102.
Închiriez aparta-
ment cu 3 camere,
decomandat, mo-
bilat, Randez-vous
Brazdã. Telefon:
0747/896.616.
Magazin, birou,
depozit, str. Dezro-
birii, nr. 59. Tele-
fon: 0351/437.906.
Închiriez aparta-
ment cu 2 came-
re decomandat,
zona George
Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

Primesc în gazdã
o fatã. Telefon:
0251/428.437.
Închiriez spaþiu
comercial 148 mp
la demisol preta-
bil bar, discotecã,
casino, birouri.
Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdi-
niþã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închirie-
re apartament 3
camere modificat
în 4 camere, blocu-
rile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces
bilateral, pretabil
firmã. Telefon:
0744/541.452.

CERERI
Doresc sã închiriez
apartament 2 came-
re, zona 1 Mai. Tele-
fon: 0765/058.600.

Salariat, 50 ani, sin-
gur, nefumãtor, ne-
consumator de bã-
uturi alcoolice, caut
camerã cu chirie,
preferabil la casã,
zona Brestei. Preþ
convenabil. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Doresc aparta-
ment mobilat 2 sau
3 camere. Telefon:
0749/287.709;
0763/787.678.
MATRIMONIALE
LICENÞIAT 59 ani,
1.70 m, 70 kg, caut
jumãtatea. Sunã-
mã: 0754/630.012.

DIVERSE
Ofer gratis gospo-
dãrie ºi teren unei
persoane (familii)
nevoiaºe dar se-
rioase sã ºtie sã o
întreþinã ºi admnis-
treze. Telefon:
0351/ 809.908.

Promoþia anului
1979 a Colegiului
Naþional Elena
Cuza, secþia uman,
anunþã aniversa-
rea a 34 de ani de
la absolvire. Relaþii
la telefon: 0766/
656.844 – doamna
Marinica Paºoi.
Pensionar singur
caut familie pentru în-
treþinere la þarã. Te-
lefon: 0762/603.748.
Singura argintã-
rie din Craiova, si-
tuatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lu-
crate manual, cu
argint la schimb ºi
manopera / ob-
iect. Telefon:
0351/423.493.
Ofer unei pensiona-
re sub 70 ani adãpost
ºi cãldurã. Telefon:
0251/428.437.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Rutierul britanic Chris Froome
(Sky), care a câºtigat, duminicã
searã, ediþia cu numãrul 100 a
Turului Franþei, a declarat cã tri-
coul galben pe care l-a cucerit va
rezista în timp, fãcând aluzie la
suspiciunile de dopaj care s-au fã-

cut la adresa sa în ultima perioa-
dã. „Acesta este cel mai frumos
eveniment din lume. Sã câºtig edi-
þia centenarã a Turului Franþei este
o onoare pentru mine. Acest tri-
cou galben va rezista în timp.
Dupã istoria recentã a ciclismului

ºi dezvãluirile apãrute, oricine ar
fi purtat tricoul galben ar fi fost
supus controalelor, dar ºi critici-
lor. Eu m-am obiºnuit cu aceastã
idee. Tot plutonul este împotriva
dopajului. Vreau sã dedic aceastã
victorie mamei mele. Fãrã încu-
rajãrile ei, cu siguranþã acum eram
doar în faþa televizorului. De ase-
menea, trebuie sã mulþumesc
echipei mele. A fost un Tur al
Franþei excepþional, o luptã apri-
gã pânã la sfârºit” a spus Froo-
me. Rutierul britanic Chris Froo-
me (Sky) a câºtigat ediþia cu nu-
mãrul 100 a Turului Franþei, du-
minicã searã, pe Champs-Elyse-
es, la Paris. Chris Froome, nãs-
cut la 20 mai 1985, la Nairobi (Ke-
nya), a purtat tricoul galben timp
de 14 zile la Turul Franþei, unde
participa pentru a treia oarã, dupã
ce în 2012 a fost al doilea, iar în

