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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Adam, pentru că a furat un
măr, a fost izgonit din rai, dar
Popescu, pentru că a furat o
uzină, n-a păţit nimic.

Primul

cotidian al

Olteniei

cultură / 9

reportaj / 5

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

Doljul se  află, as tăzi,  sub ate nţionare cod
portocaliu de  caniculă.  În ace ste condiţii, se r-
viciile medicale  de urgenţă sunt în ale rtă, pre-
gătite  să intervină în situaţia în care  me rcurul
din termome tre  va continua să urce. Autorită-
ţile  sanitare  au solicitat deja se rviciilor de  am-
bulanţă să alerteze  echipajele  şi să le  suplime n-
te ze  acolo unde  numărul solicitărilor e ste în
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creşte re.  Aceste a sunt pre gătite
să acorde  îngrijiri medicale  celor
care  acuză probleme de  sănătate
provocate  de căldura înăbuşitoa-
re . Pe ntru a evita totuşi apariţ ia
unor astfel de  incide nte , spe cia-
lişt ii îi s fătuiesc pe doljeni să respe cte o serie
de  recomandări venite din partea medicilor.

Expoziţia „Aurul şi argintul antic
al României” se va deschide în aceas-
tă toamnă la Muzeul Naţional de Is-
torie a României şi va reuni aproape
o mie de piese din patrimoniul cultu-
ral al României, deţinute de peste 30
de instituţii muzeale din toată ţara.
Expoziţia va fi itinerantă şi va putea fi
văzută şi la Craiova, probabil în cur-
sul anului 2015.

Muzeul Olteniei
participă la o
expoziţie cu 89 de
piese arheologice
din aur şi argint,
evaluate la peste
100.000 de euro

Lacurile din Leu,
o bogăţie naturală
nebănuită

Canicula pune serviciile
medicale în gardă
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Premierul Ungariei, Viktor Orban (foto), a de-
clarat, la Bãile Tuºnad, cã maghiarii, dispersaþi în
întreaga lume, pot constitui o naþiune puternicã
prin sistemul dublei cetãþenii, care este parte a
politicii naþionale a Patriei-Mame. „Ne-au cam dis-
persat evenimentele, comunitãþile au fost disper-
sate, fãrã sã fie dislocate. Au apãrut graniþe, de
pildã suntem în Transilvania, care a fost parte a
Ungariei, s-a tras o linie ºi acum nu mai este. Dupã
1956, 250.000 de maghiari au pãrãsit Ungaria”, a
declarat Orban. Potrivit acestuia, între comunitã-
þile maghiare din afara graniþelor ºi Ungaria exis-
tã o puternicã legãturã, care s-a concretizat cu
acordarea dublei cetãþenii. „Dubla cetãþenie este
o parte importantã a politicii naþionale, care ajutã
comununitãþile maghiare sã se descurce mai bine
ºi, pentru a fi eficientã, trebuie sã avem o Patrie-
Mamã puternicã, o Ungarie puternicã, iar aceste
legãturi sã fie funcþionale”, a subliniat premierul.
ªeful Guvernului ungar a mai afirmat cã limba
maternã este foarte importantã, însã i-a sfãtuit pe
etnicii maghiari, în special pe cei tineri, sã nu rã-
mânã „închistaþi doar în folosirea ei”. „E foarte
importantã cunoaºterea limbii maghiare, nu tre-
buie sã renunþãm la limba maternã, dar nu trebuie
sã fim închistaþi doar în folosirea ei. Nu ne putem
permite sã rãmânem în continuare închistaþi în
limba maternã. Nu este o virtute patrioticã sã nu
vorbeºti altã limbã decât cea maternã”, a spus
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Viktor Orban. Vizita premierului ungar în þara noas-
trã n-a fost scutitã de incidente, doi adolescenþi
de 16 ani, din Braºov ºi Jibou, aruncând cu roºii,
sâmbãtã, înspre scena pe care se afla acesta. Po-
trivit purtãtorului de cuvânt al Inspectoratului
Judeþean de Jandarmi (IJJ), Gheorghe Suciu,  nici
o persoanã de pe scenã nu a fost atinsã, iar tinerii
au fost prinºi imediat de jandarmi ºi duºi la audi-
eri. „Cei doi adolescenþi se aflau sub influenþa
bãuturilor alcoolice ºi când au fost întrebaþi de
ce au fãcut aºa ceva nu au putut explica gestul”,
a declarat Gheorghe Suciu corespondentu-
lui Mediafax. El a adãugat cã tinerii au fost
sancþionaþi contravenþional, bãiatul cu 100
de lei, iar fata cu avertisment.

Cu ocazia prezenþei sale în România, pre-
mierul Ungariei ºi preºedintele UDMR, Kele-
men Hunor, s-au întâlnit, vineri searã, la Bãi-
le Tuºnad, unde au discutat despre sprijinul
politic ºi moral pe care comunitatea maghia-
rã îl aºteaptã de la Guvernul de la Budapesta
ºi de la coaliþia guvernamentalã ungarã. „Am
avut o întâlnire bilateralã, unde am discutat
toate problemele care ne privesc pe noi ºi
problemele la care noi aºteptãm ºi un sprijin
politic, un sprijin moral din partea Guvernu-
lui ungar, din partea partidelor din coaliþia
guvernamentalã din Ungaria. Eu consider cã
a fost o discuþie constructivã ºi sper, ºtiu cã

aceste întâlniri vor continua”, a declarat preºedin-
tele UDMR la finalul întâlnirii.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a participat,
sâmbãtã, la lucrãrile Universitãþii de Varã „Balva-
nyos”, unde, alãturi de preºedintele Consiliului
Naþional al Maghiarilor din Transilvania, Tokes
Laszlo, într-o dezbatere moderatã de secretarul de
stat în Ministerul Afacerilor Externe de la Buda-
pesta, Nemeth Zsolt, a vorbit despre „Timpul Nos-
tru!”, temã inspiratã de motto-ul celei de-a 24-a
ediþii a Universitãþii ºi taberei de la Bãile Tuºnad.

Radu Câmpeanu, internat
la Terapie Intensivã

Preºedintele fondator al PNL 1990,
Radu Câmpeanu, a fost adus, în
noaptea de vineri spre sâmbãtã, la
Spitalul de Urgenþã Floreasca din
Capitalã, fiind în prezent internat la
terapie intensivã cu infecþie respirato-
rie, a declarat pentru Mediafax
purtãtorul de cuvânt al spitalului,
Bogdan Opriþa. Câmpeanu a fost
internat, de luni pânã miercuri, la
Institutul de Boli Infecþioase „Matei
Balº” din Capitalã, cu afecþiuni
pulmonare. Preºedintele fondator al
PNL 1990, în vârstã de 91 de ani, a fost
externat miercuri de la „Matei Balº”,
fãcând ulterior febrã. În noaptea de
vineri spe sâmbãtã, familia sa a
solicitat ambulanþa, Câmpeanu având
dureri în piept ºi oscilaþii de ritm
cardiac, motiv pentru care a fost
suspectat de un sindrom coronarian.
Trei medalii de argint ºi trei
de bronz la Olimpiada
Internaþionalã de
Matematicã pentru România

Elevii români au cucerit trei
medalii de argint ºi trei de bronz la cea
de-a 54-a ediþie a Olimpiadei
Internaþionale de Matematicã,
desfãºuratã în perioada 18 - 27 iulie în
localitatea columbianã Santa Maria,
informeazã Ministerul Educaþiei
Naþionale. Omer Cerrahoglu, elev în
clasa a XI-a la Colegiul Naþional
„Gheorghe ªincai” din Baia Mare, ºi-
a trecut în palmares o medalie de
argint, ceilalþi doi laureaþi cu argint
fiind ªtefan Spãtaru ºi Marius-Ioan
Bocanu, ambii elevi în clasa a X-a la
Liceul Internaþional de Informaticã din
Bucureºti. Medaliile de bronz au fost
obþinute de ªtefan-Cosmin Gramato-
vici (Colegiul Naþional „Tudor Vianu”
din Bucureºti), Hai Tran Bah ºi Andrei-
Viorel Bud (de la Liceul Internaþional
de Informaticã din Capitalã”. Ediþia
din acest an a Olimpiadei Internaþio-
nale de Matematicã a reunit 547 de
participanþi din 103 þãri.

