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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ai văzut că directorul Po-
pescu şi când stă jos, tot de sus
se uită la tine.

Primul
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cultură / 6

actualitate / 7

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

Despre avangarda
românească,
în prestigioasa
„Revista Brasileira”

Prestigioasa „Revista Brasileira”,
editată de Academia Brasileira de Le-
tras, publică în recentul său număr 75/
2013, sub titlul „O avangardă cente-
nară”, un interviu cu scriitorul Geor-
ge Popescu – poet, traducător, pro-
fesor la Facultatea de Litere a Univer-
sităii din Craiova. Cunoscut cercuri-
lor literare şi mediului universitar bra-
zilian, prin prezenţa sa în paginile al-
tor publicaţii, ca şi prin participarea la
alte iniţiative îndeosebi în câmpul ita-
lianisticii, George Popescu face o di-
agnoză sintetică a condiţiei actuale a
literaturii româneşti...

Mărfuri
contrafăcute
în valoare de
750 000  euro,
reţinute la Biroul
Vamal Bechet
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După ce ani la rândul a promovat un sistem de
admitere exigent, dar corect, Universitatea de Medi-
cină şi Farmacie din Craiova culege acum roadele.
Printre cei mai buni absolvenţi de liceu din Oltenia şi
din ţară au susţinut, în această vară, concursul de
admitere, dorindu-şi să ajungă să se pregătească pe
băncile acestei instituţii de învăţământ, considerată
una dintre cele mai bune din ţară. Comentând aceas-
tă performanţă recunoscută, rectorul UMF Craiova,

Interviu
pag. 4 şi 5

Rectorul UMF Craiova, prof. univ. dr. Ion Rogoveanu:

prof. univ. dr. Ion Rogoveanu a scos în evidenţă atu-
urile instituţiei pe care o conduce. Între toate, se dis-
tinge consecvenţa cu care, la Universitatea de Medi-
cină şi Farmacie, a fost organizat, an de an, concurs
de admitere, prin test-grilă, în condiţiile în care alte
facultăţi se mulţumesc încă să-şi aleagă studenţii pe
baza unei simple depuneri de dosar. În felul acesta,
UMF Craiova îi câştigă pe cei mai buni studenţi, iar
spitalele dobândesc doctori buni.
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Persoanele juridice ºi instituþiile publice
acceptate în Programul „Rabla” 2013, dupã
încheierea primei etape de evaluare, se pot
adresa, începând de ieri, operatorilor eco-
nomici autorizaþi pentru casarea autovehi-
culelor uzate, a anunþat Adminis-
traþia Fondului pentru Mediu
(AFM). În prima sesiune de ana-
lizã ºi validare a dosarelor depu-
se de cãtre persoanele juridice ºi
instituþiile publice în acest pro-
gram au fost înregistrate 570 de
dosare. 378 din cele 3.000 de ti-
chete destinate firmelor ºi insti-
tuþiilor publice în cadrul Progra-
mului „Rabla” 2013 vor fi repar-
tizate celor 81 de persoane juri-
dice validate pânã în prezent de
AFM, 105 tichete revenind Mi-
nisterului Afacerilor Interne
(MAI), care s-a angajat sã ca-
seze 105 autovehicule uzate pen-
tru a achiziþiona tot atâtea auto-
vehicule noi, cu reducerea de
6.500 de lei pentru fiecare maºi-
nã. Un numãr de 56 de autovehicule noi vor
fi achiziþionate de cãtre Ministerul Apãrãrii
Naþionale, pentru Unitatea Militarã 02574

Bucureºti. Mai multe tichete vor fi reparti-
zate Ministerului Economiei (14) ºi Adminis-
traþiei Române a Serviciilor de Trafic Aeri-
an Romatsa RA (11). În acelaºi timp, alte
125 de dosare au fost respinse, iar persoa-

nele juridice ºi instituþiile publice aflate în
aceastã situaþie au posibilitatea întocmirii unui
nou dosar de finanþare, pe care sã-l depunã

la sediul AFM, în vederea participãrii la pro-
gram, pânã la data de 31 august 2013.

Prin Programul „Rabla”, AFM a emis un
numãr de 3.000 de tichete valorice pentru
persoanele juridice ºi instituþiile publice, iar

cumularea eco-tichetului cu tiche-
tul clasic este posibilã numai în
cazul achiziþionãrii unui autovehi-
cul electric. Pentru stimularea
cumpãrãrii autovehiculelor cât
mai prietenoase cu mediul, se ofe-
rã posibilitatea acordãrii, pe lân-
gã prima de casare, a unui eco-
bonus în valoare de 500 lei pentru
achiziþionarea unui autovehicul
nou, încadrat în norma de poluare
Euro 6, a unui autovehicul nou al
cãrui motor genereazã o cantita-
te de emisii de CO2 mai micã de
100g/km, precum ºi a unui auto-
vehicul nou cu sistem de propul-
sie hibrid. Administraþia Fondului
pentru Mediu precizeazã faptul cã
la achiziþionarea unui autovehicul
de acest tip se poate acorda, pe

lângã prima de casare, o reducere în cuan-
tum de maximum 1.000 lei, rezultatã prin
cumulul a cel mult douã eco-bonusuri.
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Cu cât va scãdea factura
la energie electricã pânã la
sfârºitul anului

Ministrul delegat pentru
Energie, Constantin Niþã, a
declarat, ieri, cã are în plan
micºorarea unor taxe ºi tarife din
sectorul energetic, precum ºi
gãsirea unor mãsuri de sprijin
pentru consumatorii industriali ºi
cei casnici. „Vom umbla ºi la taxa
de cogenerare, ºi la tariful de
transport, mai ales pentru consuma-
torii întreruptibili, sã vedem cum le
putem scãdea. La finele anului
factura la energie electricã va fi mai
micã cu 7-10%. Mã gândesc ºi la
alte soluþii de micºorare a facturii la
energie”, a afirmat Niþã într-o
conferinþã pe teme energetice.

3 ani ºi 6 luni de închisoare
cu executare pentru Apostu,
fostul primar al Clujului

Fostul primar din Cluj-Napoca,
Sorin Apostu, a fost condamnat, ieri,
de Curtea de Apel Târgu Mureº, la 3
ani ºi 6 luni de închisoare cu
executare pentru mai multe infracþi-
uni de corupþie, soþia acestuia - la 3
ani de închisoare cu suspendare, iar
omul de afaceri Cãlin Stoia a fost
achitat, transmite corespondentul
Mediafax. De asemenea, instanþa a
dispus confiscarea a aproape
300.000 de lei de la soþii Apostu, a
menþinut mãsurile asigurãtorii luate
de DNA Cluj, a anulat contractele
de asistenþã juridicã între firma de
avocaturã a Monicãi Apostu ºi
firma Frarom, reprezentatã de
Aspazia Droniuc (denunþãtorul),
precum ºi facturile fiscale emise în
baza acestor contracte, a decis
confiscarea cardurilor de carbu-
ranþi emise de Rosal ºi a stabilit cã
soþii Apostu urmeazã sã plãteascã
21.000 de lei fiecare drept cheltuieli
judiciare. Sentinþa nu este definiti-
vã, putând fi atacatã cu recurs.

Un numãr de 384 de angajaþi
ai Administraþiei Naþionale
„Apele Române” (ANAR) ar
urma sã fie disponibilizaþi în
aceastã toamnã, a anunþat, ieri,
ministrul delegat pentru Ape,
Pãduri ºi Pisciculturã, Lucia Var-
ga. Aceasta a precizat, într-o
conferinþã de presã, cã ANAR
are la momentul de faþã 9.596
angajaþi. Disponibilizãrile se fac
în baza Ordonanþei de Urgenþã
(OUG) nr.77/2013 pentru stabi-
lirea unor mãsuri privind asigu-
rarea funcþionalitãþii administra-
þiei publice locale, a numãrului de
posturi ºi reducerea cheltuielilor
la instituþiile ºi autoritãþile publi-
ce din subordinea, sub autorita-
tea sau în coordonarea Guver-
nului ori a ministerelor. Ministrul
a mai anunþat, tot ieri, cã a cerut
conducerii ANAR sã prezinte, în
maximum o sãptãmânã, creiterii
clare în baza cãrora se va face
reducerea de personal ºi a cerut
ca cei disponibilizaþi sã nu facã

Aproape 400 de angajaþi ai Administraþiei
„Apele Române” vor fi disponibilizaþi

Ministrul român de Exter-
ne, Titus Corlãþean, a declarat
ieri, într-o conferinþã de
presã, cã România îºi menþine
poziþia privind retragerea de
cãtre Rusia a trupelor ºi
armamentului din Transnistria,
conform angajamentelor
asumate în 1999 la Istanbul.
„Poziþia României þine de
angajamentele Federaþiei
Ruse ºi, în final, decizia
Summit-ului OSCE de la
Istanbul, care au fost adopta-
te în 1999. Vorbim de retrage-
rea trupelor ruse ºi armamen-
tului ºi vorbim, pânã la urmã,
ºi de opþiunea suveranã a
statului Republica Moldova
faþã de aceastã chestiune”, a
declarat Corlãþean. Ministrul
rus al Afacerilor Externe,
Serghei Lavrov, a precizat,
miercuri, cã misiunea militarã
rusã de menþinere a pãcii în

Corlãþean: România menþine poziþia
privind retragerea trupelor ºi

armamentului Rusiei din Transnistria parte din personalul productiv, di-
rect implicat în gestionarea bu-
nurilor, ci sã fie cei „certaþi cu
legea”, care nu respectã proce-
durile interne ºi care nu sunt pro-
ductivi. De asemenea, Lucia Var-
ga a dispus efectuarea unui con-
trol, din 15 iulie pânã pe 15 sep-
tembrie, la lucrãrile ANAR care
sunt în garanþie sau în curs de exe-
cuþie, dupã ce a identificat în teri-
toriu, la Siseºti, Târgu Cãrbuneºti
ºi în zona Satu Mare, pe Crasna,
trei lucrãri de milioane de euro
prost executate, care la prima vii-
turã vor fi distruse. Totodatã, mi-
nistrul a cerut conducerii ANAR
ca pânã la toamnã sã identifice
toate zonele de pe cursurile de apã
în care nu sunt perdele forestiere
de protecþie, pentru ca din toam-
nã sã se deruleze un program de
amenajare a acestor perdele de
protecþie, alãturi de Romsilva,
care va furniza puieþii, aceastã
mãsurã de prevenire a eroziuni-
lor nefiind una scumpã.

Transnistria se va putea
transforma în operaþiune de
poliþie doar dupã soluþionarea
politicã a conflictului. „Noi,
partea rusã, suntem interesaþi
de soluþionarea mai rapidã a
conflictului, deoarece acest
lucru va permite retragerea
muniþiei stocate în continuare,
în mare cantitate, în regiune.
În cadrul soluþiei, toate
obstacolele faþã de evacuarea
acestei muniþii vor fi îndepãr-
tate ºi atunci se va putea
negocia - tot în acest cadru -
un nou format al prezenþei
internaþionale în Transnistria”,
a spus Lavrov miercuri, dupã
întâlnirea cu ministrul moldo-
vean de Externe, Natalia
Gherman. În regiunea autono-
mã Transnistria se aflã, în
prezent, o forþã unificatã
alcãtuitã din contingente rus,
moldovean ºi transnistrean.

PDL cere Guvernului Ponta
sã prezinte criteriile care stau
la baza disponibilizãrilor din
structurile administrative ºi so-
licitã ministrului Muncii, Maria-
na Câmpeanu, sã facã public
planul de reconversie profesio-
nalã ºi de integrare pe piaþa
muncii a celor disponibilizaþi.
Vicepreºedintele PDL Sulfina
Barbu a declarat ieri, într-o con-
ferinþã de presã, cã Guvernul a
promis înfiinþarea unui milion de

PDL cere Guvernului sã prezinte criteriile care stau la baza disponibilizãrii funcþionarilor
locuri de muncã, însã scoate
ºomeri pe bandã rulantã, fiind
disponibilizaþi funcþionarii publici
de execuþie, iar în contraparti-
dã sunt angajaþi politic oameni
în funcþii de conducere. „PDL
cere Guvernului Ponta sã pre-
zinte public criteriile care stau
la baza disponibilizãrilor din
structurile administrative, îi cere
sã respecte legea dialogului so-
cial. PDL cere, de asemenea,
Agenþiei Naþionale a Funcþiona-

rilor Publici sã prezinte avizele
pe care le-a dat pe reducerea
de personal. PDL solicitã Avo-
catului Poporului sã atace Ordo-
nanþa 77/2013, care este o ordo-
nanþã ilegalã, încãlcând dreptu-
rile funcþionarilor publici”, a spus
Barbu. Ea a adãugat cã reduce-
rea cu 4% a personalului îi afec-
teazã pe funcþionarii publici care
lucreazã efectiv, în timp ce Gu-
vernul Ponta înfiinþeazã instituþii
noi, cum ar fi Ministerul Ener-

giei, al IMM-urilor ºi Turismu-
lui, Agenþia pentru Autostrãzi,
care presupun angajarea de oa-
meni cu salarii mari, în funcþii de
conducere. „Este o epurare po-
liticã, neexitând criterii pentru
disponibilizãri. USL va da afarã
funcþionarii care nu au carnet de
partid de la PSD sau PNL”, a
arãtat Sulfina Barbu, adãugând
cã PDL reclamã faptul cã acest
proces nu este transparent, nu
este corect ºi este politic.
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Până unde poate ajunge ipo-
crizia în societatea noastră bân-
tuită de atâtea metehne nu-i ne-
voie de cine ştie ce efort inves-
tit pentru a te convinge. Des-
chizi, în limita timpului dispo-
nibil, televizorul, şi dacă ai „ne-
şansa” să nu dai peste vreun
troglodit din podul cu paiaţe al
vip-endiei autohtone, te mulţu-
meşti şi cu vreun rătăcit al po-
liticii din părţile locului, căruia
puţinele lecturi, fie şi urechis-
te, nu-i dau pace. Aşa se face
că, sedus de cine ştie ce tainic
drog al fandoselii, în locul unei
oricât de fade conferinţe de
presă, cum deseori impropriu
este numită, insul, sub impulsul
unei disimulate emoţii, se de-
cide, hilar, pentru ceva ce, la
fel de nepotrivit, ar putea fi un