2008 a fost pe locul 81. El a pre-
luat tricoul galben în etapa a opta
ºi a câºtigat în total trei etape.
Froome este al doilea britanic care
câºtigã Turul Franþei, dupã Bra-
dley Wiggins anul trecut. Învin-
gãtorul etapei a 21-a, de dumini-
cã, Marcel Kittel, nãscut la 11 mai
1988, a reuºit sã se impunã pen-
tru a patra oarã într-o etapã la
ediþia centenarã a Turului Fran-
þei. Kittel i-a devansat pe compa-
triotul sãu Andre Greipel ºi pe bri-
tanicul Mark Cavendish. În cla-
samentul final, Froome i-a devan-
sat pe columbianul Nairo Quinta-
na (23 ani) ºi pe spaniolul Joa-
quim „Purito” Rodriguez, Alberto
Contador terminând al patrulea.
Quintana a obþinut tricoul alb pen-
tru cel mai bun tânãr ºi tricoul alb
cu buline roºii pentru cel mai bun
cãþãrãtor. În actuala ediþie a Tu-

rului Franþei, plutonul a avut o
medie de 40,542 de kilometri la
orã, în timp ce în 2012, atunci
când Sky a câºtigat competiþia cu
Bradley Wiggins, media a fost de
39,883 de kilometri la orã. Recor-
dul de vitezã într-un Tur al Fran-
þei s-a înregistrat în 2005, atunci
când media a fost de 41,654 de
kilometri la orã, ediþie câºtigatã de
americanul Lance Armstrong, cã-
ruia ulterior i-au fost anulate toa-
te cele ºapte succese din Marea
Buclã dupã ce s-a dovedit cã s-a
dopat. Echipa britanicã de ciclism
Sky a câºtigat 525.690 de euro în
Turul Franþei, dintre care 450.000
de euro reprezintã suma primitã
în urma victoriei lui Chris Froo-
me. Sky a câºtigat în Turul Fran-
þei din 2012, atunci când a cuce-
rit competiþia cu Bradley Wiggins,
peste 800.000 de euro.

Duminicã seara, britanicul a ajuns în premierã în tricoul galben pe Champs Elysees

Chris Froome a câºtigat ediþia centenarã a „Marii Bucle”Chris Froome a câºtigat ediþia centenarã a „Marii Bucle”Chris Froome a câºtigat ediþia centenarã a „Marii Bucle”Chris Froome a câºtigat ediþia centenarã a „Marii Bucle”Chris Froome a câºtigat ediþia centenarã a „Marii Bucle”

Simona Halep a urcat un loc ºi
se aflã pe poziþia 22, cu 1.885 de
puncte, în clasamentul WTA dat
publicitãþii ieri, performanþã ce-i
asigurã cea mai bunã clasare din
carierã. Constãnþeanca în vârstã
de 21 de ani este ºi jucãtoarea ro-
mâncã cel mai bine plasatã în
aceastã ierarhie, ea fiind urmatã,
în ordine, de Sorana Cîrstea (care
a înregistrat, de asemenea, un salt
de un loc, de pe 33 pe 32, cu
1.560p), de Monica Niculescu
(menþinere pe locul 47, cu
1.225p), de Irina-Camelia Begu
(de pe 74 pe 73, cu 876p) ºi de
Alexandra Cadanþu (coborâre de
7 poziþii, de pe 70 pe 77, cu 848p).

Din Top 200 mai face parte
Cristina-Andreea Mitu, care se
menþine pe locul 180, cu 330 de
puncte.

Top 10 aratã astfel: 1. Serena
Williams (SUA) – 11.705 puncte,
2. Maria ªarapova (Rusia) –

9.235, 3. Victoria Azarenka (Be-
larus) – 8.825, 4. Agnieszka Rad-
wanska (Polonia) – 5.965, 5. Na
Li (China) – 5.555, 6. Sara Er-
rani (Italia) – 5.100, 7. Petra Kvi-
tova (Cehia) – 4.435, 8. Marion
Bartoli (Franþa) – 4.365, 9. An-

gelique Kerber (Germania) –
3.970, 10. Caroline Wozniacki
(Danemarca) – 3.660.