Judeþele Arad, Timiºoara, Caraº-Severin, Mehedinþi, Dolj ºi Olt se vor afla
astãzi sub cod portocaliu de caniculã, aceeaºi avertizare fiind emisã ºi pentru
mâine pentru judeþele Olt, Teleorman ºi Giurgiu, informeazã Administraþia

Naþionalã de Meteorologie (ANM). As-
tãzi, cât ºi mâine, canicula se va intensifi-
ca, temperaturile maxime urmând sã atin-
gã 39...40 de grade. Disconfortul termic
va fi deosebit de accentuat, iar indicele
temperaturã-umezealã (ITU) se va situa
peste pragul critic de 80 de unitãþi. Insta-
bilitatea atmosfericã se va accentua trep-
tat. Îndeosebi seara ºi noaptea, vor fi frec-
vente descãrcãri electrice, intensificãri ale
vântului care pot lua aspect de vijelie,
averse ce vor avea ºi caracter torenþial, iar
izolat cantitãþile de apã vor depãºi 25...30
l/mp ºi se va semnala grindinã.

Cod portocaliu de caniculã mâine,
inclusiv în Dolj

Gheorghe Funar, pânã acum
secretar general al PRM, a fost
ales preºedinte al formaþiunii,
sâmbãtã, la Congresul Extraor-
dinar de la Alba Iulia, cu 530 de
voturi din cele 667 valabil
exprimate, în timp ce fostul lider
al formaþiunii, Corneliu Vadim
Tudor, a fost exclus, prin vot
deschis, înregistrându-se doar
patru voturi împotrivã ºi trei
abþineri. Aproximativ 700 de
delegaþi au participat la Con-
gresul Extraordinar al PRM,
unde pentru funcþia de preºe-
dinte al partidului au candidat
Gheorghe Funar, Corneliu
Ciontu ºi ªtefan Valentin Varga,
ultimul autopropunându-se în
timpul lucrãrilor. Noul lider al
PRM, Gheorghe Funar, a
declarat corespondentului
Mediafax cã lucrãrile congresu-
lui s-au desfãºurat într-un spirit
de „unitate” ºi „bunã-credinþã”
ºi, totodatã, ºi-a exprimat
convingrea cã „PRM are
puterea de a renaºte”. El a mai
spus cã pãrerea unanimã a
delegaþilor prezenþi la congres a
fost cã trebuie înlocuitã „dicta-
tura unei singure persoane, a
fostului preºedinte Corneliu
Vadim Tudor, cu o conducere
democraticã ºi care sã respecte
statutul”. „Corneliu Vadim
Tudor, la fel ca oricare dintre
noi, este trecãtor prin lumea
asta ºi un preºedinte de partid
nu poate sã rãmânã în aceastã
funcþie 100 de ani”, a spus
Funar, adãugând cã a propus
Biroului Permanent al partidu-
lui, ºi iniþiativa sa a fost
aprobatã, limitarea la cel mult
douã mandate consecutive
pentru funcþiile de preºedinte,

Funar,  ales preºedinte al  PRM,
Vadim – exclus din part id

Preºedintele Traian Bãsescu, aflat
de miercuri în concediu pe litoralul ro-
mânesc, s-a întâlnit, sâmbãtã dupã-
amiazã, pe mare, cu membrii echipaju-
lui navei „ªtefan cel Mare”, a Poliþiei
de Frontierã, potrivit unor fotografii
postate, ieri dimineaþã, de pagina de
Facebook „Alãturi de preºedintele
nostru”. „Întâlnire-surprizã pe mare.
Aflat în misiune ieri (n.r. - sâmbãtã)
dupã-amiazã în largul Mãrii Negre, cu
destinaþia coasta de sud a Italiei, echi-
pajul navei „ªtefan cel Mare”, a Poli-
þiei de Frontierã, a avut parte de o în-
tâlnire-surprizã. Marinarii au vãzut în
depãrtare o ºalupã pe care, aºa cum
se face, au salutat-o din sirenã. ªalu-
pa a rãspuns marinãreºte ºi s-a apro-
piat de navã când, ce sã vezi!, la câr-
mã se afla ...chiar preºedintele Traian
Bãsescu! L-au invitat sã urce la bord,
ceea ce preºedintele, se vede din fo-
tografii, a acceptat cu mare plãcere, ºi
i-au prezentat nava. Echipajul i-a ofe-
rit ºi o ºapcã având însemnele navei.
La plecare, preºedintele ºi comandan-
tul ºi-au dat mâna ºi ºi-au urat reci-

Amintiri de vacanþã cu Bãsescu ºi Ponta

vicepreºedinte ºi secretar
general, astfel încât sã nu se
mai ajungã la dictatura unei
singure persoane. De aseme-
nea, potrivit sursei citate, s-a
decis alegerea unui Birou
Politic intermar, care sã asigure
conducerea partidului pânã la
organizarea unui congres
extraordinar, care ar putea avea
loc pânã cel târziu în toamna
acestui an. În replicã, Vadim
Tudor a declarat cã el considerã
cã la Alba Iulia a fost organizat
un congres ilegal. „Au venit cu
acte false ºi au anulat Congre-
sul PRM din urmã cu o sãptã-
mânã, care era de trei ori mai
numeros. Ei n-au cum sã mã dea
afarã, pentru cã PRM e brand
înscris la OSIM pe numele meu.
E un congres total ilegal. Ei
sunt câteva sute de persoane.
PRM are 300.000 de membri. E o
încercare disperatã a lor pentru
a se mai bãga în seamã. Cei mai
mulþi de acolo au fost daþi afarã
din PRM. Erau foºti senatori,
deputaþi, preºedinþi de consilii
judeþene ºi eu nu am mai avut
ce sã le ofer. Acum îºi cautã un
stãpân”, a afirmat sâmbãtã,
pentru Agerpres, Corneliu
Vadim Tudor. El a precizat cã
pânã la Anul Nou situaþia din
partid se va clarifica, contesta-
tarii sãi fiind acþionaþi în
instanþã. „Pânã la Anul Nou îi
calc în picioare. Acum o sãptã-
mânã am fost reconfirmat în
funcþia de preºedinte PRM.
Sunt prea tare pe adevãrurile
mele ºi pe partidul pe care l-am
creat. Funar, care a îngropat
PUNR, nu poate sã vinã cu
minciuni cã revigoreazã PRM”,
a explicat Vadim Tudor.

proc «Vânt din pupa!»”, este textul
postat pe pagina de Facebook „Alã-
turi de preºedintele nostru”.

Nici premierul Victor Ponta – care a
parcurs, vineri, toate probele speciale
prevãzute în programul Raliului Sibiu-
lui, competiþie care face parte din Cam-
pionatul European de Raliuri, fãrã însã
a fi înscris oficial în cursã - nu s-a lãsat
mai prejos ºi a scris, sâmbãtã, pe o re-
þea de socializare, despre acest lucru.
„Experienþa de la Sibiu - extraordinarã,
de care îmi voi aminti cu plãcere me-
reu! Mulþumiri lui Titi Aur (profesorul
meu în spatele volanului), dar ºi echi-
pei de mecanici, de un profesionism
desãvârºit. Felicitãri participanþilor, dar
ºi spectatorilor - entuziaºti, dar foarte
disciplinaþi. Bravo organizatorilor ºi au-
toritãþilor locale din Sibiu! România
demonstreazã cã poate organiza o eta-
pã de Campionat European la cele mai
înalte standarde. Participarea mea a fost
simbolicã ºi cu un mesaj pozitiv, de
sprijin pentru campania FIA care sus-
þine condusul prudent ºi siguranþa ru-
tierã”, a scris premierul.
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Între coºmareÎntre coºmareÎntre coºmareÎntre coºmareÎntre coºmare
Structural malefic, oscilând între umori

dintre cele mai diverse ºi mai imprevizi-
bile, Traian Bãsescu este tipul þâfnosului
prin excelenþã. Histrionic prin tempera-
ment, nestatornic în relaþii interumane
(dacã apar cele mai mici indicii de nesu-
punere), nu se poate sustrage ispitei difi-
denþei faþã de oricine îi pune la îndoialã,
nu doar priceperea, ci ºi gusturile. Iar ale
sale – gusturile, vreau sã spun –  sunt
puþine ºi controversate, ba chiar otrãvite
de efectele unei lipse de culturã elemen-
tarã, acel minim patrimoniu de deprinderi
pe care educaþia, fie ºi neperformantã,
sfârºeºte deseori prin a le inculca subli-
minar în comportamentul habitutinal al
unui ins aruncat, prin circumstanþe alea-
torii, în viaþa publicã.