MIRCEA CANŢĂR

Când fandoseala devine fudulă
pamflet. Care are şi acesta pre-
tenţiile sale, de la Pamfil Şei-
caru citire. Aşa s-a întâmplat
deunăzi cu „onorabilul” – ca să
ne păstrăm în lumea lui nenea
Iancu, între personajele căruia
pare să se simtă bine – consi-
lier local municipal Dan Cher-
ciu, vechi şi nou trompetist, în
repertoriul etic, pe miriştea
Consiliului Local Municipal
Craiova. Omul, intransigent
mai ceva ca Saint Just şi Ma-
ximilien Robespierre la un loc,
că alt exemplu la îndemână nu
avem (Roberta Anastase e în
luna de miere), furat de remon-
te lecturi şcolăreşti, căci schiţa
în nişa căreia e tentat să con-
fecţioneze un fel de pamflet la
adresa actualului primar al ur-
bei era, se ştie, printre lecturi-

le obligatorii ale claselor pri-
mare, schimbă genul simpati-
cului (vorba marelui Alexandru
Piru, pe vremea când delecta,
prin cursurile sale, tinerimea
universitară din Bănie) Goe,
ipotecând astfel inabil, ca să
fim eufemistici, o... doamnă
Goe. Pentru cititorul cât de cât
sănătos la cap, tentativa stabi-
lirii unei afinităţi între persona-
jul caragialian şi actuala primă-
riţă a Craiovei, Lia Olguţa Va-
silescu, ar fi avut nevoie, dacă
nu pentru o firavă notă de per-
suasiune, măcar şi pentru vre-
un indiciu deductibil printr-o
logică elementară, şi de alte
ingrediente. Eventual, un plus
de har. Citind rândurile cu pri-
cina, pe care o gazetă din urbe
le găzduieşte cu „lăudabilă ge-

nerozitate”, după ce fuseseră
lecturate de autor în ceea ce a
numit conferinţă de presă, reali-
zezi fără efort că în realitate ni-
mic nu se leagă: fiindcă evoca-
rea „alandalistă” (iată cum ne
molipseşte preopinentul nostru,
autoinventat ad-hoc lingvist, la
lexicalizări forţate) a inocentului
personaj, cum îl evalua Paul Za-
rifopol, biograful marelui Ion
Luca Caragiale, cu mult timp în
urmă, la eşecurile prezumate ale
primăriţei, e nu numai o chestiu-
ne de bon-ton, ci şi una căreia
ipocrizia nu-i poate, se pare, re-
zista, decât cu preţul mediocru
al unei fandoseli care devine, pe
deasupra, fudulă. Spirit senin,
necontigent, trăind rece în lumea
abstractă a ideilor, consilierul
municipal Dan Cherciu suferă ca

dracul fiert pentru adevăr, deşi
lasă impresia unui amatorism
masiv. Acum sigur că înţelegem
cum stau lucrurile şi admitem că
nu există primar de mare muni-
cipiu care să nu fie blamat, stig-
matizat, persiflat, luat la bani
mărunţi şi tot repertoriul de cir-
cumstanţă, de reprezentanţii opo-
ziţiei. Singura noastră îndoială, fi-
indcă măcar la aşa ceva avem
dreptul, după ce în campania
electorală am avut un alt discurs,
este dacă o femeie – nouă ne-a
fost colegă – absolventă meritu-
oasă, între altele, a Facultăţii de
Filologie din Craiova, cu toate
ridurile şi eventual plusurile de
imagine, poate fi considerată ...
doamna Goe. Supără „la ure-
che” ... şi afonii. Comparaţia e
indecentă şi nu doar.

BCR Alert a fost lansat în Oc-
tombrie 2012 odată cu noile pa-
chete de cont curent (ClasiCont,
ExtraCont şi TotalCont), fiind ac-
tivat în proporţie de 97% de clienţii
BCR care deţin aceste pachete de
cont curent.  Dintre aceştia 29%
deţin serviciul BCR Alert în pache-
tul ClasiCont, 25% în pac hetul
ExtraCont şi 43% în pachetul To-
talCont.  “Clienţii BCR au pos ibi-
litatea să îşi personalizeze tipul de
alerte, suma de la c are se gene-

Peste
un milion de
alerte trimise
de BCR

Banca Comercială
Română (BCR) a trimis
peste un milion de alerte
(SMS şi Email) clienţilor
care au activat serviciul
BCR Alert, asigurându-le
astfel un plus de control
şi siguranţă asupra ope-
raţiunilor din conturile
lor. BCR Alert este un
serviciu de alertare care
permite transmiterea de
alerte SMS pe telefonul
mobil personal sau pe
email la adresa specifica-
tă de client, de fiecare
dată când o operaţiune
este efectuată din sau în
conturile deţinute la
BCR, aducând un plus de
siguranţă şi control
asupra tranzactiilor
executate prin detaliile
incluse în alerte (locaţia
efectuării operaţiunii,
data şi ora).

Corlăţean:
Un nou sediu
pentru Ministerul
de Externe
reprezintă
o necesitate,
nu o extravaganţă

Ministrul de Externe, Titus Cor-
lăţean, a declarat, ieri, într-o con-
ferinţă de presă, că realizarea unui
nou sediu pentru instituţia pe care
o conduce reprezintă o necesitate,
nicidecum o extravaganţă, mai ales
că România va deţine preşedinţia
Consiliului UE în anul 2019. „Am
subliniat necesitatea pentru MAE
de a avea un sediu nou. Această
necesitate corespunde unei reali-
tăţi, nu impune nici o extravagan-
ţă, nici o aspiraţie în materie de
înălţimi. Am văzut şi eu comenta-
rii publice preluate de o parte a
presei privind nu ştiu ce turn cât
Casa Scânteii şi de un volum simi-
lar. Sunt departe de realitate”, a
afirmat Corlăţean. El a subliniat că
MAE nu şi-a propus, nu are nici
capacitate şi nu ar obţine nici fi-
nanţare de la Ministerul Finanţelor
pentru un „sediu megalomanic”.

rează alertele şi să schimbe c ana-
lul pe care se primesc aceste me-
saje (de exemplu, de pe SMS pe
Email şi invers). Ac este modifi-
cări se pot face atât prin interme-
diul platformei Clic k 24 Banking
BCR (internet banking), cât şi prin
intermediul serviciului Alo 24 Ban-
king BCR, intrând în legătură te-
lefonică cu un consilier BCR, la
numă rul 08 00.801 .227
(0800.801.BCR). În plus, clienţii
BCR care aleg să primească noti-

ficările prin Email beneficiază de
un numar nelimitat de alerte pe
care le pot primi pentru tranzac-
ţiile efectuate, fără să plătească
vreun c omis ion suplimentar”, a
declarat Bogdan Octavian Marin,
director executiv Managementul
Canalelor Retail in c adrul BCR.  
Majoritatea clienţilor
sunt bărbaţi

Servic iul BCR Alert este pre-
ferat ş i de deţinătorii celorlalte pa-
chete de c ont curent aflate în
portofoliul băncii, aceş tia achizi-
ţionandu-l pe baza abonamentului
lunar de administrare de 2 lei pen-
tru serviciul BCR Alert şi 5 lei pen-
tru varianta extinsă, BCR Alert
Plus. “Uitându-ne la distribuţia
clienţilor  care folosesc  serviciul
BCR Alert majoritatea utilizatori-
lor sunt bărbaţi (56%), din seg-
mentul populaţiei active, cu vâr-
sta cuprinsă între 25 – 45 de ani.
În topul operaţiunilor pentru care
BCR trimite alerte clienţilor săi se
afla operaţiunile efectuate la ATM,
urmate de cele efectuate cu car-
dul la comerc ianţi, prin Clic k 24
Banking BCR şi pentru mandatele
de Direct Debit”, a adaugat Bog-
dan Octavian Marin. 

MARGA BULUGEAN
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Au fost, ºi anul acesta,
foarte mulþi candidaþi pe loc
la Universitatea de Medicinã
din Craiova. Cãrui fapt se
datoreazã acest prag ridicat
de exigenþã?

- Asta traduce, în cifre,
calitatea candidaþilor care se
prezintã la concursul de
admitere organizat de univer-
sitatea noastrã ºi, evident,
creºterea concurenþei pe loc.
Nu poate decât sã ne bucure
acest fapt pentru cã avem o
bazã de selecþie mai largã ºi,
implicit, calitatea studenþilor
este mai bunã. Sunt însã mai
mulþi factori care au influen-
þat acest aflux de candidaþi.
Medicina a fost ºi va rãmâne
o profesie atractivã. Este
fascinaþia tânãrului de a putea
trata un bolnav, de a avea o
comunicare permanentã cu
semenii sãi. Sunt foarte mulþi
tineri care au înclinaþie spre
aceastã meserie ºi, deºi la ora
actualã condiþiile în care ne
desfãºurãm activitatea ca
medici nu sunt de multe ori
prielnice, mulþi dintre ei
acceptã aceastã realitate ºi
vor sã lucreze cu omul
bolnav. Este un prim aspect,
zic eu cel mai important. Pe
de altã parte, trebuie sã
recunoaºtem, a devenit un
fenomen naþional tendinþa
aceasta a tinerilor medici de a
pleca în alte þãri cu un
standard economic mai
ridicat. Acolo posibilitãþile de
desfãºurare a profesiei sunt
altele, condiþiile din spitale
sunt ºi ele superioare, iar
condiþiile de salarizare sunt
mult mai bune.

Au contat ºi grilele de
examen, în sensul cã poate
au fost mai accesibile, mai
blânde pentru candidaþii
dumneavoastrã?

- Nu aº spune cã grilele
noastre au fost mai uºoare,
baza de date nu s-a schimbat.
Grilele au fost din aceeaºi
tematicã a anilor precedenþi.
Explicaþia este însã pregãtirea

Rectorul UMF Craiova,

Dupã ce ani la rândul a promovat un
sistem de admitere exigent, dar corect,
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie
din Craiova culege acum roadele. Prin-
tre cei mai buni absolvenþi de liceu din
Oltenia ºi din þarã au susþinut, în aceas-
tã varã, concursul de admitere, dorin-
du-ºi sã ajungã sã se pregãteascã pe bãn-

cile acestei instituþii de învãþãmânt,
consideratã una dintre cele mai bune
din þarã. Concurenþa a fost mare: trei
candidaþi pe loc ºi toþi cu o foarte bunã
pregãtire. La Medicinã, ultima notã de
intrare a fost 9,13 ºi au fost destul de
mulþi, 210 candidaþi, care au obþinut
peste aceastã medie. Lista admiºilor a

mai bunã a candidaþilor care
s-au prezentat anul acesta la
concurs.

„Am fost ºi sunt
un adept
al admiterii
prin concurs”

Judecând dupã concuren-
þa la admitere, am putea
spune atunci cã facultãþile
din cadrul Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie din
Craiova ºi-au recâºtigat
prestigiul pe care l-au avut?

- Cu certitudine, mai ales
dacã þinem cont de ultimii doi
ani, perioadã în care se
remarcã clar o adresabilitate
în creºtere. Este vorba, în
plus, ºi de modul în care este
perceputã universitatea
noastrã la nivel naþional. În
toate clasificãrile, dar ºi dupã
indicatorii statistici ºi în
relaþiile interumane, se
cunoaºte acest trend ascen-
dent al universitãþii pe plan
naþional.

Acest sistem de admitere
prin concurs a ajutat UMF
Craiova sã câºtige încrederea
candidaþilor?

- Personal, am fost ºi sunt
un adept al admiterii prin

concurs. Prin examen, nu
prin dosar, pentru cã nu poþi
faci o selecþie corespunzãtoa-
re a unor tineri absolvenþi de
liceu doar pe baza unui dosar.
Tânãrul trebuie testat vizavi
de cunoºtiinþele ºi capacitãþile
sale, în primã fazã cele de
memorare ºi, ulterior, testate
ºi celelalte aptitudini. O
admitere simplã, pe bazã de
dosar, nu poate testa aproape
nimic vizavi de capacitãþile
unui tânãr. Probabil cã acesta
a fost ºi un motiv pentru care
universitatea a progresat.
Noi, în ultimii 20 de ani,
practic nu am organizat decât
concurs de admitere pe bazã
de test grilã, deci nu pe bazã
de dosar. Nu am coborât
niciodatã sub 1,5 candidaþi pe
loc ºi nu am fost niciodatã în
„pericol” - deºi termenul nu
este cel mai potrivit - nu doar
de a rãmâne fãrã studenþi, ci
ºi de a organiza o a doua
sesiune în toamnã. Dintot-
deauna, chiar ºi atunci când
concurenþa a fost de 1,5
candidaþi, locurile s-au
ocupat încã din varã. Iar
aceastã situaþie se gãseºte
peste tot în þarã. Toate
universitãþile de medicinã ºi
farmacie au organizat con-
curs pe test grilã.

UMF Craiova,
una dintre cele mai
dotate universitãþi
din þarã

Admiterea este, aºadar,
una foarte exigentã. Ce le
oferiþi, în schimb, acestor
tineri care devin mediciniºti?