Hãnescu a regresat douã locuri
La masculin, eliminarea încã

din primul tur în turneul de la Ham-

burg a fãcut ca Victor Hãnescu,
cel mai bine clasat tenismen ro-
mân, sã coboare de pe locul 52
pe 54. Hãnescu este urmat de
Adrian Ungur, care se menþine pe
locul 94, cu 587 de puncte, în
timp ce Marius Copil a coborât
un loc, de pe 136 pe 137, cu 412
de puncte.

În schimb, Victor Crivoi a ur-
cat douã poziþii, de pe 208 pe 206,
cu 230 de puncte.

Pe primele zece locuri ale ie-

rarhiei ATP se situeazã jucãtorii:
1. Novak Djokovici (Serbia) –
12.310 puncte, 2. Andy Murray
(Marea Britanie) – 9.360, 3. David
Ferrer (Spania) – 7.120, 4. Rafael
Nadal (Spania) – 6.860, 5. Roger
Federer (Elveþia) – 5.875, 6. To-
mas Berdych (Cehia) – 4.865, 7.
Juan Martin Del Potro (Argentina)
– 4.500, 8. Jo-Wilfried Tsonga
(Franþa) – 3.480, 9. Richard Gas-
quet (Franþa) – 3.045, 10. Stanis-
las Wawrinka (Elveþia) – 2.915.

Simona Halep, la cea mai bunã clasare
din carierã în ierarhia WTA

Naþionala de baschet masculin
tineret a României s-a clasat pe locul
7 la Campionatul European (Divizia B),
gãzduit de Piteºti, dupã ce a învins
reprezentativa Olandei, scor 71-62
(26-29), dar a ratat calificarea în
primul eºalon valoric al continentului.
Jucãtorul SCM Universitatea Craiova,
Andrei Damian, a reuºit 10 puncte
contra batavilor. Marcatorii echipei
României au fost Olah 16 puncte,
Stoicoviciu 15, Movileanu 11, Damian
10, Pãun 9, Petica 6, Bãrãgãu 2,
Rotariu 2, în timp ce pentru Olanda s-
au remarcat Vos 13 ºi Hope 12 puncte.
Anterior, tricolorii mici au încheiat
grupa A pe locul 4, cu 7 puncte, având

România, locul 7 la CE de tineret
organizat la Piteºti

un bilanþ de douã victorii - 78-62 cu
Slovacia ºi 72-69 cu Luxemburg -
respectiv trei înfrîngeri - 62-92 cu
Polonia, 43-99 cu Marea Britanie ºi 53-
65 cu Ungaria. În sferturile de finalã,
vineri, România a fost eliminatã în
sferturile de finalã de Belgia, scor 72-
68 (36-28), iar în primul meci pentru
locurile 5-8 a cedat în faþa Portugaliei,
cu 59-80 (32-36). Tot duminicã, în
finala micã, Ungaria a învins Belgia, cu
70-69, iar în finala mare se vor duela
Marea Britanie ºi Polonia. La startul
CE de tineret (Divizia B) s-au aflat 12
echipe, primele trei clasate urmând sã
promoveze în primul eºalon valoric al
continentului.

Baschetbaliºtii tricolori au învins
Olanda în ultimul meci Fostul jucãtor al Rapidului, Nicolae Gri-

gore, s-a înþeles cu Al Ettifaq, ocupanta
locului 6 în sezonul trecut în Arabia Sau-
ditã. Fotbalistul de 29 de ani a semnat un
contract valabil pe doi ani, cu opþiune de
prelungire pentru încã unul ºi s-a transfe-
rat din postura de
jucãtor liber de
contract.