Obligat, probabil ºi cu concursul unor

sfãtuitori arvuniþi cu bucata ºi cu con-
tracte… determinate, sã cadã la coabitare
cu premierul Victor Ponta, a revenit, mai
repede decât ºi-o fi propus, zgâlþâit proba-
bil de aceeaºi febrã a þâfnei cãreia nu-i poate
rezista, la singurul solfegiu pe care-l ºtie
de o viaþã: datul cu pietre. Fireºte, am în
vedere uriaºa lecþie evanghelicã, acea im-
posibilã invitaþie christicã la lapidarea nefe-
ricitei neveste infidele, o lecþie din a cãrei
condiþie dilematicã cu greu se poate ieºi.
Pentru Traian Bãsescu, marinarul obiºnuit
sã ordone, prin silabe iar prin cuvinte în-
tregi, prin cine ºtie ce porturi ale unor pe-
regrinãri pe cât de norocoase pe atât de
suspecte încã pentru propriul sãu destin,
partea dilematicã nu-l atinge: iertat de bi-
nefacerile vreunei înþelepciuni, rob al unui
instinct necizelat, bãnuitor în spectrul ime-

diat ºi în cel mai îndepãrtat, rãvãºit de un
spirit revanºard pe care altminteri nici nu
se sfieºte sã-l afiºeze, preºedintele dero-
bat de legitimitate îmi pare tot mai mult
acelui mahalagiu þâfnos care, sfâºiat de
morbul vendetei, nu scapã niciun moment
de neatenþie a adversarului spre a-ºi apli-
ca, indecent ºi inelegant, loviturile sale
imunde.

Exemplele spuzesc de la o sãptãmânã
la alta, iar recentele sale atacuri la adresa
guvernului ºi a lui Ponta – nu doar mur-
dare, ci mustind într-o mare de ipocrizie
– sunt mai mult decât ilustrative.

Ce-i drept, din deceniul mandatului sãu
a mai rãmas un an: cum va trece, încã nu
ºtim. ªtim doar cã întregul sãu mandat a
cãpãtat dimensiunea unui veritabil ºi ne-
dorit coºmar din care ar trebui sã ieºim

mai înainte sã ne trezim în chingile nemi-
loase ale vreunei catastrofe.

Bãsescu îmi pare cã e la fel de con-
ºtient: ºi de dimensiunea coºmarului
(asupra cãruia nu mai poate demult in-
terveni curativ ºi de ºi-ar dori!), dar ºi
de nevoia de gãsi, prin interfugii de pa-
lat demne de conspiraþii sectare, o portiþã
de scãpare. Cât îi va folosi Miºcarea
Popularã, a sa ºi a unei „amilii” de þuþeri
ºi de câþiva intelectuali dedulciþi la afi-
nitãþi ne-elective, vom afla mai repede
decât îºi imagineazã el.

Alternativa însã se contureazã atât de
cumplitã pentru preºedintele încã într-o
funcþie contestatã încât un damf de coº-
mar, de data asta al sãu, se simte de pe
acum prin mai toate coclaurile societãþii
noastre.

„Încercãm – pentru cã este o
propunere acum – sã introducem
ºi ajutor de încãlzire pentru cei care
se încãlzesc cu energie electricã.
Acest lucru se referã la persoanele
care au fost într-un sistem centra-
lizat de încãlzire ºi care, din diferi-
te motive, nu mai existã. ªi decât
sã scoatem burlane pe geam – ori-
cum nu mai avem voie, pentru cã
restricþiile de mediu sunt din ce în
ce mai stricte –, o sã acordãm
acest sprijin pentru încãlzire elec-
tricã”, a spus Mariana Câmpeanu.

Ea a precizat cã specialiºtii din
ministerul pe care îl conduce lu-
creazã ºi la o formulã de simplifi-
care a criteriilor pe baza cãrora se
acordã ajutoarele de încãlzire, ast-
fel încât de acestea sã beneficieze
doar persoanele care au probleme
cu adevãrat. „Pregãtim programul
de ajutoare pentru încãlzire. Vom
încerca sã simplificãm acea listã
de active – ºi, ca sã vã aduc amin-
te, e vorba de bibilici. Vom încer-

Persoanele cu venituri mici, care folosesc energia
electricã pentru încãlzirea locuinþelor, ar putea intra pe

lista celor ce primesc ajutoare de cãldurã pe timp de iarnã,
în condiþiile în care îndeplinesc condiþiile legale în ceea ce

priveºte venitul minim garantat, a declarat ministrul
Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi Persoanelor Vârstni-
ce, Mariana Câmpeanu. Ajutorul ar putea fi acordat acelor
familii ce au fost racordate la sistemul centralizat de ter-

moficare ºi care a fost desfiinþat, din diferite motive.

ca sã scoatem din aceastã listã
numãratul gãinilor ºi altor lucruri
de genul acesta, sã ne axãm pe
activele principale pe care o per-
soanã le are: (...) dacã are mai multe
case, dacã are maºini Mercedes
sau alte maºini, dacã are venituri
din alte activitãþi, închiriere ºi alte
lucruri de genul acesta”, a explicat
ministrul Muncii.

Potrivit Marianei Câmpeanu,
mãsura ar putea fi luatã printr-o or-
donanþã de guvern, care este în
pregãtire acum. „Pregãtim ordo-
nanþã simplã, pentru cã am cerut
abilitare pentru ea (n.r. – pe perioa-
da vacanþei parlamentare), în aºa
fel încât sã putem sã o aplicãm
începând de anul acesta”, a afir-
mat ministrul. Câmpeanu a reamin-
tit cã Guvernul a adoptat o ordo-
nanþã prin care plafonul de venit
minim garantat a fost majorat, ast-
fel încât sã poatã acoperi creºteri-
le la tarifele percepute la serviciile
de gaz sau energie electricã.

Simpozionul se adreseazã sculp-
torilor profesioniºti (licenþiaþi în
sculpturã), membri ai Uniunii Ar-
tiºtilor Plastici din România, cu ac-
tivitate recunoscutã în sculptura

monumentalã de for public ºi cu
experienþã de minimum trei simpo-
zioane naþionale ºi/sau internaþionale
de sculpturã în piatrã. Tema este la
libera alegere a participanþilor, în

funcþie de dimensi-
unea ºi forma blo-
curilor de marmu-
rã de Ruºchiþa,
puse la dispoziþie de
organizatori.

Participanþii ce-
lei dintâi ediþii sunt
ºapte sculptori din
Craiova, Târgu
Jiu, Timiºoara ºi
Bucureºti: Marcel
Voinea, Emilian
Popescu, Alin To-

tescu, Paul Popescu (coordona-
torul simpozionului), Valentin Dui-
cu, Vasile Soponariu ºi Eugen Bar-
zu. Lucrãrile de sculpturã monu-
mentalã rezultate din acest proiect
au menirea de a îmbogãþi spaþiile
publice ºi de agrement din muni-
cipiul Craiova.

Parteneri în organizarea Simpo-
zionului Naþional de Sculpturã
„Drumuri Brâncuºiene” sunt Di-
recþia Judeþeanã pentru Sport ºi
Tineret Dolj, R.A.T. Craiova, R.A-
.A.D.P.F.L. Craiova, SC Salubri-
tate Craiova SRL, Compania de
Apã Oltenia, Uniunea Artiºtilor
Plastici din România – Filiala Dolj
ºi RECON SA (sponsor).