- Fãrã falsã modestie, ca
ofertã educaþionalã, stãm
foarte bine. Ne pregãtim sã
oferim studenþilor noºtri, în
primii doi ani de învãþãmânt,
ce e mai bun chiar înainte de a
începe stagiile clinice, dar mai
ales în stagiile clinice. În
prezent, avem spaþii de
învãþãmânt suficiente, mai ales
în momentul în care am dat în
folosinþã ºi extinderea, care
este o clãdire deosebitã. Avem
spaþii moderne cu totul ºi o
bazã de cercetare bine dezvol-
tatã. Este vorba de clãdirea de
lângã extensie - Biobaza, care
este datã în folosinþã de doi
ani. Aici funcþioneazã labora-
toare de cercetare experimen-
talã, pe animale, ºi se pot face
cercetãri ºi pe anii preclinici.
Chirurgii, rezidenþii sau
studenþii, care au dedicaþie
pentru aºa ceva, pot face
proceduri experimentale
laparoscopice pe animal.
Putem desfãºura tot felul de
întâlniri internaþionale, work-
shopuri, am ºi avut astfel de
întâlniri în fiecare an. Tot în
aceastã idee, aº face referire
la centrul de cercetare în
gastroenterologie, hepatologie,
biologie ºi genomicã celularã
care s-a realizat în baza unui
proiect cu finanþare naþionalã.
Acesta a fost finalizat cu
succes în cadrul centrului
universitar, ne-am încadrat ºi
ca termen ºi ca finanþare.
Clãdirea este deja funcþionalã
ºi ne aflãm în faza în care
testãm douã aparate de înaltã
performanþã medicalã. Este
vorba de un PET CT ºi un
RMN 3 Tesla, o aparaturã
care va acoperi tot ce înseam-
nã sud-vestul României. PET
CT se mai gãseºte doar la
Arad, Szeged ºi nu ºtiu dacã la

Bucureºti este funcþional...
Este un aparat mai complex
decât un tomograf obiºnuit cu
posibilitãþi de depistare a
cancerului în fazã incipientã.

Cum vã ajutã colaborarea
cu Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã ºi cu toate celelal-
te unitãþi medicale din
Craiova?

- Putem spune cã, la nivel
de Craiova, suntem cumva
privilegiaþi faþã de multe alte
oraºe. Privilegiaþi pentru cã
avem o relaþie foarte bunã cu
Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã ºi cu celelalte unitãþi
medicale care au baze clinice
de pregãtire a studenþilor. În
plus, avem un mare avantaj
prin faptul cã dispunem de un
campus universitar în imedia-
ta apropiere a spitalului, unde
se desfãºoarã majoritatea
stagiilor. Este un câºtig de
timp pentru studenþi, lãsând
la o parte faptul cã 80 - 85%
din medici ai Spitalului
Judeþean sunt cadre didactice
universitare.

Craiova
medicinistã,
din nou atractivã
pentru studenþii
strãini

Am observat cã se reîntorc
studenþii strãini la Universita-
tea de Medicinã ºi Farmacie
din Craiova...

- Observaþia este corectã.
Sunt aici mai multe aspecte.
Pe de-o parte facultatea a
devenit atractivã pentru cã
diplomele pe care le eliberãm
sunt recunoscute la nivelul
Uniunii Europene. Astfel, un
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Pagini realizate de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

prof. univ. dr. Ion Rogoveanu:

fost deschisã cu o absolventã de liceu,
Giorgiana Renate Zidaru, care a obþi-
nut nota 10. Comentând aceastã perfor-
manþã recunoscutã, rectorul UMF Cra-
iova, prof. univ. dr. Ion Rogoveanu a
scos în evidenþã atuurile instituþiei pe
care o conduce. Între toate, se distinge
consecvenþa cu care, la Universitatea de

Medicinã ºi Farmacie, a fost organizat,
an de an, concurs de admitere, prin
test-grilã, în condiþiile în care alte fa-
cultãþi se mulþumesc încã sã-ºi aleagã
studenþii pe baza unei simple depuneri
de dosar. În felul acesta, UMF Craiova
îi câºtigã pe cei mai buni studenþi, iar
spitalele dobândesc doctori buni.

absolvent al Universitãþii
noastre poate sã se angajeze,
în condiþiile în care îºi
gãseºte un loc de muncã. Are
calificarea recunoscutã
direct, fãrã sã mai dea ceva
examene de diferenþã în
oricare stat din spaþiul
european. Acesta este un
aspect, ºi un al doilea aspect
este faptul cã, de la 1 octom-
brie 2012, UMF Craiova a
depus dosarul ºi a primit
acreditarea ARACIS-ului
pentru un program de medici-
nã în limba englezã. În acest
program studiazã, la ora
actualã, absolvenþi de pe
întreg mapamondul, nu doar
din Europa. Avem studenþi din
Statele Unite, din Asia ºi din
Africa. Cererea este foarte
mare. Seria este de 67 de

studenþi care încheie acum
anul I. În plus, din toamnã,
avem deja toate autorizãrile
necesare de la ARACIS
pentru a derula program în
limba englezã ºi la Farmacie,
cu 30 de studenþi, pentru
început.

Existã, aºadar, un para-
dox: strãinii vin ºi învaþã
aici, în timp ce tinerii
români, bine pregãtiþi în
facultãþile de Medicinã,
merg sã profeseze în strãinã-
tate ...

- Este un paradox cumva
explicabil. Ei vin sã se
pregãteascã la noi pentru cã
taxele de ºcolarizare în
România sunt încã foarte
mici. Un exemplu: taxa de
ºcolarizare pentru programul
Medicinã în limba englezã
este 5.000 de euro. Suntem la

mai puþin de jumãtate faþã de
ce înseamnã taxã de ºcolari-
zare pentru o universitate
vesticã. Pe de altã parte,
condiþiile pe care le oferim
sunt la acelaºi nivel. Deci
avem ce ne trebuie, avem ºi
oameni dedicaþi care sã
pregãteascã tinerii în a deveni
doctori. Asta explicã cumva
afluxul studenþilor din þãrile
occidentale.

„Tinerii noºtri
au o înclinaþie
cãtre lucrul
cu bolnavul”

Cei mai mulþi studenþi
ajung sã lucreze, totuºi, în
spitalele noastre. Îi pregãtiþi
sã facã faþã condiþiilor mai
puþin bune pe care le gãsesc

în unitãþile medicale din þarã?

- Mulþi dintre ei sunt
familiarizaþi deja cu ceea ce
înseamnã spitalul. Pe undeva
se aºteaptã la anumite lipsuri
sau neajunsuri, cu care se
confruntã aproape zilnic, ºi
încearcã sã le compenseze
prin activitatea practicã, la
bolnav. Medicina este o
activitate laborioasã ºi presu-
pune, în primul rând, sã stai
de vorbã cu bolnavul, sã-l
examinezi ºi apoi sã faci ºi
celelalte explorãri. Sunt
lucruri care se leagã între ele.
Dacã ai un acces limitat la
explorãri, trebuie cumva sã
încerci sã compensezi prin
examinarea bolnavului ºi prin
anamnezã, prin discuþia cu
pacientul prin care poþi
surprinde multe aspecte care
sã te ajute la diagnostic.

Aþi mers, cu siguranþã, ºi
prin alte universitãþi din
þarã ºi strãinãtate. Existã
diferenþe între mediciniºtii
craioveni ºi cei de pe alte
meleaguri?

- Dacã este sã facem o
paralelã cu celelalte centre
universitare, studenþii medici-
niºti din Craiova nu sunt cu
nimic mai prejos faþã de
colegii lor din celelalte centre
universitare de medicinã.
Dacã este sã facem o compa-
raþie cu studenþii din strãinã-
tate - ºi nu mã refer la
capacitãþile intelectuale,
pentru cã tinerii noºtri sunt
mai dotaþi intelectual decât
ceilalþi - au o înclinaþie cãtre
lucrul cu bolnavul. Lasã de
dorit însã pregãtirea lor în
domeniul paraclinic, acela al
aparaturii ºi al explorãrilor
ulterioare pentru diagnostic.
Aici suntem încã deficitari ºi
se simte ºi la ei aceastã
nevoie de a avea acces la
aparaturã de performanþã.
Dar, în timpul facultãþii,
pregãtirea medicului vizeazã
mai mult lucrul cu bolnavul.
Dezvoltarea ulterioarã a
capacitãþilor profesionale se
face în rezidenþiat.

„Dacã nu ºtii
sã discuþi
cu omul bolnav,
ai ratat 70%
din diagnostic”

ªi cum se formeazã atunci
un medic bun?

- Un medic bun se formea-
zã greu ºi se formeazã în
timp. Facultatea nu este decât
un prim pas. Ulterior îþi mai

trebuie cel puþin 10-15 ani de
efort susþinut pentru a face
performanþã în medicinã.
Aparatura nu înseamnã totul.
Aºa cum spuneam, este o
activitate complexã: înseamnã
muncã cu bolnavul, înseamnã
înclinaþie cãtre omul bolnav,
cãtre suferinþã, înseamnã
timp sacrificat, înseamnã sã-
þi placã ce faci, înseamnã,
evident, sã ai la dispoziþie ºi o
aparaturã performantã. ªi
dacã le îmbini pe toate
acestea înseamnã cã o sã fii
un profesionist.

Totuºi, credeþi cã spitalele
din România vor reuºi sã
recupereze decalajul produs
de lipsa aparaturii moderne
de care au atâta nevoie
medicii noºtri?

- Dacã nu aº crede asta
poate cã nu aº mai profesa
medicina. Sigur cã am
speranþa asta, dar probabil cã
va mai trebui sã treacã timp
peste noi. Trebuie sã mai ºtiþi

un lucru: la nivel naþional,
sunt spitale sau centre de
cercetare care au dotare la
nivel de Occident, aºa cum
avem noi la UMF Craiova.
Dar aceste spitale sunt foarte
puþine. Modernizarea celor-
lalte necesitã un efort susþi-
nut din partea Guvernului ºi
a autoritãþilor locale. Dacã se
sprijinã financiar, ºi condiþiile
se schimbã. Noi facem tot ce
se poate, pentru cã, din
punct de vedere al dotãrii, nu
putem obþine fonduri decât
pe bazã de proiecte de
cercetare. Iar cadrele didac-
tice sunt implicate total în
astfel de proiecte.

Care ar fi cea mai impor-
tantã lecþie cu care medici-
niºtii craioveni, viitori
doctori de renume, ar trebui
sã iese de pe bãncile acestei
facultãþi?

- Îmi place sã le spun tot
timpul studenþilor: degeaba ai
aparaturã de super perfor-
manþã la dispoziþie. Dacã nu
ºtii sã discuþi cu omul bolnav
ºi sã examinezi un om bolnav,
ai ratat 70% din diagnostic.
Indiferent cât ar fi de bunã
aparatura. Medicina nu se
poate transforma niciodatã în
roboticã. Un aparat îþi dã un
rezultat, dar dacã doctorul nu
ºtie sã-ºi interpreteze rezulta-
tul în tot ceea ce relateazã
bolnavul sau în ceea ce a
constatat clinic la acesta,
atunci a ratat, cu siguranþã,
diagnosticul. ªi normal cã a
ratat ºi tratamentul. Aceasta
mi-ar plãcea sã fie cea mai
importantã lecþie pentru
studenþii mei.
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Analiza porneşte de la degringolada gene-
rată, imediat după căderea regimului dicta-
torial, de câştigarea libertăţii de expresie şi
apariţia, oarecum aleatoriu, a unei discutate
şi discutabile falii în rândul scriitorimii: de o
parte, autori, în special vârstnici, decretaţi,
nu totdeauna probatoriu, ca ataşaţi fostului
regim şi, de cealaltă parte, în special tineri,

2.900 de candidaţi s-au înscris pentru
cea de-a doua sesiune de bacalaureatul

Candidaţi care nu au promovat au promovat sesiunea iunie-iulie a examenului de bacalau-
reat s-au înscris pentru cea de a doua etapă, care se desfăşoară în perioada august-septem-
brie. În judeţul Dolj, pentru susţinerea examenului s-au înscris 2.900 de candidaţi, absol-
venţi de clasa a XII-a care nu au promovat bacalaureatul în acest an sau în sesiunile ante-
rioare, precum şi cei care în anul 2012 au fost eliminaţi pentru tentativă de fraudă.

Cea de-a doua sesiunea baca-
laureatului va debuta pe 19 august
cu proba de competenţe la Limba
şi Literatura Română şi se va în-
cheia pe 30 august cu susţinerea
probei scrise la alegere din aria
profilului. Primele rezultate vor fi
afişate pe 2 septembrie, până la
ora 12.00, iar contestaţiile se vor
depune în aceeaşi zi, până la ora
16.00. Contestaţiile vor fi rezol-
vate în zilele de 3 şi 4 septembrie,
urmând ca rezultatele finale să fie
afişate pe 5 septembrie.

ALINA DRĂGHICI

33 de minute de muzică clasică…
la „Femina”

Cel de-al doilea eveniment
din seria celor 15 microcon-
certe în spaţii neconvenţiona-
le, susţinute de tineri interpreţi
în cadrul programului estival
«Filarmonica „Oltenia”
(RE)descoperă oraşul Craio-
va… în 33 de minute de
muzică clasică», are loc astă-
seară, începând cu ora 20.45,
la Bloc  150 „Femina”, din
strada „Al. I. Cuza”.

Îşi dau conc ursul Mihai
Tufiş (vioară),  Ionuţ Drăniceanu (violă),
Lucian Suc hici (pian), Adrian Petrescu
(flaut), sopranele Ionela Teculescu şi Ga-
briela Iliescu. Programul oferit spre audiţie
de tinerii muzicieni cuprinde pagini muzica-
le de mare popularitate – creaţii de Wolfgang
Amadeus Mozart (Duo nr. 1 în Sol major
pentru vioară şi violă, K. 423 – partea I:
Allegro moderato), Ludwig van Beethoven
(„O, Sanctissima”), Georges Bizet („Car-
men” – antract, habanera, aragoneză), Clau-
de Debussy, Vincenzo Bellini, Johann Pa-
chelbel şi Emil Kronke.

Seria de 15 microconcerte în spaţii necon-
venţionale ale artiştilor Filarmonicii „Oltenia”
va avea loc în perioada 23 iulie – 31 august şi
are ca scop – spun reprezentanţii instituţiei –
„(re)descoperirea farmecului muzicii adevă-
rate în diferite locuri ale Craiovei”. Locurile
de desfăşurare a celorlalte 13 microconcerte
de muzică clasică urmează să fie anunţate pe
parcursul stagiunii estivale. Următoarele două
– şi ultimele din această lună – vor fi susţinu-
te marţi, 30, şi miercuri 31 iulie, iar restul de
11 – în luna august.