Cele douã pãrþi
se înþeleserã încã
dinaintea barajului
contra Chiajnei,
oficialii arabi
transmiþându-i sã
nu evolueze în
respectiva partidã
pentru a nu risca
o accidentare. De
serviciile închizã-
torului s-a intere-
sat ºi Astra, însã
oferta venitã de la
echipa lui Theo
Bücker a fost su-

Nicolae Grigore a semnat cu Al Ettifaq
perioarã din punct de vedere financiar.
Al Ettifaq este un club care se bazeazã
aproape exclusiv pe fotbaliºti din Arabia
Sauditã, pânã la venirea lui Grigore în lot
mai fiind doar un stranier: Ahmed
Kano (Oman).
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Laurenþiu Reghecampf se gândeºte deja la
turul turul trei preliminar, unde Steaua va în-
tâlni campioana Georgiei, Dinamo Tbilisi. Teh-
nicianul roº-albaºtrilor a arãtat asta ºi dupã lo-
tul deplasat, ieri, la Skopje, pentru returul cu
Vardar.

La adãpostul acelui 3-0 înregistrat sãptãmâ-
na trecutã (goluri Tãnase, Pintilii, plus autogol

LIGA CAMPIONILOR – TURUL II PRELIMINAR –  MANªÃ SECUNDÃ

Reghe a plecat la SkopjeReghe a plecat la SkopjeReghe a plecat la SkopjeReghe a plecat la SkopjeReghe a plecat la Skopje
fãrã principalii sãi oamenifãrã principalii sãi oamenifãrã principalii sãi oamenifãrã principalii sãi oamenifãrã principalii sãi oameni

Vardar – Steaua, astãzi, ora 21:45, PRO TV

“Sper ca suporterii noºtri sã umple stadionul ºi sã
arate cã suntem o naþiune fotbalisticã, aºa cum a arã-
tat publicul român la Bucureºti. Meciul din tur a re-
prezentat una din zilele noastre proaste, nu cred cã se
poate repeta. Vrem sã demonstrãm cã ºtim sã jucãm
fotbal ºi cã putem fi competitivi în faþa Stelei. Steaua
este o echipã mare ºi a ºtiut sã profite de momentele
noastre de slãbiciune ºi deconcentrare. Mari schim-
bãri în primul 11 nu vor fi. Cei care vor intra în teren
vor încerca sã dea totul ºi sã corecteze impresia lãsatã
în primul meci. Sperãm într-o victorie”.

Blagoja Milevski – tehnician Vardar.

Marþi                     în tur
Vardar Skopje (Mac) – STEAUA 0-3
ªahtior Karagandy (Kaz) – BATE Bori-

sov (Blr) 1-0
Sutjeska Niksici (Mun) – Sheriff Tiras-

pol (Mol) 1-1
EB / Streymur (Fer) – Dinamo Tbilisi

(Geo) 1-6
NK Maribor (Slv) – Birkirkara FC

(Mal) 0-0
Dinamo Zagreb (Cro) – Fola Esch

(Lux) 5-0
Zeljesnicar Sarajevo (Bos) – Viktoria

Plzen (Ceh) 3-4
FH Hafnarfjardar (Isl) – FK Ekranas

(Lit) 1-0

Miercuri
Nomme Kalju (Est) – HJK Helsinki

(Fin) 0-0
Daugava Daugavpils (Let) – IF Elfsborg

(Sue) 1-7
Molde FK (Nor) – Sligo Rovers

(Irl) 1-0
Ludogorets Razgrad (Bul) – Slovan Bra-

tislava (Slc) 1-2
Skenderbeu Korce (Alb) – Neftci Baku

(Azb) 0-0
Maccabi Tel Aviv (Isr) – ETO Gyor

(Ung) 2-0
Partizan Belgrad (Srb) – Shirak FC

(Arm) 1-1
Legia Varºovia (Pol) – The New Saints

(TG) 3-1
Celtic FC (Sco) – Cliftonville FC

(Irl. N) 3-0

Cele 17 echipe ce se vor califica de mai
sus, alãturi de alte 13 formaþii calificate

din oficiu, vor juca în turul III astfel:
• EB / Streymur (Fer)/Dinamo Tbilisi

(Geo) – Vardar Skopje (Mac)/STEAUA
• ªahtior Karagandy (Kaz)/BATE

Borisov (Blr) – Skenderbeu Korce (Alb)/
Neftci Baku (Azb)