MAGDA BRATU

Începe Simpozionul Naþional de Sculpturã
„Drumuri Brâncuºiene”

Câteva blocuri mari de marmurã ºi-au fãcut apa-
riþia, de câteva zile, pe Velodromul din Parcul „Nico-
lae Romanescu”, deocamdatã servind drept… obsta-
cole pentru bicicliºti, care fac slalom printre ele. În
curând însã vor cãpãta cele mai diverse forme, crea-
te de artiºtii participanþi la Simpozionul Naþional de
Sculpturã „Drumuri Brâncuºiene”. Aflat la prima edi-
þie, evenimentul se va desfãºura în perioada 1-31
august, în organizarea Casei de Culturã „Traian De-
metrescu” ºi Primãriei municipiului Craiova.

Razie de amploare pe drumurile
din judeþul Dolj. Poliþiºtii din ca-
drul Serviciului Rutier au organi-
zat, la sfârºitul sãptãmânii care toc-
mai s-a încheiat, acþiuni pe
linia prevenirii ºi combaterii
accidentelor de circulaþie ca-
uzate de încãlcarea regimu-
lui legal de vitezã dar ºi a al-
tor cauze.

Poliþiºtii rutieri au consta-
tat, în cadrul activitãþilor des-
fãºurate, patru infracþiuni la
regimul circulaþiei ºi 261
abateri de naturã contraven-
þionalã, pentru sancþionarea
cãrora au fost aplicate

20 de permise de conducere reþinute în weekend
amenzi în sumã totalã de 33.690
de lei. Cu aceastã ocazie au fost
reþinute 20 permise de conducere
ºi 3 certificate de înmatriculare.

Florin N., 34 de ani, din Craio-
va, a fost depistat de poliþiºti în timp
ce conducea un autoturism, pe stra-
da „Unirii” din municipiu, ºi ajuns

la trecerea pentru pietoni
nu a acordat prioritate pie-
tonilor angajaþi regulamen-
tar în traversarea strãzii.
Poliþiºtii rutieri l-au sancþi-
onat pe acesta cu amendã
în sumã  de 320 lei, con-
form prevederilor OUG
195/2002, iar ca mãsurã
complementarã i s-a reþi-
nut permisul de conduce-
re în vederea suspendãrii.

ALINA DRÃGHICI
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MIRCEA CANÞÃR

ªeful IPJ Dolj, comisarul-ºef Constan-
tin Nicolescu, a prezentat într-o ºedinþã,
pe luna iulie a.c., a Autoritãþii Teritoriale
pentru Ordine Publicã (ATOP), un bilanþ
al instituþiei pe care o conduce pe primele
ºase luni ale anului. Fireºte, un bilanþ ro-
tund, cu cifre concrete, exprimãri în pro-
cente privind dinamica infracþionalitãþii de
toate felurile, prin imagini redate cu aju-
torul videoproiectorului, care includeau de
bunã seamã ºi ceea ce numim „liniºtea ºi
siguranþa cetãþeanului”. Chiar dacã IPJ
Dolj, cu toate structurile sale, nu repre-
zintã o instituþie „seducãtoare”, slujitoa-
re, cordialã, ea rãmâne într-un stat de drept
ceea ce ºtim cu toþii. ªi dacã „stã” real-
mente rezonabil la toþi indicatorii speci-
fici, notabilã capacitatea de intervenþie în
orice împrejurare, asta se datoreazã, cum
menþiona ºi comisarul-ºef Constantin Ni-

colescu, pe lângã efortul de circumstan-
þã, ºi colaborãrii adecvate cu celelalte in-
stituþii, fie cã e vorba de Jandarmerie,
Parchete, Direcþia de Informaþii, instanþe
judecãtoreºti, Poliþia Localã, entitãþi ale ad-
ministraþiei publice locale ºi aºa mai de-
parte. Ca o concluzie, dedusã dintr-un ex-
pozeu coerent ºi convingãtor, se poate
spune cã dominantã este „veghea perma-
nentã” în slujba cetãþeanului. Cã existã loc
pentru mai bine, mai ales în pragul preve-
nirii, aprecieri prãfuite, dar încã valabile,
se subînþelege. Numai cã „mai binele”, in-
clusiv „prevenirea”, trebuie sã le resimtã
cetãþeanul, adicã rãceala statului totalitar
sã nu fie substituitã cu fierbinþeala unui
univers în regim de fermentaþie. ªi rãb-
darea binevoitoare poate da rezultate mai
bune decât intervenþia durã ºi stilul ser-
monizant. Cum ni se serveºte cotidian prin

televiziunile de toate felurile. Neîndoiel-
nic, poliþiºtii nu sunt chemaþi sã facã te-
rapia sufletelor, dar prin calitatea de func-
þionari publici civili, cu statut special, nu
trebuie sã uite în nici o împrejurare de obli-
gaþiile, inclusiv etice, pe care le au, con-
sfinþite prin lege. Cultivarea tendinþei fio-
roase, ca valenþã a fermitãþii poliþistului
sau jandarmului în misiune, este tocmai
ceea ce adumbreºte relaþia cu cetãþeanul
de rând. Dar nu suntem pe un fundal de
purpurã. ªi eforturi de civilitate, tact, în-
þelepciune trebuie fãcute ºi de pe celãlalt
mal, iar asta nu mai trebuie demonstrat.
Dupã cum nu mai trebuie demonstrat cã
ºi IPJ Dolj, la nivel de comandã, are încã
bãtãi de cap cu nu puþini dintre angajaþii
sãi ºi nu doar din mediul rural. ªi dacã
protejarea asiduã a imaginii proprii, ca in-
stituþie publicã de referinþã, o împiedicã

sã-ºi devoaleze „miºcãrile de bucãtãrie
internã”, asta nu înseamnã cã unele nu
rãzbesc în spaþiul public. Suntem, pare-
se, într-un prea bun consens cu noi în-
ºine. Aºa stând lucrurile, ne-ar prinde
bine un scurt acces de inconsecvenþã.
Este o pãrere. Sã nu punem punct înain-
te de a insera o ºtire „de ultimã orã”. Un
sondaj Ifop, în Franþa, îl poziþioneazã pe
ministrul de Interne, Manuel Valls, cu-
noscut pentru fermitatea ºi intransigenþa
sa, ca fiind cel mai potrivit pentru func-
þia de prim-ministru. Întrucât reprezintã
sinteza între un reformist asumat ºi un
republican intransigent. Manuel Valls este
cel care a dispus, între altele, destructu-
rarea tuturor taberelor de romi ºi nu ac-
ceptã nici o concesie, motiv pentru care
inclusiv la nivelul partidului (PS) genereazã
discuþii pro ºi contra.

Poliþiºtii s-au deplasat în
cartierul Rovine, în Piaþa Gãrii
ºi în zona adiacentã Staþiei CF
din Craiova, unde au discutat
cu cetãþenii întâlniþi în scopul
pregãtirii antivictimale a
acestora. Craiovenii au fost
informaþi cu privire la modurile
de operare folosite de autorii
de infracþiuni ºi modalitãþile de
prevenire ºi combatere a
faptelor antisociale, modalitãþi-
le de sesizare a faptelor
antisociale ºi de legãturã cu
poliþistul de proximitate,
competenþele legale ale organe-
lor de poliþie.

Totodatã, au fost prezentate
sfaturi pentru prevenirea
infracþiunilor de furt din
locuinþe prin distragerea
atenþiei (prezentarea de produ-

La sfârºitul sãptãmânii trecute, poli-
þiºti de proximitate din cadrul Secþiei 4
Poliþie Craiova au continuat activitãþi-
le în cadrul campaniei de prevenire a
furturilor din locuinþe „Nu-þi scãpa casa

din ochi!”, iniþiatã la nivelul Inspecto-
ratului General al Poliþiei Române, de
Institutul de Cercetare ºi Prevenire a
Criminalitãþii, în parteneriat cu Grou-
pama Asigurãri.

se de curãþat ºi detergenþi, a
unor servicii de curãþenie ºi
deratizare, colectarea de
materiale feroase ºi neferoase,
prezentarea sau atribuirea unor
calitãþi oficiale, oferirea unor
ajutoare financiare din partea
autoritãþilor locale cu titlu
gratuit în schimbul înmânãrii
unei fotocopii a cuponului de
pensie sau a actului de identita-
te), tâlhãrie – smulgerea de
obiecte, înºelãciune – metoda
„loz în plic”, metoda „ghicitu-
lui ”, „accidentul”.