MAGDA BRATU

Prestigioasa „Revista Brasileira”, editată de Academia Brasileira
de Letras, publică în recentul său număr 75/2013, sub titlul „O avan-
gardă centenară”, un interviu cu scriitorul George Popescu – poet,
traducător, profesor la Facultatea de Litere a Universităţii din Cra-
iova. Cunoscut cercurilor literare şi mediului universitar brazilian,
prin prezenţa sa în paginile altor publicaţii, ca şi prin participarea la
alte iniţiative îndeosebi în câmpul italianisticii, George Popescu face
o diagnoză sintetică a condiţiei actuale a literaturii româneşti, sem-
nalând câteva aspecte ale unei stări de confuzie ivite după eveni-
mentele din decembrie 1989.

adepţi şi acţionari ai unui veritabil proces de
culpabilizare, în bloc, a tot ceea ce se scri-
sese în cei cincizeci de ani de cenzură şi de
auto-cenzură.

Sunt relevate, printre altele, cazurile em-
blematice ale unor autori singulari, precum
Ion D. Sîrbu, N. Steinhardt sau Paul Goma,
ca şi resuscitarea, de data aceasta într-un
mod spectaculos, a marilor valori ale exilu-
lui, prin repunerea în circulaţie, de la Eliade
la Ionesco, Cioran, precum şi a unor figuri
marginalizate din panoplia culturii dintre cele
două războaie.

Însă partea cea mai consistentă a interviu-
lui e consacrată avangardei noastre literare,
căreia intervievatul îi conferă nu doar prima-

riatul meritat în contextul
mişcărilor afine europene şi
nu numai, dar şi detaliile
puţin c unoscute exegezelor străine (cazul
Urmuz, isprăvile lui Tzara, Fundoianu, Ion
Vinea, Voronca în stagiile lor româneşti) care
ar merita o redimensionare a rolului şi locului
literaturii noastre în perspectivă universală.

Este, de asemenea, evocată figura lui Lu-
cian Blaga ca un posibil reper al unei fertile

confruntări dintre gândirea sa originală şi
direcţiile dominante ale filosofiei europene,
cu referire la tezele pe care intervievatul le-a
avansat şi antamat în lucrarea sa recent apă-
rută la Editura craioveană Aius „Lucian Bla-
ga şi paradigma gândirii universale”.

MAGDA BRATU
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Subiectele au fost de tip grilă,
cu 100 întrebări din gramatica lim-
bii române, iar examenul s-a deru-
lat în condiţii de maximă exigenţă.
Examenul de ieri s-a desfăşurat în
noul sediu al Facultăţii de Drept,
din incinta campusului de la Fa-
cultatea de Mecanică. Candidaţii au
intrat în săli doar cu buletinul, pix
negru şi legitimaţia de conc urs.
Subiectele au de fost tip test grilă
cu 100 de întrebări de Limba ro-
mână. Pentru a se evita copiatul,
au fost distribuite patru variante de

Candidaţii la Drept au susţinut ieri
examenul de admitere

Candidaţii care nu vor reuşi să ocupe unul din locurile de la buget pot
opta pentru cele de la taxă, în număr de 132 sau 100 la fără frecvenţă.
Aceştia vor avea de plătit 3.000 de lei pentru fiecare an de şcolarizare.

Peste 300 de absolvenţi de liceu, care au pro-
movat bacalaureatul, au susţinut ieri concurs scris
de admitere la specializarea Drept din cadrul Fa-
cultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a Uni-
versităţii din Craiova. Proba scrisă, care a înce-
put la ora 16.00, s-a derulat exclusiv pentru locu-
rile de la buget în număr de 168, concurenţa fiind
astfel de aproximativ doi candidaţi pe loc.

grilă, fiind puse
la dispoziţie trei
ore pentru a le
rezolva. Emoţio-
naţi înainte de a
intra în examen, unii dintre candi-
daţi erau ieri uşor speriaţi cu gân-
dul la subiectele pe care urmau să
le rezolve. “Sunt emotivă de fel şi
sunt şi puţin speriată. M-am pre-
gătit dar nu ştiu ce subiecte îmi
vor pica. Sper totuşi că o să reu-
şesc să ocup un loc la buget”, a
spus Alexandra, proaspătă absol-

ventă a Colegiului Naţional “Nico-
lae Titulescu”. Au fost însă şi can-
didaţi mai curajoşi, care au intrat
în examen fiind convinşi că vor
ocupa un loc la buget. “Chiar dacă
am avut parte de o dezamăgire -
am picat examenul la Bucureşti -,
am încredere în ceea ce am învă-
ţat şi sunt convinsă că voi reuşi să

ocup un loc la buget. Nu mă gân-
desc ce notă voi lua, dar sper că
va fi una de care să fiu mândră”, a
spus şi Daniela. Imediat după fi-
nalizarea probei scrise, atât pe site-
ul facultăţii cât şi la avizierul Uni-
versităţii din Craiova au fost posta-
te răspunsurile la grile,  pe baza
cărora candidaţii şi-au putut cal-
cula punctajul până la afişarea re-
zultatelor, anunţată pentru data de
27 iulie a.c. Pentru acest examen,

facultatea a pus la dispoziţia elevi-
lor de liceu mai multe variante de
grile. De asemenea, pentru partea
teoretică, care a solicitat cunoaş-
terea problemelor legate de aplica-
rea normelor ortografice, ortoepi-
ce şi de punctuaţie, precum si ele-
mentele referitoare la nivelurile lim-
bii – fonetic, lexico-semantic şi
morfo - sintactic a fost dată şi o
bibliografie.

ALINA DRĂGHICI
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La începutul acestei sãpãtmâni,
la Biroul Vamal Bechet, s-a pre-
zentat pe sensul de intrare în þarã,
un automarfar înmatriculat în Bul-
garia, care transporta încãlþãminte
ºi îmbrãcãminte sport pe ruta Tur-
cia - Cehia. În urma verificãrii do-
cumentelor însoþitoare ale mãrfuri-
lor ºi a analizei de risc efectuate de
inspectorii vamali din cadrul Birou-
lui Vamal Bechet împreunã cu po-
liþiºtii din cadrul Punctului de Tre-
cere a Frontierei Bechet, automar-
farul a fost sigilat ºi însoþit la Direc-
þia Regionalã pentru Accize si Ope-
raþiuni Vamale Craiova pentru
efectuarea controlului fizic al com-
partimentului de marfã.

Bunuri confiscate

Ca urmare a controlului efec-
tuat în compartimentul de marfã
au fost descoperite 20207 articole
de îmbrãcãminte sport, 108 pe-
rechi încãlþãminte
sport ºi 114 bucãþi
articole marochi-
nãrie, purtând ele-
mentele figurative
ale mãrcilor Adi-
das, Diesel, Polo,
Nike, True Reli-
gion, Armani, Bur-
berry, Tommy Hil-
figer, Bjorm, Dol-
ce Gabbana etc.,
mãrfuri suscepti-

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal Bechet împre-
unã cu poliþiºtii de frontierã au reþinut în vederea confiscãrii
peste 20 400 articole de îmbrãcãminte, încãlþãminte ºi maro-
chinãrie, în valoare de aproximativ 750 000 euro, ca urmare a
controlului efectuat asupra unui automarfar înmatriculat în
Bulgaria, care circula pe ruta Turcia – Cehia.

Mãrfuri contrafãcute în valoare
de 750 000  euro, reþinute

la Biroul Vamal Bechet

Cele mai multe locuri de
muncã sunt disponibile în
Bucureºti (743) ºi în judeþele
Cluj (1.890), Timiº (612), Iaºi
(593), Constanþa (494),
Argeº (493), Bistriþa-Nãsãud
(479), Braºov (439), Hune-
doara (385), Sibiu (376) ºi
Arad (356). Judeþele cu cele
mai puþine posturi vacante
sunt Suceava (21), Caraº-
Severin (29), Mehedinþi (30),
Sãlaj (48), Bacãu (56),
Ialomiþa (58), Botoºani (65),
Buzãu (66), Galaþi ºi Brãila
(câte 77) ºi Teleorman (91).
„La nivel naþional, pentru
persoanele cu studii superi-
oare sunt înregistrate 938 de
locuri de muncã, cele mai
multe pentru meseriile de

Aproape 11.400 de locuri de muncã sunt disponibile, la nivel naþional,
în perioada 25 - 31 iulie, cele mai multe fiind în Capitalã.

La nivel naþional sunt vacante
11.398 de locuri de muncã

Preºedintele Barack Obama a nomi-
nalizat-o pe Caroline Kennedy (foto), fii-
ca preºedintelui asasinat John F. Ken-
nedy, pentru postul de ambasador al SUA
în Japonia, a anunþat miercuri Casa Albã.
Caroline Kennedy, în vârstã de 55 de ani,
a cãrei nominalizare a fost prezentatã de
mai multã vreme, urmeazã sã fie confir-
matã de cãtre Senat, ea fiind una dintre
primele personalitãþi care l-au susþinut pe
Obama în timpul alegerilor primare de-
mocrate, în faþa lui Hilary Clinton. „Un
preºedinte precum tatãl meu”, a scris ea
într-un articol publicat de „New York Ti-
mes”, atunci când lupta pentru nominali-
zarea candidatului democrat era departe
de a fi tranºatã. Unchiul sãu, Ted Ken-
nedy, „bãtrânul leu al Senatului”, dece-
dat între timp, a susþinut, de asemenea,
candidatura mai tânãrului sãu coleg Ba-
rack Obama. Caroline Kennedy a ºi luat
cuvântul la Convenþia democratã din
2008, iar în 2012 a fost între cei 35 de
co-preºedinþi ai campaniei de realegere,
participând efectiv la strângerea de fon-
duri, mobilizând elita din Manhattan pen-
tru sprijinirea candidatului-preºedinte.
„Ea a devenit unul dintre cei mai dragi

prieteni”, avea sã spunã Obama în ia-
nuarie 2008. Nominalizarea sa se înscrie
în tradiþia americanã de a oferi posturi
de ambasador ºi unor personalitãþi cu-
noscute, non-diplomate. În Japonia, func-
þia de ambasador a fost deþinutã de fos-
tul vicepreºedinte Walter Mondale, de
fostul senator Nike Mansfield ºi de Tho-
mas Foley, fost preºedinte al Camerei
Reprezentanþilor, cu toþii „grei” ai politi-
cii. Cu toate acestea, nu lipsesc criticile,
care evidenþiazã lipsa de experienþã a
Carolinei Kennedy, în contextul tensiu-
nilor persistente din Asia, al escaladãrii
tensiunilor dintre China ºi Japonia pen-
tru insulele Senkaku ºi, mai nou, al dosa-
rului Coreei de Nord privind programul
sãu nuclear. Guvernul japonez a salutat
nominalizarea Carolinei Kennedy printr-
un comunicat al Ministerului de Externe
de la Tokyo. „Guvernul Japoniei consta-
tã cã doamna Caroline Kennedy are toa-
tã încrederea preºedintelui Obama ºi
apreciazã aceastã nominalizare, care
sugereazã marea importanþã pentru ad-
ministraþia Obama a alianþei americano-
japoneze”. Se mai spune cã guvernul ni-
pon va face „eforturi pentru ameliora-

rea în continuare a alianþei celor douã
þãri”. Aproape 50.000 de soldaþi ameri-

cani sunt cantonaþi în Japonia, în cadrul
unui tratat de securitate bilateral.

Caroline KennedyCaroline KennedyCaroline KennedyCaroline KennedyCaroline Kennedy, noua, noua, noua, noua, noua
ambasadoare a SUA în Japoniaambasadoare a SUA în Japoniaambasadoare a SUA în Japoniaambasadoare a SUA în Japoniaambasadoare a SUA în Japonia

bile de a aduce atingere drepturi-
lor de proprietate intelectualã ale
mãrcilor respective.

Dacã bunurile ar fi fost comer-
cializate pe piaþã, valoarea esti-
mativã a acestora  ar fi fost de
aproximativ  3 223 520 lei  (750
000 euro).

„Conform prevederilor Regula-
mentului (CE) nr. 1383/2003 ºi a
Legii nr. 344/2005 privind unele
mãsuri pentru asigurarea respec-
tãrii drepturilor de proprietate in-
telectualã în cadrul operaþiunilor de
vãmuire, bunurile contrafãcute au
fost reþinute de cãtre autoritatea
vamalã în vederea trimiterii spre
expertizare, la finalizarea cazului
urmând a fi dispuse mãsurile le-
gale ce se impun”, se precizeazã
în comunicatul de presã remis de
DRAOV Craiova.

MARGA BULUGEAN

inginer, subinginer ºi analist
servicii client (134), asistent
medical generalist (76),

programator (71), farmacist
(27), consilier vânzãri asigu-
rãri (19), analist calitate ºi
analist credite (câte 10)”, se
precizeazã într-un comunicat
de presã al ANOFM-ului.
Pentru studii medii, profesio-
nale ºi lucrãtori necalificaþi
sunt disponibile 10.460 locuri
de muncã, cele mai multe
pentru muncitor necalificat în
industria confecþiilor (856),
confecþioner-asamblor
articole din textile (717),
muncitor necalificat la
asamblarea, montarea piese-
lor (597), operator confecþio-
ner industrial îmbrãcãminte
din þesãturi, tricotaje, materi-
ale sintetice (506), ºofer
autocamion/ maºinã de mare
tonaj (244) ºi sudor (234).

MARGA BULUGEAN
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Echipele de urgenþã au anun-
þat ieri, la ora localã 12,45, cã au
încheiat cãutãrile victimelor la lo-
cul accidentului de tren din Spa-
nia ºi cã în urma acestuia ºi-au
pierdut vieþile 80 de persoane. În
plus, responsabila pentru sãnã-
tate din cadrul executivului re-
gional din Galicia, Rocío Mosqu-
era, a arãtat cã în mai multe spi-
tale au rãmas internaþi 95 dintre
rãniþi. Toþi rãniþii au fost identifi-
caþi, a precizat ea. 32 de adulþi
ºi patru copii sunt în stare criti-
cã, a mai arãtat ea.

Trenul venea de la Madrid ºi
se îndrepta spre localitatea El
Ferrol, pe coasta Atlanticului, ºi
circula pe acest sector pe un
tronson de cale feratã de mare
vitezã, dat în folosinþã în decem-
brie 2011, pe ruta Ourense-Sant-
iago-Coruna. Acesta transpor-
ta 218 pasageri ºi patru anga-
jaþi ai companiei feroviare pu-
blice Renfe. Echipele de salva-
re au recuperat 73 de cadavre
de la faþa locului, în timp ce 4
persoane au murit la spital, a
declarat pentru AFP o purtãtoa-
re de cuvânt a tribunalul regio-
nal din Galicia.