• Dinamo Zagreb (Cro)/Fola Esch
(Lux) – Sutjeska Niksici (Mun)/Sheriff
Tiraspol (Mol)

• Nomme Kalju (Est)/HJK Helsinki
(Fin) – Zeljesnicar Sarajevo (Bos)/
Viktoria Plzen (Ceh)

• Celtic FC (Sco)/Cliftonville FC (Irl.
N) – Daugava Daugavpils (Let)/IF
Elfsborg (Sue)

• Molde FK (Nor)/Sligo Rovers (Irl) –
Legia Varºovia (Pol)/The New Saints
(TG)

• Ludogorets Razgrad (Bul)/Slovan
Bratislava (Slc) – Partizan Belgrad (Srb)/
Shirak FC (Arm)

• APOEL Nicosia (Cip) – NK Maribor
(Slv)/Birkirkara FC (Mal)

• Austria Viena (Aus) – FH Hafnarfjar-
dar (Isl)/FK Ekranas (Lit)

• FC Basel (Elv) – Maccabi Tel Aviv
(Isr)/ETO Gyor (Ung)

• FC Nordsjaelland (Dan) – Zenit St.
Petersburg (Rus)

• FC Salzburg (Aus) – Fenerbahce
Istanbul (Tur)

• PAOK Salonic (Gre) – Metalist
Harkov (Ucr)

• PSV Eindhoven (Ola) – Zulte
Waragem (Bel)

• Olympique Lyon (Fra) – Grasshop-
per Zurich (Elv)

Turul acestor meciuri este programat
în 30/31 iulie, iar returul în 6/7 august.

Lotul deplasat de Reghecampf:
Portari: Tãtãruºanu, Niþã;
Fundaºi: Rîpã, Georvievski, Szukala,

Gardoº, Latovlevici, Pârvulescu;
Mijlocaºi: Bourceanu, Pintilii, Prepeli-

þã, Filip, Rãduþ, N. Stanciu, Ad. Popa;
Atacanþi: Iancu, Piovaccari, Nikolici.
Confruntarea Vardar – Steaua va foi ar-

bitratã de o brigatã din Ucraina, avându-l
la centru pe Oleksandr Derdo.

Pavlovici), Reghecampf a decis sã nu îi ia în
Macedonia pe Chiricheº ºi Tãnase. Nici Tatu
nu s-a regãsit în lotul pentru Skopje, brazilianul
fiind nepregãtit din punct de vedere fizic.

Dacã primul are uºoare probleme medicale,
accidentîndu-se la încãlzirea partidei cu Cea-
hlãul, de sâmbãtã, Reghecampf a decis sã îl
menajeze pe “Dodel”.

Campioana Europei, Bayern Munchen, a
surclasat-o, duminicã searã, în finala Tele-
kom Cup, pe Borussia Monchengladbach,
scor 5-1, iar Pep Guardiola ºi-a tre-
cut în palmares primul trofeu pe ban-
ca bavarezilor.

Într-un meci întins pe durata a 60
de minute, ca de altfel toate ale com-
petiþiei, pentru Bayern au marcat Ri-
bery (17), Lahm (23), Thiago Alcan-
tara (26), Robben (41) ºi Muller (60),
în timp ce golul celor de la Monchen-
gladbach a fost înscris de De Jong
(30), din penalty. Transferat recent de
la Barcelona, Thiago a punctat pentru
întâia oarã în tricoul noii sale echipe.