Poliþiºtii de proximitate au
distribuit 420 de pliante cu
sfaturi preventive cetãþenilor
interpelaþi, urmãrindu-se
conºtientizarea acestora cu
privire la riscurile la care se
expun, în cazul neadoptãrii

unui comportament preventiv,
totodatã procedând ºi la expune-
rea în zonele aglomerate a unor
afiºe cu sfaturi preventive.

Sfaturi preventive
oferite de poliþiºti
Dacã locuiþi la bloc. Montaþi

un interfon la intrarea în scarã
ºi asiguraþi-vã cã aþi închis bine
uºa. Uºa de acces în locuinþã
trebuie sã fie confecþionatã
dintr-un material rezistent la
solicitãrile mecanice ºi sã fie
încuiatã chiar ºi atunci când
sunteþi acasã. Dotaþi cu încuie-
tori suplimentare uºile de la
intrare sau cele care fac
accesul dinspre terase sau alte
locuri aflate în administrarea
comunã a locatarilor. Asiguraþi-
vã ferestrele, mai ales dacã
locuiþi la parter sau etajul 1, cu
gratii metalice sau un alt sistem

antiefracþie ºi închideþi-le, chiar
dacã pãrãsiþi locuinþa pentru
scurt timp. Instituiþi în bloc, cu
sprijinul vecinilor, un sistem de
supraveghere a vecinãtãþii.

Dacã locuiþi la curte.
Înãlþimea gardului care încon-
joarã curtea trebuie sã fie
corespunzãtoare pentru a nu
permite escaladarea sa cu
uºurinþã. Poarta ºi uºile de
acces în locuinþã trebuie sã fie
asigurate cu sistem de închide-

re. Pe timpul nopþii, asiguraþi-
vã cã ºi anexele sunt încuiate.

Adoptaþi o atitudine preven-
tivã. Nu permiteþi accesul în
locuinþã persoanelor care
prezintã diverse promoþii, în
scop caritabil sau pentru
sondaje de opinie. Acordaþi
atenþie când la uºa dumnea-
voastrã se prezintã persoane
necunoscute care declarã cã
fac parte din diferite instituþii
sau societãþi. Solicitaþi legitima-
þia de serviciu ºi cartea de
identitate, reþineþi (notaþi)
numele, prenumele ºi seria
actului de identitate, iar, pe cât
posibil, semnalmentele acesto-
ra. Nu oferiþi informaþii necu-
noscuþilor despre bunurile pe
care le deþineþi sau despre
vecini. Nu postaþi pe reþele de
socializare fotografii cu bunuri-
le pe care le deþineþi în locuinþã.
Nu comunicaþi date despre
plecarea de acasã în convorbi-
rile cu alte persoane sau pe
reþelele de socializare, ci rugaþi
persoanele de încredere sã vinã
sã vã ridice zilnic coresponden-
þa pentru a nu lãsa impresia de
casã nelocuitã.

ALINA DRÃGHICI
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 Firma Xalondine Energy SRL a
cumpărat mult teren în localitatea
Leu şi a amenajat aici un parc foto-
voltaic de mari dimensiuni. Primele
panouri solare au fost ridicate pe o
suprafaţă de 13,6 hectare şi au în-
ceput deja să producă energie ne-
convenţională. Poziţia fiind foarte
bună, investitorul s-a extins pe încă
10,4 hectare. Primarul localităţii,
Iulian Cristescu, apreciază că in-
vestiţia totală se apropie
acum de suma de 8 mili-
oane de lei şi că urmea-
ză ca firma să-şi stabi-
lească sediul social în
Leu, astfel încât toate
taxele să poată intra la
bugetul localităţii. „Am
purtat discuţii cu ei şi îşi
vor stabili sediul la noi în
localitate. Din calculele
noastre, ar urma să plă-
tească în jur de 400.000
de lei la bugetul local”, a
precizat primarul Iulian
Cristescu. Un alt avantaj sunt şi lo-
curile de muncă pentru locuitorii din
comuna Leu.

Locurile de muncă,
un adevărat câştig

În apropierea parcului fotovol-
taic se află o altă firmă, Todome,
care lucrează obiecte din fier for-
jat. Lucrul bun pentru comună este

Lacurile din Leu, o bogăţie naturală nebănuită
Pe partea stângă a drumului naţional dintre localităţile Leu şi Zănoaga, se află

unul dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice din judeţ. Încadrate între mirişti şi
câmpurile cu floarea-soarelui, panourile solare sunt o investiţie privată de la cap la
coadă. Numai că autorităţile locale îşi propun ca acest parc pentru captarea energiei
neconvenţionale să nu fie singura mare investiţie din Leu. Cele două lacuri naturale,
aflate în imediata vecinătate a comunei, sunt un potenţial extraordinar pe care Pri-
măria Leu îşi doreşte să îl pună acum în valoare.

Locuitorii din Leu nu
mai bat drumurile
pentru acte

Locuitorii din Leu nu mai merg
în alte localităţi pentru a-şi face
documentele de identitate. În fosta
„Şcoală de fete” a fost amenajat un
birou funcţional pentru Evidenţa
Populaţiei, care este acum plin de
acte. „ Avem, în baza noastră de
date, aproape 30.000 de persoane
înregistrate, pentru că avem aron-
daţi şi locuitorii altor localităţi. Este
mult de lucru, dar este bine că per-
soanele din Leu nu mai trebuie să
bată drumurile prin alte părţi”, a
spus Nicolae Nedelcu, funcţionar
în cadrul serviciului.

O bibliotecă
dotată cu 12.000

de volume
Biblioteca din Leu are în dotare

12.000 de volume din toate dome-
niile, inclusiv cărţi de specialitate şi
dicţionare. „Avem în jur de 600 de
cititori care vin şi împrumută perio-
dic cărţi”, ne-a spus bibliotecara
Nuţica Păunescu. Elevii împrumu-
tă cărţi recomandate de profesori,
din bibliografia şcolară, dar sunt şi
pensionari care, mai ales iarna, vin
la bibliotecă şi îşi aleg câte o carte
pentru lectură. „De obicei, împru-
mută cărţi despre istorie”, a adău-
gat bibliotecara. Un mare succes
pare să aibă reţeaua Biblionet, mulţi
tineri venind la bibliotecă pentru a
naviga pe internet.

Bogăţia naturală
din curtea bisericii din Zănoaga

În curtea bisericii din satul Zănoaga se află un stejar secular care îşi
întinde coroana până aproape de acoperiş. Fiind un copac atât de bă-
trân, autorităţile nici nu se gândesc să-l îndepărteze din peisaj, ba, din
contră, să îl protejeze. Biserica însăşi, care poartă hramul „Sfântul Ni-
colae”, este un monument istoric, datând din anul 1839.

că, şi aici, îşi găsesc de lucru câţi-
va dintre locuitorii din Leu. „Firmele
sunt o mare oportunitate pentru noi.
Pe de o parte, ne oferă locuri de
muncă pentru localnicii noştri, iar
pe de altă parte, de la ele ne vin şi
taxe la buget, cum am mai spus.
Încercăm să facem tot ce se poate
ca să atragem cât mai multe socie-
tăţi pe terenurile noastre, profitând
în felul acesta de poziţia pe care o

avem”, a declarat Iulian Cristescu.
Pentru a le crea firmelor posibilita-
tea de a-şi stabili afacerile în Leu,
Primăria a iniţiat un proiect de ho-
tărâre prin care s-a propus ca Pla-
nul Urbanistic Zonal (PUZ) al loca-
lităţii să fie extins, acesta fiind vo-
tat de Consiliul Local Leu. „Consi-
lierii au înţeles că acest lucru re-
prezintă o posibilitate de a avea mai

mulţi investitori în comună şi au
susţinut propunerea noastră. Acum
aşteptăm firmele care sunt intere-
sate să se aşeze la noi în localitate”,
a mai spus primarul localităţii Leu.
Primăria va concesiona
lacul cel mic