Trenul abia fusese
verificat tehnic

Trenul „nu avea nici o proble-
mã operaþionalã” ºi tocmai i se
fãcuse o revizie tehnicã în cur-
sul dimineþii, a afirmat ieri pre-
ºedintele companiei feroviare
publice Renfe. „Ceea ce ºtim
este cã trenul nu avea nici o pro-
blemã tehnicã, trenul fusese su-
pus unei revizii în cursul dimine-

þii”, a declarat Julio Gómez-Po-
mar Rodríguez, contactat de
postul privat de radio Cadena
Cope. „Aceste trenuri sunt su-
puse unor revizii la 7.500 de ki-
lometri, apoi la 50.000 de kilo-
metri, apoi la 150.000 de kilo-
metri. Altfel spus, dosarul de în-
treþinere ºi control al trenului era
perfect”, a adãugat el.

„Sper cã nu vor fi morþi, pentru
cã îi voi avea pe conºtiinþã”
Accidentul a fost suprins de

camerele de supraveghere. Co-
tidianul „El Pais” a relatat cã unul

dintre cei doi mecanici ai locomo-
tivei comunicase cã viteza de de-
plasare era de 190 de kilometri
pe orã în momentul accidentului,
pe un segment unde viteza maxi-
mã admisã era de 80 de kilometri
pe orã. „Sper cã nu vor fi morþi,
pentru cã îi voi avea pe conºtiin-
þã”, a comunicat mecanicul ime-
diat dupã deraiere, înainte de a

cunoaºte amploarea accidentului.
Înaintea deraierii, mecanicul
anunþase prin radio viteza de 190
de kilometri pe orã, în scurt timp
a anunþat 200 de km/h, iar în cur-
ba unde a avut loc accidentul a
repetat cã revenise la 190 de km/
h, afirmã surse din cadrul anche-
tei citate de „El Pais”. Cotidianul
a dat publicitãþii imaginile surprin-
se de camerele de supraveghe-
re, în care se poate vedea mo-
mentul în care trenul intrã în cur-
bã ºi deraiazã.

Viteza excesivã este de vinã,
susþine presa spaniolã la unison

Presa spaniolã enumera vite-
za excesivã printre cauzele prin-

cipale ale deraierii trenului de
cãlãtori, relateazã AFP. Acci-
dentul s-a produs pe un tronson
de cale feratã de mare vitezã,
într-un viraj, la aproximativ pa-
tru kilometri de gara Santiago de
Compostela, oraº de pelerinaj
mondial celebru. „Mare vitezã
mortalã”, titra pe prima paginã
cotidianul „El Mundo”, potrivit

cãruia trenul avea 220 de kilo-
metri pe orã. „Excesul de vitezã
este una dintre ipotezele care
predominã pentru explicarea ac-
cidentului”, scria cotidianul. „Pri-
mele ipoteze merg în direcþia
excesului de vitezã drept cauzã
a accidentului”, a comentat, de
asemnea, „La Voz de Galicia”,
un cotidian regional.

Regele ºi-a anulat agenda
oficialã, premierul a venit

la locul tragediei
 „Vreau sã îmi exprim afec-

þiunea ºi solidaritatea cu victi-
mele groaznicului accident de
tren de la Santiago”, a declarat
imediat, pe contul sãu de Twit-
ter, premierul Mariano Rajoy,
care provine din regiunea Gali-
cia. Sosit ieri la locul acciden-
tului, Rajoy a efectuat ºi o vizi-
tã la spital, unde s-a întâlni cu
persoane rãnite în accident. De
asemenea, el a þinut un moment
de reculegere, anunþat pe tot

cuprinsul Spaniei, la ora localã
12. Guvernul spaniol urmeazã sã
decreteze trei zile de doliu ofi-
cial în memoria victimelor.
Anunþul a fost fãcut chiar de
ºeful Executivului spaniol, Ma-
riano Rajoy, care ºi-a exprimat
speranþa de a se stabili „cu cea
mai mare repeziciune ºi cu dia-
gnosticul pe deplin corect” ca-
uzele accidentului de tren.

La rândul lor, regele Juan Car-
los ºi prinþul moºtenitor Felipe ºi-
au anulat ieri agenda oficialã, în
semn de doliu pentru cele 78 de
victime ale tragediei. În plus,
Regele Juan Carlos le-a trans-
mis victimelor, rudelor ºi priete-
nilor acestora, precum ºi rãniþi-
lor ºi tuturor celor afectaþi de ac-
cidentul de tren, cea mai profun-
dã afecþiune ºi solidaritate din
partea familiei regale ºi a naþiu-
nii spaniole, dupã cum se arãta
într-o scrisoare postatã pe site-
ul web al Casei Regale.

Nici un român printre victime
Ministrul român de Externe,

Titus Corlãþean, a declarat, ieri,
cã nu s-au înregistrat victime ce-
tãþeni români în accidentul fero-
viar produs miercuri searã la
Santiago de Compostela. „Nu
existã nici un fel de date privind
cetãþeni români care sã fi fost
implicaþi în acest dramatic acci-
dent, nici persoane decedate, nici
persoane rãnite”, a afirmat Cor-
lãþean ieri, într-o conferinþã de
presã. El a arãtat cã aceastã in-
formaþie este bazatã pe acþiunile
de identificare a victimelor între-
prinse de autoritãþile spaniole.

80 de persoane au murit ºi alte 143 au
fost rãnite într-un accident de tren pro-
dus miercuri seara în Santiago de Com-
postella, în nord-vestul Spaniei, potrivit
bilanþului final anunþat ieri de cãtre De-
partamentul pentru sãnãtate din cadrul
guvernului regional din Galicia. Este
vorba despre un tren de cãlãtori care a
deraiat, mai multe vagoane ieºind de pe
ºine ºi prãbuºindu-se unul peste altul,
dupã cum au relatat martorii oculari ºi
mass-media localã. Considerat una din-
tre cele mai grave tragedii feroviare din
ultimii 40 de ani în Spania, accidentul s-

a produs la ora 20.42 (21.42 ora Româ-
niei). Întreaga presã spaniolã vorbeºte
despre viteza excesivã cu care circula tre-
nul drept cauzã a deraierii. Ministrul ro-
mân de Externe, Titus Corlãþean, a decla-
rat cã nici un cetãþean român nu se nu-
mãrã printre victime. ªapte zile de doliu
au fost decretate în Galicia, iar în întrea-
ga Spanie trei zile de doliu naþional dupã
accident, care este cercetat în cadrul a
douã anchete separate: una a autoritãþi-
lor judiciare ºi alta a Ministerului spa-
niol al Dezvoltãrii, care include ºi porto-
foliul transporturilor.

TTTTTragedie feroviarã în Spania: Bilanþulragedie feroviarã în Spania: Bilanþulragedie feroviarã în Spania: Bilanþulragedie feroviarã în Spania: Bilanþulragedie feroviarã în Spania: Bilanþul
victimelor a ajuns la 80 de morþivictimelor a ajuns la 80 de morþivictimelor a ajuns la 80 de morþivictimelor a ajuns la 80 de morþivictimelor a ajuns la 80 de morþi



TVR 1

VINERI - 26 iulie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

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 Europa mea
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:30 Oameni ca noi
16:00 Exclusiv în România (R)
16:45 Lumea modei
17:00 Vara pe val
17:30 O9atitudine - Protecþia

consumatorilor
17:40 Legendele palatului
19:00 Dosarele secolului XX
19:30 Oameni care au schimbat

Lumea
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 ªerif în Arizona
2000, SUA, Comedie, Crimã
22:00 Vara pe val
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
23:55 Oameni care au schimbat

Lumea (R)

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Caterina ºi fiicele ei (R)
08:55 Muzica DP 2
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Vara pe val
11:10 Saint Pierre ºi Miquelon,

arhipelagul îndepãrtat (R)
12:00 Remix
13:00 Concertele DP 2
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Polo
15:40 Muzica DP 2
16:00 Prin pãduri ºi munþi, inimi

înlãnþuite
16:55 O9atitudine - Protecþia

consumatorilor
17:00 Leacuri, hapuri ºi bucate
17:30 Vara pe val
18:00 Telejurnal
19:10 România frumoasã
20:00 Lege ºi ordine
1990, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
20:50 Muzica DP 2
21:00 Poliþia ecologistã din

Hawaii
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Vara pe val
00:00 Trei regate

07:35 Sora mea
09:05 Imax în Adâncuri
09:50 Aventurile lui Tintin:

Secretul Licornului
11:40 Alvin ºi veveriþele:

Naufragiaþi
13:10 Harry Potter ºi Talismane-

le Morþii: Partea 2
15:20 Piraþii ! O bandã de

neisprãviþi
16:50 Iubire ºi onoare
18:30 Filme ºi vedete
19:00 În derivã
20:00 Familia Borgia
21:00 Care-i numãrul tãu?
22:45 Lumea de dincolo:

Trezirea la viaþã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Infidelitate fatalã (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Prinþ pentru o zi
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Happy Hour
20:30 Numere fatale
23:00 Ca$h
01:15 Numere fatale (R)

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
2010, Mexic, Dramã
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)

08:00 Captain Planet (R)
09:00 Lois ºi Clark
10:30 Captain Planet
11:30 Un bãrbat bun la toate (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Un bãrbat bun la toate
15:00 Meseriaºii (R)
16:00 M.A.S.H. (R)
17:00 În spatele inocenþei
19:00 Meseriaºii
20:00 Panicã la înãlþime
22:00 A Life in the Theater
23:45 Febra disco
01:30 A Life in the Theater (R)
02:45 În spatele inocenþei (R)
04:15 Lumea Pro Cinema
04:45 Cine A.M.

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 Cainii zapezii

22:30 Splash! Vedete la apã (R)

01:00 Atac mortal

02:45 Observator (R)

03:45 Acces direct (R)

06:00 Observator

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 punct ro

16:45 Dragoste ºi pedeapsã

18:30 Draga mea prietenã - La

mare

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Vacanþa Mare (R)

21:30 Pe banii pãrinþilor (R)

23:00 Fete deºtepte

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:00 Pe banii pãrinþilor (R)

03:15 Dragoste punct ro (R)

04:30 Dragoste ºi pedeapsã (R)

06:30 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare

07:30 Dragul de Raymond (R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 Euromaxx

09:30 Lumina blândã a dimineþii

11:45 Levintza prezintã (R)

12:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Miss fata de la þarã (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Întâlnire cu spartanii

22:30 Totul despre sex

00:00 Dragoste murdarã

02:00 Focus (R)

03:30 Euromaxx (R)

04:00 Lumina blândã a dimineþii

(R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Ku Ninja în Atak!
20:00 Americanii au talent
21:00 Wrestling RAW
23:00 Mafioþi
00:00 Faceþi jocurile - European

Poker Tour
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Wrestling SMACK
02:00 Wrestling WWE Super-

stars
03:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Camionagiii gheþurilor
08:00 Aºii amanetului
09:00 Aºii amanetului
10:00 Extratereºtri antici
11:00 Restaurãri
18:00 Camionagiii gheþurilor
19:00 Aºii amanetului
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Premierã Aºii amanetului

din Louisiana
21:30 Aºii amanetului din

Louisiana
22:00 Premierã Rãzboiul

depozitelor
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07:00 Zestrea românilor (R)
08:00 WellNESSIMÞIM BINE ÎN

ROMÂNIA
09:00 Club Disney - Duck Tales
09:30 Dimineaþa Zurli
10:30 Maºini, teste ºi verdicte

(R)
11:00 Olimpiada veseliei
11:40 Mecanicul
1926, SUA, Acþiune, Comedie,

Rãzboi, Romantic, Dragoste
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:30 Dispãruþi fãrã urmã
15:30 Convieþuiri (R)
16:30 Minunile naturale ale

Europei (R)
17:00 Vara pe val
18:00 Exclusiv în România
18:40 Enciclopedia plantelor
18:45 Teleenciclopedia (R)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Suflete ratacitoare
23:00 Dincolo de celebritate
23:10 Agenþia secretã
02:00 Tezaur folcloric (R)
02:50 Olimpiada veseliei (R)

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Atlas (R)
08:30 Leacuri, hapuri ºi bucate

(R)
09:00 Zon@ IT
09:30 Motomagia
10:00 RUGBY
12:00 Ferma (R)
13:10 Popasuri folclorice
15:00 Cap compas
15:30 Cãlãtor în Orient
16:00 Memorialul durerii
17:10 Merg pe drumul meu
19:25 Lupta pentru supravie-

þuire
20:00 Eclipsã totalã
21:30 Searã la Revistã
22:55 Poate nu ºtiai
23:10 Poppy Shakespeare

07:40 Atât de bine!
09:10 Happy Feet 2: Mumble

Danseazã Din Nou
10:50 Jack ºi Jill
12:20 Ultima paradã
13:20 Lovit de fulger
14:45 Steve Zissou: Cel mai tare

de pe mare
16:40 Nevasta la putere
18:20 Spitalul de nebuni
20:00 Vicepreºedinta
20:30 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
21:00 Adio, regina mea
22:40 O afacere regalã
00:55 Cãlãtorie eroticã
01:25  Vremuri întunecate
02:55  Monºtrii 3
04:20 Adio, regina mea

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Prinþ pentru o zi (R)
12:00 Sheena
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Patru prietene ºi încã o

pereche de blugi
15:45 Nu miroase-a bine
17:45 Serviþi, vã rog! (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
22:30 Jaf in timpul potopului
00:30 Las fierbinþi (R)
02:15 Poveste de Crãciun
04:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)

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)

07:30 Captain Planet (R)
08:30 Un bãrbat bun la toate (R)
09:00 Captain Planet
10:00 Un bãrbat bun la toate
11:00 Descoperã România
12:00 Eleva – model (R)
14:00 Lois ºi Clark
15:00 Meseriaºii (R)
16:00 Gossip Girl: Intrigi la New

York
17:00 Febra disco (R)
19:00 Meseriaºii
20:00 Aniversare cu bucluc
22:00 Modern Love
00:00 Drumul pânã la tine
01:30 Modern Love