În duelul pentru locul trei, Borus-

Bayern s-a distrat la Telekom Cup
sia Dortmund a câºtigat contra lui Hamburg
cu 1-0, graþie unei reuºite venite din partea
lui Hofmann, dupã o pasã fantasticã semna-

tã de Marco Reus.
Sâmbãtã, în cele douã semifinale, Bayern

o zdrobise ºi pe Hamburg, 4-0 (Boateng,
Mandzukici, Kroos, Muller), iar G’bach
trecuse la limitã de Dortmund, 1-0 (Da-
ems – penalty).

În meciul pentru trofeu, Pep Guardio-
la a utilizat urmãtorii jucãtori: Starke –
Rafinha, Boateng, Van Buyten (Kirchhoff
50), Contento (Alaba 31) – Thiago (Sha-
qiri 50) – Robben, Lahm (Weihrauch 50),
Kroos (Weiser 51), Ribery – Muller.

Monchengladbach va fi adversara lui
Bayern ºi în etapa inauguralã a noii ediþii
a campionatului german, meci programat
în 9 august, pe “Allianz Arena” din Mun-
chen.

Atacantul lui Ajaccio, Adrian Mutu,
a anunþat, ieri, pe pagina sa de facebo-
ok, cã în urma testelor medicale efec-
tuate dupã ce s-a accidentat la genunchi
s-a stablit cã nu va trebui sã fie supus
unei intervenþii chirurgicale, astfel cã
va începe imediat antrenamentele.

“În urma testelor efectuate, doctorii
au decis cã nu trebuie sã mã operez.
Lichidul care se formase la genunchi
era din cauza antrenamentelor foarte tari
pe care le-am fãcut! De mâine (n.r. -

Accidentarea lui Mutu, mult mai uºoarã decât se anticipase
De azi românul va începe antrenamentele

astãzi) încep antrenamentele normal cu
echipa!!!”, a scris Mutu.

Vineri, clubul francez anunþase, pe
site-ul oficial, cã Mutu va fi indisponi-
bil trei sãptãmâni din cauza unei acci-
dentãri la genunchi.

Ajaccio se aflã în pregãtiri pentru
sezonul 2013/2014 al campionatului
Franþei, urmând a întâlni în prima eta-
pã din Ligue 1, la 10 august, pe teren
propriu, formaþia lui Bãnel Nicoliþã,
Saint-Etienne.

PRO TV
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Vardar Skopje – Steaua.
Digi Sport 2
22:00 – FOTBAL – Torfeul TIM (competiþie amicalã, în Italia).

Participã Juventus, Milan ºi Sassuolo. Fiecare va juca cu fiecare,
meciurile disputându-se pe durata unei singure reprize.

Dolce Sport 2
18:30 – SÃRITURI ÎN APÃ – Campionatul Mondial de Nataþie

de la Barcelona (Spania).
GSP TV
21:00 – BILIARD – Cupa GSP TV: etapa a 13-a.

Eurosport
11:00, 15:00 – SÃRITURI ÎN APÃ – Campionatul Mondial de

Nataþie de la Barcelona: masculin trambulinã 3m sincron – finala,
femin 1m – finala / 16:30, 20:45 – FOTBAL – CE Under 19
(Lituania), faza grupelor: Olanda – Portugalia, Turcia – Franþa /
22:45 – POLO – CM de nataþie Barcelona, faza grupelor: Spania –
Rusia.

Eurosport 2
16:15 – CICLISM – Turul Valoniei (belgia): etapa a 4-a / 20:45 –

FOTBAL – CE Under 19 (Lituania), faza grupelor: Serbia – Georgia.