Cea mai mare posibilitate de in-
vestiţii sunt însă cele două lacuri
naturale care se află în imediata apro-
piere a localităţii. La vecinătatea cu
satul Ghindeni, există două luciuri
de apă, unul de 8,5 hectare şi altul
de 4,5 hectare, care sunt încadrate
într-un peisaj cu multe dealuri. „La-
cul cel mic intenţionăm să îl con-
cesionăm pe o perioadă de 20 de
ani. Am iniţiat procedurile în Con-
siliul Local şi am primit şi avizul de
legalitate de la Prefectura Dolj, iar
acum urmează să găsim un inves-

titor care să fie interesat
de amenajarea lui”, spune
primarul Iulian Cristescu.
Primăria Leu îşi propune
să păstreze în domeniul
public doar lacul cel mare
şi să-l concesioneze pe cel
mic. Cu banii proveniţi din
redevenţă, autorităţile ar
urma să-l amenajeze şi să-
l ofere ca loc de relaxare
pentru locuitorii comunei.
„Un om cu bani ar putea
să facă multe aici, pentru
că este un peisaj excepţi-

onal. Lacurile sunt înconjurate de
dealuri, care pot fi împădurite, iar
apa este naturală, provine din izvoa-
rele care se află dedesubt”, este de
părere primarul Iulian Cristescu.
Balta are peşte

Deşi nimeni nu s-a îndeletnicit
cu curăţarea şi popularea lor, în
lacurile de lângă pădurea Lala, cum
se cunosc prin partea locului, se
află destul de mult peşte, şi încă
unul foarte gustos. Caras, crap,
biban şi roşioară sunt doar câteva
specii pe care pescarii amatori le
scot din apele liniştite, dar  pline
totuşi de vegetaţie de la Leu. „Se
pescuieşte foarte bine aici. Eu nu
am mâncat până acum, dar toată

lumea spune că este un peşte foarte
dulce”, spune primarul Iulian Cris-
tescu. „Ar trebui să bage nişte fi-
tofag, cred că s-ar face foarte bine
în aceste ape. Cineva a aruncat
odată nişte ştiuci, dar nu ştiu ce s-
a întâmplat cu ele, cred că nu au
mers. Dar sunt nişte lacuri cu un
potenţial foarte bun”, spune Auraş
Botofei, viceprimarul comunei Leu,
care este pasionat de pescuit. Bra-
conierii au mirosit imediat că balta
are peşte şi nu au întârziat să-şi
facă apariţia pe lacuri. „Vin cu tot
felul de plase de monofilament şi
le întind de o parte şi de alta a la-
cului. Tot peştii se prind acolo. A
trebuit să luăm măsuri ca să nu se
distrugă de tot habitatul”, a spus
primarul Iulian Cristescu.
Se profilează un parc turistic

Primăria Leu a încheiat imediat
contracte pentru paza lacurilor, iar
când nu şi-a mai permis financiar,
lacurile au rămas  în observaţia
strictă a celor cinci poliţişti locali
care merg acolo pentru a vedea
cum s tau lucrurile. „Un privat ar
putea să facă aici un mini-sat de
vacanţă de toată frumuseţea.  Te-
ren este destul pe aceste dealuri,
iar  oamenii sunt dispuşi să mai
vândă din pământurile pe care le
au ac olo. Lac ul ar fi uşor de cu-
răţat, pentru că apa se află la su-
prafaţă şi, din acest motiv, poate

ar putea fi şi lesne de extins dacă
investitorul şi-ar pune problema să
aibă la dispoziţie un luciu mai
mare”, a  mai spus primarul Iu-
lian Cristescu. Autorităţile îş i ima-
ginează aici un loc de relaxare
pentru locuitorii din Leu şi numai.
Dacă lacurile vor fi amenajate co-
respunzător,  c u hidrobic ic lete,
bărc i şi locuri umbroase pentru
vizitatori,  atunci ele ar putea de-
veni un loc foarte căutat chiar şi
de locuitorii Craiovei, dat fiind fap-
tul că oraşul nu se află la mare
depărtate de Leu.
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Luna trecutã, organele de inspecþie fis-
calã din cadrul Autoritãþii Naþionale a Vã-
milor au finalizat 52 de acþiuni de inspecþie
fiscalã, dispunând obligaþii de platã (acci-
ze, majorãri, dobânzi, penalitãþi, amenzi con-
travenþionale, sume confiscate) în cuantum
de 7.887.362 lei. În aceeaºi perioadã, echi-
pele mobile din cadrul ANV au desfãºurat
1.095 de acþiuni de control, în cadrul cãro-
ra au aplicat 540 amenzi contravenþionale
în cuantum total de 2.261.937 de lei ºi au

52 de acþiuni de inspecþie fiscalã
Luna trecutã, Dolj: Peste 21.000 de ºomeri neindemnizaþi

Bãncile vor acorda agricultorilor, în contul adeverin-
þelor APIA, credite cu o dobândã maximã ROBOR (rata
medie a dobânzilor în lei pe piaþa interbancarã) la 6 luni
+ 4% pentru Fondul European de Garantare Agricolã,
respectiv maxim ROBOR + 4,5% pentru Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã. APIA va
încheia convenþii cu bãncile interesate ºi le impune
acestora câteva condiþii, pe lângã cele privind dobânzile.
Astfel, instituþiile de credit trebuie sã deþinã sucursale
sau agenþii în cel puþin 30% din judeþe ºi sã fi finanþat în

confiscat bunuri valoare de 3 576 186 lei.
Urmare a activitãþii de control ulterior ºi
reverificare a declaraþiilor vamale, au fost
constatate 453 de fraude ºi iregularitãþi, sta-
bilindu-se suplimentar diferenþe de drepturi
vamale ºi alte impozite ºi taxe, inclusiv ac-
cesoriile aferente datorate bugetului de stat,
în sumã totalã de 4.660.648 de lei. În ceea
ce priveºte controlul vamal privind respecta-
rea drepturilor de proprietate intelectualã ºi a
regimurilor mãrfurilor prohibite ºi restricþio-

nate, autoritatea vamalã a reþinut
2.650.991 de articole de mãrfuri sus-
ceptibile a încãlca un drept de pro-
prietate intelectualã, 2.321.100 de þi-
garete (ascunse, nedeclarate),
10.500 EUR ºi 14.500 USD, valutã
reþinutã ca urmare a nerespectãrii
obligaþiei de declarare a numerarului
la frontiera comunitarã. Totodatã, în
luna iunie 2013, organele de supra-
veghere ºi control ale autoritãþii va-
male au sesizat organele de urmãrire
penalã în 311 cazuri.

În judeþul Dolj, la finele  lunii iunie 2013
s-a înregistrat o ratã a ºomajului de 8.89%,
corespunzãtoare unui numãr de ºomeri de
25.466 persoane, aceasta înregistrând un
trend descrescãtor faþã de luna mai 2013,
când rata ºomajului a fost 8.98%, cores-

perioada 2008-2012 anumite activitãþi din Programul
Naþional de Dezvoltare Ruralã (calitatea vieþii în zonele
rurale ºi diversificarea economiei rurale ºi axei, respec-
tiv axa IV Leader). Totuºi, APIA poate încheia convenþii
ºi cu bãncile care nu îndeplinesc cerinþa privind reþeaua
teritorialã, dar vin cu oferte de creditare sub nivelul
general impus ºi acceptã ca acestea sã fie

înscrise în convenþie. APIA va încheia acte adiþiona-
le la toate convenþiile aflate în derulare, introducând
prevederile noului ordin.

APIA va încheia contracte cu bãncile

Credite pentru fermieri

punzãtoare unui nu-
mãr de ºomeri de
25731. Din totalul de
ºomeri de  înregistraþi
la sfârºitul lunii iunie
2013, 4.366 de per-
soane sunt ºomeri in-
demnizaþi ºi 21.100 –
neindemnizaþi. Din nu-
mãrul de ºomeri nein-
demnizaþi, 17.996 per-
soane primesc adeve-
rinþe pentru venitul
minim garantat, con-
form Legii 416/2001,
cu modificãrile la zi.
Ponderea femeilor  în
numãrul total de
ºomeri înregistraþi la
nivelul lunii iunie 2013

este de aproximativ 40.67% (10.357). Din
numãrul total de ºomeri indemnizaþi de 4366
persoane, 4310 provin din muncã ºi 56 din
rândul absolvenþilor. De la începutul anului
2013 pânã la data de 30 iunie s-au încadrat
în muncã 5.298 persoane.