09:00 Te Pui Cu Blondele (R)
11:00 Cainii zapezii (R)
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 Cavalerii Shaolin
23:00 Operatiunea Dumbo
01:15 Nikita
02:00 Observator (R)
02:15 FamiliaDA (R)
02:45 Cadetul Kelly (R)
04:45 Nikita (R)
06:00 Observator

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

ment fãrã efecte secundare (R)
10:30 Cãsãtoreºte-te cu mine

(R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (R)
14:45 Testul de rezistenþã (R)
16:00 D-Paparazzi (R)
16:45 Rãmãºagul
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
19:45 Asta-i România!
21:00 Nuntã cu surprize (R)
23:30 Manuscrisul ucigas
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Neveste de piloþi (R)
03:15 Cãsãtoreºte-te cu mine (R)
05:00 Prinþesa vampirilor (R)
06:30 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare

07:00 Cu lumea-n cap (R)
08:00 Nimeni nu-i perfect
09:00 Flavours, 3 bucãtari
09:30 Secrete de Stil
10:30 Sport, dietã ºi o vedetã
11:00 Danni Lowinski
12:30 Dragoste ºi rãzboi
14:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:30 Eurobox
16:00 ªi eu m-am nãscut în

România
17:00 Viceversa
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Mariaj de Vegas
23:00 Familii la rãscruce
00:30 Totul despre sex
02:00 Focus (R)
03:00 Dragoste ºi rãzboi (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Ku Ninja în Atak!
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Local Kombat: Daniel

Ghiþã - Dzevad Poturak, Peter
Aerts - Tyrone Spong

20:00 Fotbal: Valerenga -
Barcelona

22:00 ªtiri Sport.ro
22:10 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Bellator: Gladiatorii: , Lyman

"Cyborg" Good - Jim Wallhead
00:00 Faceþi jocurile - World

Poker Tour
01:00 Beavis and Butt-Head
01:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation

07:00 Rãzboiul depozitelor
08:00 Aºii amanetului
10:00 Restaurãri
12:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Aºii amanetului
16:00 Restaurãri
18:00 Rãzboiul depozitelor
19:00 Aºii amanetului
20:00 Pe urmele antichitãþilor
21:00 Rãzboiul depozitelor
22:00 Aºii amanetului
23:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
00:00 Rãzboiul depozitelor
02:00 Aºii amanetului
04:00 Restaurãri
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

P R E ª E D I N T E

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj;
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile

ºi completãrile ulterioare privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean
Dolj în data de 29.07.2013, ora 14,oo la sediul consiliului judeþean.

       ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea majorãrii bugetului de ve-

nituri ºi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile primite de Bi-
blioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, pe anul 2013.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de
venituri ºi cheltuieli al Camerei Agricole Dolj pe anul 2013.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea utilizãrii excedentului bu-
getar al anului 2012 pentru finanþarea cheltuielilor secþiunii de dezvol-
tare în anul 2013.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea plafoanelor valorice ma-
xime pentru produsele lactate ºi de panificaþie pentru anul ºcolar 2013
- 2014.

5. Proiect de hotãrâre privind încheierea unui act adiþional la pro-
tocolul de cooperare nr. 108/2005 încheiat între Consiliul Judeþean
Dolj, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj ºi Instituþia Prefectului – Ju-
deþul Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanþã din în-
vãþãmântul preuniversitar doljean.

6. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor judeþului
Dolj la R.A. Aeroportul Craiova sã aprobe rectificarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli pe anul 2013 ºi a listei de investiþii pe anul 2013.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului pro-
priu al judeþului Dolj pe primele 6 luni ale anului 2013 ºi execuþiei
bugetului instituþiilor publice ºi a activitãþilor finanþate integral sau par-
þial din venituri proprii pe primele 6 luni ale anului 2013.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului pro-
priu al judeþului Dolj pe anul 2013.

9. Proiect de hotãrâre privind modificarea componenþei structurii
proprii de management al unitãþilor de asistenþã medicalã constituitã la
nivelul Consiliului Judeþean Dolj.

10.Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei
ºi a statului de funcþii pentru Muzeul Olteniei Craiova.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi
a statului de funcþii pentru Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa „U” Craiova.

12.Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei
ºi a regulamentului de organizare ºi funcþionare pentru Muzeul de Artã
Craiova.

13.Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi
a statului de funcþii pentru Direcþia Judeþeanã de Pazã ºi Servicii Dolj.

14.Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei
ºi a regulamentului de organizare ºi funcþionare pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Leamna.

15.Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei,
a statului de funcþii ºi a regulamentului de organizare ºi funcþionare
pentru Direcþia Publicã Comunitarã de Evidenþã a Persoanelor Dolj.

16.Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei

a statului de funcþii ºi a regulamentului de organizare ºi funcþionare
pentru Camera Agricolã Dolj.

17.Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei
a statului de funcþii ºi a regulamentului de organizare ºi funcþionare
pentru Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”.

18.Proiect de hotãrâre privind aprobarea unei Înþelegeri de Coope-
rare între judeþul Dolj ºi municipiul Craiova din România ºi Guverna-
torul Slemani ºi Municipalitatea Slemani din Republica Irak.

19.Proiect de hotãrâre privind transmiterea podului metalic carosa-
bil cu o bandã de circulaþie peste râul Jiu între localitãþile Argetoaia –
Bâlta – Filiaºi din domeniul public al judeþului Dolj în domeniul public
al oraºului  Filiaºi.

20.Proiect de hotãrâre privind transmiterea aparaturii medicale achi-
ziþionatã de Consiliul Judeþean Dolj, Spitalului Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova.

21.Proiect de hotãrâre privind includerea în domeniul public al ju-
deþului Dolj a unui imobil situat în municipiul Craiova, str. 24 Ianuarie
nr. 4 ºi darea acestuia în administrarea Bibliotecii Judeþene Alexandru
ºi Aristia Aman.

22.Proiect de hotãrâre privind trecerea unei suprafeþe de teren din
domeniul public al judeþului Dolj ºi din administrarea Consiliului Jude-
þean Dolj în domeniul public al statului.

23.Proiect de hotãrâre privind retragerea administrãrii acordatã S.C.
PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. asupra imobilului situat în
comuna Gherceºti, str. Aviatorilor nr. 7.

24.Proiect de hotãrâre privind cererea de trecere a unui teren din
domeniul public al statului în domeniul public al judeþului Dolj.

25.Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Consi-
liului Judeþean Dolj la S.C. P.L.D.P. S.A. pentru alegerea cenzorilor ºi
a cenzorilor supleanþi.

26.Proiect de hotãrâre privind desemnarea unui interimar al Preºe-
dintelui Comisiei judeþene de evaluare a persoanelor adulte cu handi-
cap Dolj.

27.Proiect de hotãrâre privind modificarea arondãrii actuale a loca-
litãþii Galicea Mare ºi localitãþii Izvoare privind activitãþile de evidenþã
a persoanelor.

28.Proiect de hotãrâre privind aprobarea propunerii de Program de
investiþii prioritare pentru perioada 2014 - 2020 ºi mandatarea repre-
zentantului judeþului Dolj în Adunarea Generalã a Asociaþilor A.D.I.
Oltenia, dl. Ion Prioteasa, pentru a vota în adunãrile generale proiec-
tul de program.

29.Proiect de hotãrâre privind eliberarea licenþei  de traseu pentru
cursa regulatã specialã efectuatã de operatorul S.C. ASYTOUR S.R.L.
Malu Mare, jud. Dolj pe traseul Bojoiu – Pieleºti.

30.Proiect de hotãrâre privind eliberarea licenþei  de traseu pentru
cursa regulatã specialã efectuatã de operatorul S.C. MANTOUR
S.R.L. Piscu Vechi, jud. Dolj pe traseul Calafat - Bãileºti.

31.Proiect de hotãrâre privind aprobarea asocierii între Clubul spor-
tiv judeþean ªtiinþa „U” Craiova, din subordinea Consiliului Judeþean
Dolj ºi Club Sportiv U Craiova S.A.

32.Proiect de hotãrâre privind aprobarea participãrii Direcþiei Ge-
nerale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj la Programul
pentru înnoirea parcului auto.

33.Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrci-

neazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

                NR. 280          Emisã astãzi, 24.07.2013

     Contrasemneazã,
  P R E ª E D I N T E,

SECRETAR,

         ION PRIOTEASA         GHEORGHE BARBÃRASÃ
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Anunþul tãu!
Poliþia Localã a Municipilui Craiova
organizeazã, în perioada 6-8.08.2013
concurs de recrutare pentru ocu-
parea funcþiei publice temporar
vacante de poliþist local, clasa a III-
a, gradul profesional principal, din
cadrul Serviciului Circulaþie al Poli-
þiei Locale a Municipiului Craiova.
Oraºul Dãbuleni – cu sediul în Dã-
buleni, judeþul Dolj, anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii soli-
citãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: ”EXTINDE-
RE CENTRU DE SÃNÃTATE MIN-
TALÃ CU COMPARTIMENT DE
PSIHIATRIE” propus a fi amplasat
în oraºul Dãbuleni, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
date de contact: Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj, str. Petru
Rareº nr. 1 Craiova, Dolj, Cod
200349. Telefon: 0251/530.010, 0251/
531.077, 0251/412021, 0351/428.037,
0251/428.038, 0746/248.743, 0251/
438.064 - Staþia RA Craiova, 0251/
337.098 – Staþia RA Bechet, Fax:
0251/419.035, email: office@ap-
mdj.anpm.ro ºi la sediul Primãriei
Dãbuleni- Oraº Dãbuleni, jud. Dolj,
în zilele de luni pânã vineri, între
orele 8-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
din Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1,
Craiova, Dolj, cod 200349, jud. Dolj.
Societatea Cooperativã de Consum
Melineºti cu sediul în Melineºti, vin-
de prin licitaþie publicã, deschisã cu
strigare Magazin Universal Fãrca-
ºu, Etaje magazin Negoieºti. Licita-
þia va avea loc pe data de 12 august
2013 ora 10.00, la sediul unitãþii. In
caz de neadjudecare licitaþia rãmâ-
ne deschisã în fiecare zi de joi pânã
la adjudecare. Relaþii la sediul uni-
tãþii sau la telefon: 0761/ 638.137.

Anunþul tãu!
Primãria Craiova prin S.C. Sa-
lubritate Craiova SRL, vã face
cunoscut cã în perioada
9.08.2013- 10.09.2013 pe do-
meniul public din municipiul
Craiova (spaþii verzi, luciu de
apã) se vor desfãºura acþiuni
de dezinsecþie (combaterea
þânþarilor) fiind folositã sub-
stanþã din grupa III de toxici-
tate – SUPERTOX – avizatã de
cãtre MINISTERUL SÃNÃTÃ-
ÞII Publice. Apicultorii ºi se-
ricicultorii de pe raza munici-
piului Craiova trebuie sã ia
toate mãsurile de protecþie
necesare (familiile de albine
ºi viermii de mãtase) în vede-
rea evitãrii contactului cu
substanþele folosite.

OFERTE SERVICIU
Caut o femeie serioa-
sã pânã în 45 ani pen-
tru îngrijire copii în Ita-
lia. Ofer 500 Euro. Te-
lefon: 0764/637.101.
Angajez femeie
internã pentru în-
grijirea unei bã-
trâne. Telefon:
0749/780.751.

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

PRESTÃRI SERVICII
ªCOALÃ de ºoferi,
categoriile A,B. Tele-
fon: 0766/ 516.737.
Economistã tin eviden-
þã contabilitate. Tele-
fon: 0751/ 239.088.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.

Executãm acoperi-
ºuri, subzidiri, gar-
duri, pavaje, hidroi-
zolaþii, termoizolaþii,
zidãrii, finisaje. Tele-
fon: 0744/869.870.
Servicii de vidanjare.
Telefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Societate de con-
tabilitate prestea-
zã servicii de cali-
tate la preþ avanta-
jos. Telefon: 0766/
379.545.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã ultra-
central, bloc Doljeana
(45.000E). Telefon:
0764/447.730.
Vând garsonierã
Brazdã, etaj 3. Tele-
fon: 0765/610.457.
Vând 2 garsoniere etaj
1 comuna Stoina, ju-
deþul Gorj. Telefon:
0730/ 600.132
Vând/schimb garso-
nierã, Brazdã, bl.
G7, et.  3, cu apar-
tament 2 camere +
diferenþa. Telefon:
0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament
complet renovat. Tele-
fon: 0724/558.703.
Vând apartament 2
camere ultracen-
tral. Telefon: 0744/
344.227.
Vând apartament 2
camere, decomandat,
garã, îmbunãtãþiri.
Particular. 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 decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament 2
camere, etaj 2/4, Cra-
iova central. Tele-
fon: 0351/429.144.

Vând apartament 2
camere decomanda-
te, cart. Rovine zona
J-uri, 47 mii Euro ne-
gociabil. 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, complet re-
novat. Telefon: 0724/
558.703.
3 semidecomanda-
te, îmbunãtãþit, Insti-
tut, bl. 4. Telefon:
0722/654.623, dupã
ora 18.00.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te,superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 48.500
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.
Particular, 4 came-
re, 4 balcoane, ul-
tracentral. Telefon:
0724/804.875.
Vând apartament 4
camere zonã ultra-
centralã. Telefon:
0742/423.237.
La Filiaºi vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate ºi casã + te-
ren. Telefon: 0766/
577.828.

CASE
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna
Valea Stanciului. Tele-
fon: 0251/352.239.
0721/502.003.
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ANUNT LICITATIE

CONSILIUL LOCAL LEU cu sediul in comuna Leu, str. Puturi, nr. 2, jude-
tul Dolj, cod fiscal 4553631, telefon/fax 0251373259, email: leu@cjdolj.ro or-
ganizeaza in conditiile OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesi-
une de bunuri proprietate publica si a HG 168/2007 pentru aprobarea Norme-
lor metodologice de aplicare a acesteia precum si in baza art. 123 din Legea
215/2001 republicata licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 20
ani a suprafetei de 42000 mp din care luciu de apa 35000 mp situata in comuna
Leu, sat Leu aflata in domeniul privat al comunei Leu.