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

A scãpat de operaþie!
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

 CLASAMENT               M                    V               E                  Î                  G      P
Astra 1 1 0 0 4-0 3
Pandurii 1 1 0 0 3-1 3
ACS Poli 1 1 0 0 2-0 3
Petrolul 1 1 0 0 1-0 3
Săgeata 1 1 0 0 1-0 3
Steaua 1 1 0 0 2-1 3
CFR Cluj 1 0 1 0 0-0 1
Botoşani 1 0 1 0 0-0 1
Corona 0 0 0 0 0-0 0
Oţelul 0 0 0 0 0-0 0
FC Vaslui 0 0 0 0 0-0 0
Rapid 0 0 0 0 0-0 0
Ceahlăul 1 0 0 1 1-2 0
14. Mediaş 1 0 0 1 0-1 0
„U” Cluj 1 0 0 1 0-1 0
Braşov 1 0 0 1 1-3 0
Dinamo 1 0 0 1 0-2 0
Viitorul 1 0 0 1 0-4 0

6

5

4

LIGA I

Etapa I
ACS Poli Timişoara – Dinamo 2-0
Au marcat: S. Szekely 39, Bărbuţ 63.
Pandurii – FC Braşov 3-1
Au marcat: Matulevicius 9, 60, Paraskevas 22 / Diogo Fonseca 82.
Săgeata Năvodari – Gaz Metan 1-0
A marcat: V. Dinu 61.
Steaua – Ceahlăul 2-1
Au marcat: Ad. Popa 11, Giorgevski 26 / Jula 40.
FC Botoşani – CFR Cluj 0-0
„U” Cluj – Petrolul 0-1
Au marcat: Hamza 58.
Viitorul – Astra Giurgiu 0-4
Au marcat: Budescu 50, 53, 60, De Amorim 65.

Meciurile Corona Braşov – Oţelul şi FC Vaslui – Rapid s-au jucat
aseară.

După ce a efectuat vizita medicală la
Policlinica pentru Sportivi din Bănie, CS
Podari a plecat duminică la prânz în cantona-
ment, la fel ca în iarnă staţiunea aleasă fiind
Băile Herculane. Timp de 10 zile elevii lui
Nicolae Ungureanu se vor pregăti pentru
prima participare a Podariului la nivelul Ligii
a III-a, sezonul urmând să debuteze pe 16
august. Din lot fac parte jucătorii: Turianu şi
Mecea – portari, Istudor, Preduţ, Preda,
Pârvan, Crângoiu, Ţenovici, Dumitraşcu,
Cruşoveanu, Geacă, Orban, Firoiu, Ştoiu,
Duţă, Fruntelată, Stăncuţă, Epure, Mirescu
şi Dicu. CS Podari s-a cazat la hotelul
Afrodita, iar revenirea la Podari este progra-
mată pe 31 iulie, ziua meciului din turul al
doilea al Cupei României.

Acţionarii Ştiinţei: „Vrem să
redăm fotbalul craiovenilor”
Laviniu Beze le-a explicat proiectul CS Universitatea

fanilor olteni din Marea Britanie

Unul dintre acţionarii Ştiinţei, Laviniu Beze, s-a în-
tâlnit cu un grup de suporteri alb-albaştri din Marea
Britanie, cărora le-a dat amănunte despre proiectul
demarat în vara aceasta alături de autorităţile din Bă-
nie. Amănuntele întrevederii avute la Londra au fost
postate pe site-ul celei mai mari comunităţi virtuale de
fani olteni, craiova-maxima-ro. Concluzia fanilor a fost
: „Laviniu Beze pare un om serios, care vrea sa facă
performanţă la Craiova, obiectivul fiind participarea
în cupele europene în viitorul apropiat”.

Ce-şi propun acţionarii
CS Universitatea Craiova:

- Proiectul CS Universitatea a demarat convinge-
rea că Mititelu nu poate să înscrie echipa, dorind să
redea fotbalul oamenilor din Craiova.

- Îi respectă pe cei care susţin echipa lui Mititelu şi
nu doreşte un război între cele 2 tabere.