Millennium Bank reduce do-
bânda anualã pentru cardurile de
credit la 14,9% pentru primele
ºase luni de la emiterea cardu-

lui, atât pentru retragerile de la
bancomate, cât ºi pentru tranz-
acþiile la comercianþi. „Clienþii
pot beneficia de aceastã facili-

tate aplicând pentru un nou
card de credit Visa Classic
sau Visa Gold. În plus, banca
a redus dobânzile standard
care se aplicã dupã primele
ºase luni, la 22% pe an pen-
tru cardurile de credit Visa
Gold ºi la 28% pentru Visa
Classic. Aceste dobânzi sunt
valabile atât pentru tranzac-
þiile la comercianþi, cât ºi pen-
tru retragerile de la ATM-uri”,
se precizeazã într-un comu-
nicat al bãncii remis redacþiei.
De asemenea, clienþii pot
primi 100 de lei bonus dacã
îºi deschid un Depozit Chib-
zuit de Vacanþã – care oferã
o dobândã de pânã la 6,5%
pentru economiile în lei pe
trei luni – sau contracteazã un
Credit de nevoi personale ori
un Credit de investiþii imobiliare
pânã pe 30 septembrie 2013 ºi
apoi achiziþioneazã un card de
credit pe care îl activeazã în ter-
men de 90 de zile.

Clienþii nu sunt restricþionaþi
la o anumitã reþea

de comercianþi parteneri
Aceste noi caracteristici com-

pleteazã beneficiile cardurilor de
credit Millennium Bank, care in-
clud facilitatea Rate cu Dobân-
dã Zero pentru cumpãrãturi
efectuate la orice comerciant din
þarã ºi din strãinãtate, lansatã în
premierã pe piaþa din România.
„Clienþii nu sunt restricþionaþi la
o anumitã reþea de comercianþi
parteneri ºi pot accesa aceastã
facilitate la oricare dintre cei 30

de milioane de comercianþi din
200 de þãri care acceptã plãþi cu
cardurile Visa. În plus, banca
rãsplãteºte cu un bonus de 50
de lei toþi deþinãtorii de carduri
de credit care recomandã noi
clienþi pentru acest produs,
precum ºi persoanele recoman-
date care achiziþioneazã carduri
de credit”, se mai precizeazã în
comunicat.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Dobânzi valabile pentruDobânzi valabile pentruDobânzi valabile pentruDobânzi valabile pentruDobânzi valabile pentru
tranzacþiile la comercianþitranzacþiile la comercianþitranzacþiile la comercianþitranzacþiile la comercianþitranzacþiile la comercianþi

Clienþii care aplicã pentru carduri de credit Millennium Bank
au ºi opþiunea de a refinanþa un card de credit ºi/sau un desco-
perit de cont de la alte bãnci, cu numai 12% dobândã anualã.
De asemenea, clienþii bãncii mai beneficiazã de reduceri de pânã
la 30% pentru toate cardurile de debit ºi de credit la plata bunu-
rilor ºi serviciilor achiziþionate de la comercianþii parteneri ai
bãncii, prin intermediul Programului Discount.
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Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Cãldura insuportabilã din
aceste zile le dã mari bãtãi
de cap craiovenilor. Mercu-
rul din termometre a urcat
ieri pânã la 35 de grade
Celsius la umbrã, iar discon-
fortul termic s-a resimþit din
plin. Sufocaþi de caniculã,
cardiacii ºi bãtrânii, în spe-
cial, au solicitat ajutorul
medicilor dupã ce li s-a fãcut
rãu în propria locuinþã. De
altfel, reprezentanþii Ministe-
rului Sãnãtãþii au cerut
serviciilor de ambulanþã sã
activeze planul de mãsuri
care se impune în perioadã
de caniculã. ªi Direcþia de
Sãnãtate Publicã (DSP)
trebuie sã colaboreze cu
autoritãþile locale pentru
amenajarea punctelor de
asistenþã a populaþiei în caz
de nevoie. În acest sens, în
cadrul primãriilor, farmacii-
lor, în dispensare, ºcoli sau

centre comerciale pot fi 
identificate, amenajate ºi
marcate spaþii cu aer condiþi-
onat unde se poate distribui
apã populaþiei.

În plus, inspectorii DSP
trebuie sã verifice condiþiile
de asigurare a asistenþei
medicale în unitãþile sanitare,
respectiv asigurarea stocuri-
lor de medicamente de
urgenþã, în special a medica-
mentelor pentru patologiile
determinate sau agravate de
caniculã, funcþionalitatea
generatoarelor de rezervã ºi
asigurarea rezervelor de apã
proprii ale unitãþilor sanitare.

Trebuie evitatã expunerea
prelungitã la soare

Pentru ca populaþia sã
suporte mai uºor temperatu-
rile caniculare ºi pentru a
evita apariþia unor incidente,
specialiºtii din cadrul Direc-

þiei de Sãnãtate
Publicã Dolj au lansat
ºi ei o serie de reco-
mandãri. În primul
rând, zilnic trebuie
consumate lichide,
între 1,5 ºi 2 litri, fãrã
a aºtepta sã aparã
senzaþia de sete. În
perioada de caniculã
se recomandã consu-
mul unui pahar de apã
la fiecare 20 de
minute. Sfatul este
însã acela de a evita
bãuturile alcoolice –
inclusiv berea sau
vinul –, care favori-
zeazã deshidratarea ºi
diminueazã capacita-
tea de luptã a organis-

mului împotriva cãldurii. Nu
sunt recomandate nici bãutu-

rile cu conþinut ridicat de
cofeinã – cafea ºi cola
– sau de zahãr, aºa
cum ar fi bãuturile
rãcoritoare carboga-
zoase, care sunt
diuretice.

În schimb, trebuie
consumate cât mai
multe fructe ºi legume
proaspete, întrucât
conþin o cantitate mare
de apã. De asemenea,
este de evitat expune-
rea prelungitã la soare
între orele 11.00 ºi
18.00. În situaþia în
care locuinþa este
prevãzutã cu aparat de
aer condiþionat, acesta
trebuie reglat astfel
încât temperatura sã
fie cu 5 grade mai
micã decât temperatu-
ra ambientalã. Ventila-
toarele nu trebuie

folosite dacã temperatura
aerului depãºeºte 32 de
grade Celsius.

Avertisment pentru bolnavi
La fel de importante sunt

ºi indicaþiile pentru persoane-
le vârstnice ºi cele cu afecþi-
uni cronice. Pentru acestea
medicii recomandã evitarea,
pe cât posibil, a plimbãrilor în
perioadele de vârf ale cani-
culei sau, dacã este absolut
necesar, sã foloseascã
îmbrãcãminte uºoarã din
materiale vegetale ºi o

pãlãrie de protecþie împotriva
soarelui. De asemenea,
persoanele care suferã de
anumite afecþiuni trebuie sã
continue tratamentul, con-
form indicaþiilor medicului.
Este foarte important ca în
aceste perioade, persoanele
cu afecþiuni cronice, cardio-
vasculare, hepatice, renale,
pulmonare, de circulaþie,
mentale sau cu hipertensiune
sã consulte medicul în
vederea adaptãrii schemei
terapeutice la condiþiile
existente.

Potrivit specialiºtilor DSP
Dolj, ºi angajatorii ar trebui
ca, în perioadele de caniculã,
sã asigure condiþii pentru
menþinerea stãrii de sãnãtate
a angajaþilor.

De asemenea, pentru
ameliorarea condiþiilor de
muncã se recomandã redu-
cerea intensitãþii ºi ritmului

activitãþilor fizice, asigurarea
ventilaþiei la locurile de
muncã, alternarea efortului
dinamic cu cel static ºi
alternarea perioadelor de
lucru cu perioadele de
repaus în locuri umbrite.

Atenþie la caniculã
ºi la toxiinfecþiile alimentare!

În plus, medicii avertizeazã
cã, în aceastã perioadã cu
temperaturi ce vor depãºi,
astãzi, 35 de grade Celsius,
riscul apariþiei unor toxiin-
fecþii alimentare creºte,

motiv pentru care
recomandã atenþie
la achiziþionarea
alimentelor ºi la
modul de preparare
a acestora. 