Obiectul concesiunii il constituie suprafata de 42000 mp din care luciu de apa
35000 mp situata in comuna Leu, T 110 P 971 aflata in domeniul privat.

Pot participa la licitatie: persoane juridice, persoane fizice care fac dovada
achitarii taxei de particpare in suma de 500 lei, garantiei de participare in
suma de 5% din valoarea imobilului, achitarii contravalorii caietului de sarcini
in suma de 200 lei.

Persoanele interesate pot procura documentatia de atribuire de la sediul Pri-
mariei comunei Leu compartimentul secretariat.

Data limita pentru solicitarea clarificarilor 14.08.2013.
Ofertele vor fi depuse la sediul Primariei comunei Leu pana la data de 27

august 2013 ora 16.
Plicul exterior al ofertei va purta mentiunea numelui societatii, adresa, nr. de

telefon al ofertantului.
Plicul exterior va trebui sa contina:
a) o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnata

de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari;
b) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor
c)  acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini.
Ofertele vor fi depuse in 2 exemplare.
Licitatia publica se va desfasura la sediul Primariei comunei Leu in data de

28 august 2013 ora 10.
Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii procedurii de conce-

sionare se realizeaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu
modificarile ulterioare.

Actiunea in justitie se introduce la Sectia Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Dolj, str. Brestei, nr. 12, Craiova.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Consiliului Local Leu, comparti-
mentul secretariat sau telefon: 0251373259.

Data transmiterii anuntului catre institutitiile abilitate in vederea publicarii:
17 iulie 2013.

Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire la
ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
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. Tele-
fon: 0727/159.492.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anvelo-
patã termic, eventual
schimb 2 apartamente,
2 camere sau variante.
Telefon: 0746/498.818.
Vãnd casã cu  depen-
dinþe, livadã, vie, în Fra-
toºtiþa Filiaºi. Telefon:
0720/ 929.024.

Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în sa-
tul Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
170 mp, central, stra-
dal, Craiova. Telefon:
0766/ 516.737.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon:
0766/582.831.
TEREN 2500 mp cu
livadã ºi loc de casã,
stradal în localitatea
Spineni - Balº. Tele-
fon: 0763/530.002.
Vând teren Preajba
900 mp telefon: 0723/
253.544.

Vând teren intravi-
lan Iºalniþa + moto-
sapã Telefon: 0766/
820.993.
Vând teren 412 m.p.
intravilan, zona ANL
(Parc) preþ negocia-
bil. Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren 1300
mp Malu Mare,
ªcoala generalã,
cadastru, poziþie
excelentã 15 euro
mp. Telefon: 0725/
505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu
de Sus, la 600 me-
tri 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.

Vând teren Leamna,
800 mp, preþ avan-
tajos. Telefon: 0762/
109.556.
Teren Cârcea, 1500
mp, bilateral, (str.
Poºtei/Pelinului),
uti l i tãþi. Telefon:
0 7 2 6 / 2 7 1 . 6 4 1 ;
0723/591.673.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil, 600
mp. Telefon: 0727/
792.578.
Vând urgent te-
ren intravilan în
Iºalniþa, 2500 mp,
cu posibilitate de
construire lângã
reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechi-
dere 34 m, paralel
cu drumul euro-
pean.  Telefon:
0766/440.456.

Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând 4300mp teren
intravilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru reno-
varea unei case +
anexe. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren centura
Nord 600 mp, 35
euro/mp, negocia-
bil. Telefon: 0722/
531.426.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

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 TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Te-
renurile fiind la
stradã betonatã
având toate facili-
tãþile preþ conve-
nabil.  Telefon.
0 7 4 6 / 4 6 7 . 9 2 2 ;
0744/220.492.
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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 teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Mercedes clasa
S 320 diesel din 2002,
7200 euro, Opel Vec-
tra B din 2001 16, ben-
zinã, GPL, 2500 euro.
Telefon: 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, negocia-
bil. Telefon: 0729/
977.036.

Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatricu-
lat. Telefon: 0745/
043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000
km, nerulat în Româ-
nia, motor 3500, du-
blã axã, capacitate
6,5 tone, preþ nego-
ciabil sau alte varian-
te. Telefon: 0748/
995.594.
Vând KIA SPORTA-
GE, an fabricaþie
2005, preþ negocia-
bil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând grâu 10 lei ba-
niþa. Telefon: 0762/
933.364.
Vând pui Ciobãneºti
Mioritici. Telefon:
0728/896.048.
Ofertã specialã - Vând
þiglã ELPRECO 500
de bucãþi. Telefon:
0764/637.101.
Vând 6 giurgiuvele cu
geam. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
464.043.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon: 0761/
355.869.
Vând presã de balotat,
sticle plastic, cutii de
bere, putinã 50 vedre
nouã salcâm, 2 uºi cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Tele-
fon: 0761/ 355.869.
Vând 15 coli þiglã Lin-
dab. Telefon: 0751/
403.323.
Vând pãlãrie fetru 55
nouã gri - 50 lei, co-
vor persan 220/180
bine întreþinut - 70
lei. Telefon: 0761/
355.869.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând combinã In-
ternaþional 541. Tg-
Jiu. Telefon: 0722/
528.202.
Vând cadru metalic
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, chiuvetã picior
(ciupercã) preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/ 534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu janþã noi, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor (flex)
D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã  pestici-
dele din legume ºi fruc-
te, precum ºi hormo-
nii ºi antibioticele din
carne. Telefon: 0729/
033.903.

Vând cuptor cu micro-
unde cu geam spart
80 lei,  maºinã de spã-
lat rufe, pompã defec-
tã 200 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând un plug nr. 5
vechi, grapã de fier.
Telefon. 0251/
421.727.
Vând centralã pe lem-
ne. Telefon: 0769/
393.372.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cusut
Singer, mini aragaz cu
2 butelii (de voiaj). Te-
lefon: 0770/334.168.
Vând bar cu terasã ºi
dependinþe, zona Tri-
bunalul Judeþean, str.
Iancu Jianu. Telefon:
0746/660.001.
Vând prelatã autotu-
rism, material gros,
puþin folositã. Telefon:
0762/672.086, 0351/
467.841.
Vând loc de veci 2 per-
soane, cruce de mar-
murã. Telefon: 0251/
546.666.
Vând ºifonier lemn
masiv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Te-
lefon: 0757/072.050.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând familii albi-
ne. Telefon: 0741/
034.955.

Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – in-
dex, aragaz + bute-
lie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante,
covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând loc de veci Ci-
mitirul Nord. Telefon:
0741/473.338.
Vând cal semigreu.
Telefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bu-
cãtãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de
cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtã-
rie din fontã 20 lei, ja-
luzele diferite mãrimi,
lustre 2 ºi 3 braþe - 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii sepa-
rate 500 mp cu teren
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.
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Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Albine – Familii puter-
nice, cu 5-6 rame cu
puiet – Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe o
parte. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã copii 2-
4 ani (50 Ron), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând araci roºii, faso-
le, vie 0,30-1-2  lei/buc.
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puter-
nice – cu 4-5 rame cu
puiet. Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând puieþi de viºin
altoiþi, fructe mari
puieþi de pruni, 2 lei
bucata. Telefon:
0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Fi-
liaºi - se vinde restau-
rantul DIVERTIS. Te-
lefon: 0743/055.225;
0760/653.355.
Vând bicicletã Franþa,
cu cadru genþi ionox,
cauciucuri noi, Cehia
schimbãtor în torpe-
dou pantã. Telefon:
0351/467.841; 0762/
672.086.
Vând: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf 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:
0 3 5 1 / 4 2 5 . 9 7 7 ;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe
grâu, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.

Vând avantajos
centralã 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 geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Te-
lefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã
cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m
X 2 m, tãblii nou –
nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãr-
bat – fermoar –  nas-
turi - tineret, excep-
þional. Telefon: 0725/
533.042.
CUMPÃRÃRI

CASE
CUMPÃR casã,
Craiova în oraº. Te-
lefon: 0755/030.030.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc fatã  în gaz-
dã. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriez garsonie-
rã, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0762/
047.095.

Închiriere sau cola-
borare pentru ter-
mopane, deþin spa-
þiu ºi utilaje. Tele-
fon: 0762/743.502.
Închiriez aparta-
ment 2 camere, de-
comandat,  zona
Lãpuº, etajul 2, se-
mimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez garsonierã.
Telefon: 0785/080.928.
Închiriez aparta-
ment. Telefon: 0741/
252.102.
Închiriez apartament
cu 3 camere, deco-
mandat, mobilat,
Randez-vous Braz-
dã. Telefon: 0747/
896.616.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez aparta-
ment cu 2 camere
decomandat, zona
George Enescu,
strada Fãgãraº. Te-
lefon: 0766/463.563.

Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez spaþiu
comercial 148 mp
la demisol pretabil
bar, discotecã, ca-
sino, birouri. Fi-
liaºi. Telefon: 0769/
784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închirie-
re apartament 3 ca-
mere modificat în
4 camere, blocuri-
le K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces
bilateral, pretabil
firmã. Telefon:
0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

CERERI
Doresc apartament
mobilat 2 sau 3 came-
re. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.

Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsu-
mator de bãuturi alco-
olice, caut camerã cu
chirie, preferabil la
casã, zona Brestei.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.

DIVERSE
Pensionar singur caut
familie pentru întreþine-
re la þarã. Telefon:
0762/603.748.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electri-
ca) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Ofer unei pensiona-
re sub 70 ani adãpost
ºi cãldurã. Telefon:
0251/428.437.
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Rezultate complete
Marþi

     în tur
Vardar Skopje (Mac) – STEAUA 1-2 0-3
ªahtior Karagandy (Kaz) – BATE Borisov (Blr) 1-0 1-0
Sutjeska Niksici (Mun) – Sheriff Tiraspol (Mol) 0-5 1-1
Nomme Kalju (Est) – HJK Helsinki (Fin) 2-1 0-0
Daugava Daugavpils (Let) – IF Elfsborg (Sue) 0-4 1-7
Molde FK (Nor) – Sligo Rovers (Irl) 2-0 1-0
Skenderbeu Korce (Alb) – Neftci Baku (Azb) 1-0 pr. 0-0
EB / Streymur (Fer) – Dinamo Tbilisi (Geo) 1-3 1-6
Maccabi Tel Aviv (Isr) – ETO Gyor (Ung) 2-1 2-0
Dinamo Zagreb (Cro) – Fola Esch (Lux) 1-0 5-0
Celtic FC (Sco) – Cliftonville FC (Irl. N) 2-0 3-0
Zeljesnicar Sarajevo (Bos) – Viktoria Plzen (Ceh) 1-2 3-4
FH Hafnarfjardar (Isl) – FK Ekranas (Lit) 2-1 1-0
Miercuri
Ludogorets Razgrad (Bul) – Slovan Bratislava (Slc) 3-0 1-2
NK Maribor (Slv) – Birkirkara FC (Mal) 2-0 0-0
Partizan Belgrad (Srb) – Shirak FC (Arm) 0-0 1-1
Legia Varºovia (Pol) – The New Saints (TG) 1-0 3-1
Echipele calificate de mai sus, 17 la numãr, alãturi de alte

13 calificate direct, vor juca în turul III dupã cum urmeazã:

• Dinamo Tbilisi (Geo) – STEAUA
• ªahtior Karagandy (Kaz) – Skenderbeu Korce (Alb)
• Dinamo Zagreb (Cro) – Sheriff Tiraspol (Mol)
• Nomme Kalju (Est) – Viktoria Plzen (Ceh)
• Celtic FC (Sco) – IF Elfsborg (Sue)
• Molde FK (Nor) – Legia Varºovia (Pol)
• Ludogorets Razgrad (Bul) – Partizan Belgrad (Srb)
• APOEL Nicosia (Cip) – NK Maribor (Slv)
• Austria Viena (Aus) – FH Hafnarfjardar (Isl)
• FC Basel (Elv) – Maccabi Tel Aviv (Isr)
• 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) – Grasshopper Zurich (Elv)
Turul acestor meciuri este programat în 30/31 iulie, iar returul în 6/7 august.

Formaþia brazilianã Atletico Mi-
neiro a triumfat pentru întâia oarã
în cei 105 de existenþã în Copa Li-
bertadores, adjudecându-ºi trofeul
chiar la prima apariþie într-un ultim
act. S-a întâmplat ieri noapte, la Belo
Horizonte, unde Ronaldinho ºi com-
pania au anulat, la fel ca în semifi-
nala cu Newell’s (Argentina), ºi tot
în ultimele minute, un 0-2 înregis-
trat în prima manºã, pentru a se im-
pune apoi la loteria loviturilor de de-
partajare. De astã datã victima s-a
numit Olimpia Asuncion (Para-
guay), formaþie ajunsã anterior de
nu mai puþin de ºase ori într-o fina-
lã a competiþiei, având câºtig de
cauzã în trei rânduri.

În faþa a 63.000 de spectatori,
gazdele au intrat în avantaj imediat
dupã pauzã (46), prin Jo. Reuºita
ce a trimis jocul în prelungiri a
venit din partea lui Leonardo Sil-
va, în minutul 87, cu doar câteva
zeci de secunde dupã ce Olimpia
rãmãsese cu un om mai puþin (eli-
minare Mazur).

La penalty-uri, vizitatorii au ra-
tat douã execuþii din cinci, pe pri-

Specialista revenirilor dramatice!

Atletico Mineiro a câºtigatAtletico Mineiro a câºtigatAtletico Mineiro a câºtigatAtletico Mineiro a câºtigatAtletico Mineiro a câºtigat
înînînînîn premierã Copa Liberta premierã Copa Liberta premierã Copa Liberta premierã Copa Liberta premierã Copa Libertadoresdoresdoresdoresdores

ma ºi ultima, în timp ce Atletico a
transformat tot (Alecsandro, Guil-
herme, Jo ºi Leonardo Silva).