- Noii finanţatori nu vor ţine cu dinţii de acest pro-
iect, dacă nu se va reuşi promovarea în primii doi ani,
se vor da la o parte şi vor lăsa locul altora

- Din 2014, Ştiinţa va deveni primul club din Euro-
pa de Est listat la bursă, dovadă de transparenţă totală
in activitatea de la club.

- 200 000 de euro au fost deja viraţi către echipă
pentru cheltuielile curente, bugetul fiind de 2 milioane
de euro.

- S-a convenit de comun acord că palmaresul Ştiin-
ţei este la cei care l-au făcut

- Lincar a fost ales pentru că este foarte ambiţios,
prefera jocul ofensiv, spectaculos.

- S-a apelat la Ioan Codoban, pentru că este un
impresar care tace şi face, aşa cum s-a întâmplat la
Oţelul, echipă care a câştigat titlul cu jucători care
aveau salariu maxim de 5 000 de euro pe lună, unii
titulari avand chiar 2 000.

- Nu vor fi tolerate actele de indisciplină ale jucăto-
rilor şi viaţa extrasportivă

- Mulţi jucători olteni au fost propuşi şi s-au auto-
propus în perioada aceasta, dar nu toţi au corespuns
cerinţelor

- Beze a precizat că Primăria nu dă bani echipei, ba
chiar va încasa o cotă parte din vânzarea de bilete de
pe Oblemenco.

- Acţionarii nu se vor implica în polemici şi nu vor
răspunde provocărilor.

- Echipa are drept de promovare din primul an,
având aceleaşi drepturi cu celalalte participante în Liga
a II-a

- Acţionarii nu au nicio legătură cu Mircea Sandu
sau Dumitru Dragomir, nu i-au întâlnit niciodată.

- Gică Craioveanu a fost chemat să se alăture pro-
iectului fiind un simbol al Ştiinţei şi un om de mare
caracter, care va ajuta mult clubul.

- Acţionarii nu se aşteptau să fie suporteri care nu
agreează proiectul, întrucât Mititelu nu are bani şi nu
poate înscrie echipa.

- Politica acţionarilor este de a nu da bani suporte-
rilor, fiindcă nu este moral şi nu vor ca ataşamentul
faţă de echipă să depindă de astfel de negocieri.

Mititelu junior, la vizita
medicală pentru echipa tatălui

Jucătorii lui Adrian Mititelu s-
au prezentat ieri la Policlinica pen-
tru Sportivi din Bănie, fiind testaţi
de medici înaintea începerii pregă-
tirilor. Printre cei prezenţi a fost şi
fiul lui Adrian Mititelu, Adrian Gigi,
în vârstă de 16 ani, care evoluează
ca atacant. Lotul a fost format din:
Dumitru Hotoboc, Andrei Preda
(portari) Milan Mitic, Bogdan Cio-
cârlă, Daniel Bălaşa, Lucian Avram,
Marius Stănia, Sorin Buşu, Cornel
Frăsineanu (fundaşi); Dorel Stoi-
ca, Robert Săceanu, Ionuţ Mârzea-
nu, Nelu Nicolae, Eugen Rioşanu,
Petre Goge, Georgian Dinu (mij-

locaşi), Robert
Căle,  Cătălin
Crăciun, Ovidiu
Stoianof, Clau-
diu Bălan, Adri-
an Mititelu ju-
nior  (atacanţi).
Ultimele achizi-
ţii ale lui Mitite-
lu senior, Acka
Stephane şi Rafael Corace, vor fi
testaţi mâine de medici. Mititelu a
anunţat că a mai achiziţionat un sto-
per de 31 de ani, sârb, Bozidar Co-
sic. Reunirea lotului era programa-
tă aseară, la un restaurant din Bă-

nie, iar astăzi, de la ora 18, Mititelu
vrea ca echipa sa să se antreneze în
complexul „Ion Oblemenco”. Va
urma un cantonament montan în
ţară, până pe 3 august, apoi unul în
Austria, 6 şi 23 august.

FC Podari, 10 zile în cantonament la Herculane