Este pentru al patrulea an con-
secutiv când trofeul intrã în pose-
sia unui team din Brazilia, dupã
succesele lui Internacional (2010),
Santos (2011) ºi Corinthians

(2012).
Iatã echipa câºtigãtoare trimi-

sã în teren de Alexi Stival (Cuca):
Victor – Michel (Alecsandro 72),
Leonardo Silva, Rever, Junior Ce-
sar – Pierre (Rosinei 46), Josue –
Diego Tardelli (Guilherme 80),
Ronaldinho, Bernard – Jo.

Dupã acel halucinant 7-0 (în
dublã manºã) din semifinalele Li-
gii Campionilor, Bayern a bãtut-o
din nou pe Barcelona, într-un
meci în care, în nici un moment,
nu s-a pus problema câºtigãtoa-
rei, scor 2-0, miercuri searã, la
Munchen.

Bayern a arãtat, încã o datã, cã
e noua echipã „extraterestrã” a
fotbalului mondial, dominând au-
toritar disputa. Nici nu i-a fost
greu însã de astã datã, având în
vedere cã a întâlnit un adversar
fãrã antrenor principal ºi fãrã „pie-
sele grele”. Barcelona s-a depla-
sat în Germania, dupã ce Tito Vi-
lanova ºi-a dat demisia, pentru a
se lupta împotriva cancerului. Nici
înlocuitorul acestuia n-a fost pe

LIGA CAMPIONILOR – TURUL II PRELIMINAR –
MANªÃ SECUNDÃ

Guardiola ºi-a întâlnit fosta echipã!

Bayern a învins Barcelona, într-un meci amical
bancã, la Munchen, argentinianul
Gerardo Martino neavând timp sã
ajungã în Europa. În aceste con-
diþii, Jordi Roura, secundul lui
Vilanova, s-a ocupat de echipã.

Fãrã Xavi, Iniesta, Dani Alves,
Neymar, Pique, Puyol, Pedro,
Busquets, Fabregas ºi Jordi Alba,
încã în vacanþã, dupã ce, în luna
iunie, au participat în Cupa Con-
federaþiilor, Barcelona a încasat-
o prima oarã în minutul 14. „Piti-
cul“ Philipp Lahm (1,70 m) a des-
chis scorul, ridiculizând apãrarea
spaniolilor cu un gol care a pro-
vocat râsete în tribune – reluare
cu capul de lângã Mascherano.
Mandzukici, intrat în partea se-
cundã, a stabilit rezultatul final, în
minutul 87.

Partida a intrat în protocolul
transferului lui Thiago Alcantara
la Bayern, transfer realizat recent.
Acesta a fost dorit pe „Allianz Are-
na” de fostul sãu tehnician de la
Barcelona, Pep Guardiola, care ºi-
a începutul mandatul sãu la for-
maþia bavarezã tot în acestã lunã.

Bayern Munchen: Neuer (Star-
ke 46) – Rafinha (Can 73), Boa-
teng (Kirchhoff 68), Dante (Van
Buyten 59), Alaba – Thiago (Pi-
zarro 73) – Robben (Shaqiri 46),
Lahm (Luiz Gustavo 59), Kroos
(Schweinsteiger 68), Ribery
(Contento 68) – Muller (Mandzu-
kici 46).

Barcelona: Pinto (Oier) – Mon-
toya (Kiko), Bartra (Sergi Go-
mez), Mascherano (Planas), Adri-

ano (Patric) – Dos Santos (Quin-
tilla), Song (Ilie), Sergi Roberto
(Espinosa) – Sanchez (Joan Ro-
man), Messi (Dongou), Tello
(Nieto). Toate rezervele Barçei au
intrat pe teren în minutul 46.

Real, remizã la Lyon
Într-un alt amical important al

serii de miercuri, Lyon ºi Real

Madrid au încheiat la egalitate în
Franþa, 2-2. Gazdele au avut 2-0
dupã reuºitele lui Clement Greni-
er (20) ºi Lisandro Lopez (62),
„galacticii” revenind pe tabelã,
deºi i-au avut în teren pe Cristia-
no Ronaldo, Benzema sau Ozil,
prin tinerii Morata (78 pen.) ºi Ca-
semiro (84).

Cristian Sãpunaru (29 de ani) rãmâne în
La Liga ºi în sezonul 2013-2014. Fundaºul
dreapta s-a înþeles, ieri, cu Elche ºi va evo-
lua pe “Manuel Martínez Valero” pentru ur-
mãtoarele trei sezoane.

Sãpunaru va continua în La Liga
Sãpunaru a îmbrãcat stagiunea trecutã

tricoul celor de la Real Zaragoza, pentru
care a înscris de douã ori în cele 29 de par-
tide disputate pe prima scenã spaniolã. Za-
ragoza însã a retrogradat, iar românul n-a

mai vrut sã-ºi continue aventura în
Aragon.

Elche, formaþie pentru care în
trecut (2000-2001) a jucat ºi fos-
tul stelist Denis ªerban, este nou-
promovatã în La Liga, ajungând în
elitã dupã o absenþã de 24 de ani.

Sãpunaru a fost în aceastã varã
foarte aproape de a semna cu Hel-
las Verona, club din Serie A, dupã
ce s-a mai aflat în atenþia echipelor
Genoa ºi Villarreal.

Digi Sport 1
11:00 – FORMULA 1 – Antrenamente 1 Ma-

rele Premiu al Ungariei (Hungaroring) / 19:00,
21:30 – FOTBAL – Liga I: Gaz Metan Mediaº –
FC Botoºani, Ceahlãul – Corona Braºov.

Digi Sport 2
15:00 – FORMULA 1 – Antrenamente 2 Ma-

rele Premiu al Ungariei / 22:00 – ATLETISM –
Etapã de Diamond League (Londra/Anglia): ziua
întâi / 1:30 – TENIS (F) – Turneul de la Stanford
(SUA).

Digi Sport 3
Jocurile Mondiale 2013 (Cali/Columbia): 1:30

– ÎNOT / 2:45 – KARATE / 3:45 – GIMNASTI-
CÃ RITMICÃ / 4:45 – HOCKEY.

Dolce Sport 1
14:30 – POLO – Campionatul Mondial de

Nataþie de la Barcelona (Spania), faza grupelor:
România – Germania.

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

/ 20:00 – ÎNOT SINCRON – CM de Nataþie.
GSP TV

19:00 – FOTBAL – Campionatul Rusiei: Ze-
nit St. Petersburg – Kuban Krasnodar.

TVR 2
14:30 – POLO – CM de Nataþie, faza grupe-

lor: România – Germania.
Eurosport

11:00, 15:00 – SÃRITURI ÎN APÃ – CM de
Nataþie: feminin trambulinã 3m / 16:30 – FOT-
BAL – Campionatul European Under 19 (Litua-
nia), faza grupelor: Franþa – Serbia / 18:30 –
SÃRITURI ÎN APÃ – CM de Nataþie: sãrituri
masculin 3m, semifinale ºi finala / 21:00 – FOT-
BAL – CE Under 19, faza grupelor: Olanda –
Spania.

Eurosport 2
12:45 – FOTBAL AUSTRALIAN: Essen-

don – Hawthorn Hawks /  21:00 – FOTBAL –
CE Under 19, faza grupelor: Portugalia – Li-
tuania.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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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
Oţelul 1 1 0 0 1-0 3
Steaua 1 1 0 0 2-1 3
FC Vaslui 1 1 0 0 2-1 3
CFR Cluj 1 0 1 0 0-0 1
Botoşani 1 0 1 0 0-0 1
Rapid 1 0 0 1 1-2 0
Ceahlăul 1 0 0 1 1-2 0
Corona 1 0 0 1 0-1 0
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 II
Astăzi

Gaz Metan Mediaş – FC Botoşani – ora 19 (Digisport 1)
Ceahlăul – Corona Braşov – ora 21.30 (Digisport 1)

Sâmbătă
Oţelul Galaţi – „U” Cluj – ora 19 (Digisport 1)
CFR Cluj – ACS Poli Timişoara – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică
Rapid – Viitorul – ora 19 (Digisport 1)
Dinamo – FC Vaslui – ora 21.30 (Digisport 1)

Luni
FC Braşov – Săgeata Năvodari – ora 17 (Digisport 1)
Petrolul – Pandurii – ora 20.45 (Dolcesport 1)
Astra Giurgiu – Steaua a fost amânat.

Tenismanul Victor  Hănesc u, locul 54 ATP, s -a
calificat, ieri,  în sferturile de finală ale turneului de
la Gstaad (Elveţia),  disputat pe zgură şi dotat cu
premii în valoare totală de
467.800 de euro. Hănes-
cu a beneficiat în turul doi
de abandonul spaniolului
Roberto Bautis ta Agut,
cap de serie numărul 8 şi
poziţia 48 în ierarhia mon-
dială, în momentul în care
româ nul c o nduc ea  c u
sc orul de 7-6 (7/2) , 3-2.
În sferturile de finală,  Vic-
tor Hănescu îl va întâlni
pe învingătorul partidei
dintre elveţianul Roger
Federer, cap de serie nu-
mărul unu şi loc ul 5 ATP,
ş i ger man ul Daniel
Brands , poziţia 55 în cla-
samentul mondial. Hănes-
cu poate juca astfel a doua oară într-o lună cu Ro-
ger Federer, după ce elveţianul l-a eliminat în pri-
mul tur pe iarba de la Wimbledon. Pentru calific a-
rea în sferturi de finală la Gstaad,  Hănesc u va primi
45 de puncte ATP şi un cec în valoare de 12.040 de

Un protest din ciclul „Noi sun-
tem împotriva lui Mititelu, dar tre-
buie să recunoaştem că  Universi-
tatea este la el” s-a petrecut la an-
trenamentul miercuri seara de la
Calafat al echipei lui Mititelu. Ast-
fel, un grup de suporteri a afişat
câteva bannere prin care practic
recunoşteau apartenenţa Ştiinţei la
Adrian Mititelu, dar l-ar dori pe
acesta departe de clubul pe care l-
a declarat moştenire de familie.-
”Pleacă Mititelu” şi „Vinde” şi „Ţi-
o zicem de ani întregi, nu te vrem
şi nu-nţelegi” au fost mesajele mai
degrabă amicale ale fanilor. Astfel
de acţiuni, care doar vor să scoată
în evidenţă că Ştiinţa îi aparţine lui
Mititelu, s-au mai petrecut imediat
după retrogradarea echipei. „Eu am
organizat mitingul acela de protest,
ca să arăt că e echipa mea” avea
să susţină ulterior Adrian Mititelu.
„Peluza Sud s-a semnat atât pe
autocarul CS U Craiova, cât şi pe
bannerele cu mesaje împotriva lui
Adrian Mititelu” scrie digisport.ro,
semn că astfel de pseudo-proteste
sunt menite să-i dea apă la moară
lui Mititelu, care se luptă să demon-
streze în această perioadă că deţi-

Mititelu se autocontestă din nou?!Mititelu se autocontestă din nou?!Mititelu se autocontestă din nou?!Mititelu se autocontestă din nou?!Mititelu se autocontestă din nou?!Mititelu se autocontestă din nou?!Mititelu se autocontestă din nou?!Mititelu se autocontestă din nou?!Mititelu se autocontestă din nou?!

La antrenamentul prorgamat de Napoli la Calafat s-au afişat
câteva bannere anti-Mititelu, care de fapt îi susţin cauza

Aksam Kadour

ne palmaresul Ştiinţei.

Aksam Kadour: „Fiul meu, Şerif,
este dirijat de Blondu şi Mititelu”

Unul dintre suporterii prezenţi la
Calafat a fost Şerif Kadour, fiul
doc torului Aksam Kadour. Şerif
este celebru deja pentru invadarea
terenului la finala Europa League,
dar şi pentru gestul de a se căţăra
pe nocturna arenei „Ion Oble-
menco”, solicitând reintrarea
echipei în competiţii. Cel care
discreditează gesturile şi cau-
za lui Şerif este chiar tatăl său,
care afirmă că în spatele acţi-
unilor fiului său se află chiar
Adrian Mititelu şi Gabi Blon-
du. „Mititelu şi Blondu deţin
controlul asupra lui Şerif, îi
spun ce să facă. Îi dau copi-
lului ceva mărunţiş să-şi ia et-
nobotanice şi să facă gesturi
extreme. Am încercat să-l ţin
departe de acest anturaj no-
civ, dar degeaba” spune doc-
torul Aksam Kadour.  Dacă
spusele lui Aksam Kadour sunt re-
ale, Mititelu ar fi stat şi în spatele
acţunii din iarnă, când Şerif Kadour

s-a urcat pe nocturnă şi nu a co-
borât decât atunci când în zonă a
ajuns primarul Lia Olguţa Vasiles-
cu. Interesant este Şerif nu a soli-
citat ca Adrian Mititelu să ajungă
la stadion, deşi el era cel care tre-
buia să înscrie echipa în competi-
ţie, ci a insistat ca Olguţa Vasiles-
cu să fie prezentă, deşi acesta nu
avea nici o putere de decizie în pri-
vinţa echipei lui Mititelu. În fapt,

acţiunea viza atragerea de fonduri
pentru clubul lui Mititelu, ajuns în
insolvenţă şi aproape de faliment.

Tenis Victor Hănescu, în sferturi la Gstaad
euro. Perechea Florin Mergea/Lukas Rosol (Româ-
nia/Cehia) s-a c alif icat, joi,  în semifinalele probei
de dublu din cadrul turneului de la Gstaad (Elve-

ţia), dotat cu premii în
valoare  tot ală de
467.800 de euro.  Mer-
gea şi Rosol au învins,
în sferturile de finală,
cu scorul de 7-5, 7-5,
după o oră şi 14 minu-
te, cuplul Johan Brun-
s trom/Raven Klaasen
(Suedia/Africa de Sud),
cap de serie numărul 2.
În semifinale,  Florin
Mergea şi Lukas Rosol
vor întâlni perec hea
spaniolă Pablo Andujar/
Guillermo Garcia-Lo-
pez, c are a trec ut, cu
sc orul de 6-3, 6-1, de
cuplul Dus tin Brow n/

Paul Haley (germania/Australia),  cap de serie nu-
mărul 4.

Pentru calificarea în semifinale la Gs taad, Mer-
gea şi Rosol vor primi 90 de puncte ATP şi un c ec
în valoare de 6.400 de euro.