În zilele canicula-
re orice aliment
poate deveni o sursã
de infecþie, în
special carnea ºi
produsele din carne,
laptele ºi produse
din lapte ºi chiar ºi
legumele ºi fructele
dacã sunt consuma-
te fãrã a fi bine
spãlate în prealabil.
Bolile digestive
grave ºi toxiinfecþii-
le alimentare se
manifestã, în gene-
ral, prin febrã mare,

dureri abdominale ºi de cap,
însoþite de vãrsãturi. În
aceste condiþii, sfatul este
ca, încã de la primele simpto-
me, pacientul sã se adreseze
de urgenþã medicilor. Pentru
a preveni îmbolnãvirea, este
necesarã respectarea unor
reguli de igienã minimale,
cum ar fi spãlatul pe mâini.

Produsele alimentare trebuie
cumpãrate numai din locuri sau
spaþii înregistrate sanitar-
veterinar ºi pentru siguranþa
alimentelor, pentru cã le oferã
garanþia unor produse sigure,
care sunt controlate ºi care
sunt depozitate în condiþii
corespunzãtoare de temperatu-
rã ºi igienã. Odatã cumpãrate,
produsele trebuie sã fie þinute o
perioadã cât mai scurtã la
temperatura camerei. Produse-
le decongelate nu se reconge-
leazã pentru fi preparate sau
consumate ulterior.

Doljul se aflã, astãzi, sub atenþio-
nare cod portocaliu de caniculã. În
aceste condiþii, serviciile medicale de
urgenþã sunt în alertã, pregãtite sã
intervinã în situaþia în care mercurul
din termometre va continua sã urce.
Autoritãþile sanitare au solicitat deja
serviciilor de ambulanþã sã alerteze
echipajele ºi sã le suplimenteze aco-

lo unde numãrul solicitãrilor este în
creºtere. Acestea sunt pregãtite sã
acorde îngrijiri medicale celor care
acuzã probleme de sãnãtate provo-
cate de cãldura înãbuºitoare. Pentru
a evita totuºi apariþia unor astfel de
incidente, specialiºtii îi sfãtuiesc pe
doljeni sã respecte o serie de reco-
mandãri venite din partea medicilor.

Canicula pune serviciile medicale în gardãCanicula pune serviciile medicale în gardãCanicula pune serviciile medicale în gardãCanicula pune serviciile medicale în gardãCanicula pune serviciile medicale în gardã
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Proiectul de hotãrâre prin
care se propune consilierilor
judeþeni alocarea sumei de
160.000 de lei pentru recompen-
sarea elevilor care au obþinut
rezultate remarcabile la olimpia-
dele ºi concursurile ºcolare
organizate în anul ºcolar 2012/
2013 se aflã pe ordinea de zi a
ºedinþei Consiliului Judeþean
Dolj care are loc astãzi. Consi-
liul Judeþean Dolj a încheiat în
anul 2005 cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean ºi cu Instituþia
Prefectului Judeþului Dolj un
protocol de colaborare care
urmãreºte stimularea tinerilor
capabili de performanþã din
învãþãmântul preuniversitar
doljean.

„Consiliul Judeþean îi sprijinã
ºi în acest an pe elevii care au
dus mai departe bunul renume al
învãþãmântului doljean, prin
rezultatele deosebite înregistrate
la olimpiadele ºi concursurile la
care au participat. Vorbim

Consiliul Judeþean (CJ) Dolj intenþio-
neazã sã aloce 160.000 de lei pentru re-
compensarea elevilor care au obþinut
rezultate deosebite la olimpiadele ºi con-
cursurile organizate în anul ºcolar 2012-
2013. Banii ar urma sã fie folosiþi pen-

tru premierea tinerilor care s-au fãcut
remarcaþi în cadrul competiþiilor ºcola-
re ºi pentru acoperirea cheltuielilor oca-
zionate de participarea acestora la ta-
bere de instruire ºi agrement organiza-
te în þarã ºi în strãinãtate.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

despre aproape
100 de premii ºi
menþiuni obþinute
de tinerii din
judeþul nostru la
competiþiile
ºcolare la care au
fost prezenþi în
anul ºcolar 2012-
2013. Ne-am
propus sã alocãm
160.000 de lei
pentru a rãsplãti
aceste rezultate
remarcabile, care
ne bucurã, care
ne fac cinste ºi
care confirmã
încã o datã
calitatea învãþã-
mântului din
judeþul Dolj.
Craiova este
astãzi un puternic
centru ºcolar,
graþie unui

management foarte bun al
conducerii Inspectoratului
ªcolar Judeþean, dar ºi al bunei
pregãtiri a cadrelor didactice.
Din acest punct de vedere,
Doljul se poziþioneazã în topul
judeþelor din România. Nu
întâmplãtor colegiile din Craiova

sunt unele dintre cele mai
importante centre de învãþãmânt
preuniversitar din România,
bucurându-se de recunoaºtere ºi
apreciere atât pe plan naþional,
cât ºi internaþional”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa.

“Performanþa
în educaþie
trebuie rãsplãtitã”

ªeful administraþiei publice
judeþene a mai spus cã vor fi
premiaþi ºi elevii care au reuºit
sã obþinã notã maximã la
examenul de bacalaureat din
aceastã varã.  “Un alt indicator
care dovedeºte înalta calitate a
învãþãmântului doljean ne este
dat de aceste rezultate lãudabile
la examenul de bacalaureat,
unde, an de an, dupã ce se trage
linie, vedem cã liceele ºi colegii-
le din Dolj se aflã între primele
din þarã. Performanþa în educa-
þie trebuie rãsplãtitã. Elevii care
au reuºit sã obþinã nota maximã
la examenul de bacalaureat vor
fi premiaþi cu sume modice de
Consiliul Judeþean Dolj. Ne
raliem ºi noi acestui demers al
Guvernului României, care, prin
Ministerul Educaþiei, a decis

premierea elevilor de nota 10. În
Dolj, sunt patru absolvenþi de
liceu care, pe lângã acele sume
primite de la minister, vor fi
recompensaþi ºi de Consiliul
Judeþean Dolj.  Ne propunem
ca, prin premierea elevilor cu
performanþe, sã stimulãm
generaþiile care vin din urmã ºi
care trebuie sã ºtie cã toate
eforturile depuse pentru a obþine
rezultate bune la învãþãturã nu
trec neobservate, cã ele sunt
remarcate, apreciate ºi, iatã,
sunt ºi recompensate”, a mai
afirmat preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

“ISJ a gãsit
în Consiliul Judeþean
Dolj un sprijin”

La rândul sãu, inspectorul
general al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, Georgicã Bercea
Florea, a spus cã datoritã
olimpicilor care au obþinut
rezultate deosebite, Doljul se
situeazã între primele judeþe din
þarã în ceea ce priveºte calitatea
învãþãmântului. „Doljul, din
fericire, la capitolul performanþe
ºcolare, se situeazã între primele
judeþe din România. Mãrturie
stau rezultatele deosebite
înregistrate de olimpicii doljeni
la concursurile naþionale ºi
internaþionale. Mã bucur cã, în
eforturile de a-i recompensa pe

tinerii noºtri merituoºi, Inspec-
toratul ªcolar Judeþean a gãsit
în Consiliul Judeþean Dolj un
sprijin ºi un partener solid, de
încredere, cu care este asociat
de mai bine de opt ani. De
precizat ar mai fi cã recompen-
sarea elevilor cu performanþe
deosebite continuã în acest an.
Tinerilor care au participat la
concursuri ºcolare teoretice le
vor urma, în iarnã, cei care au
obþinut rezultate importante în
competiþiile sportive ºi care, de
asemenea, vor fi premiaþi.
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj depune toate eforturile
pentru a crea un mediu educaþi-
onal propice performanþei. An
de an, elevii doljeni se întorc
acasã cu premii de la concursu-
rile la care participã, continuând
tradiþia bunelor rezultate cu care
învãþãmântul doljean se poate
lãuda. De altfel, ºcoala doljeanã,
prin muncã susþinutã ºi perfor-
manþã la cel mai înalt nivel, ºi-a
câºtigat pe deplin locul între
primele ale României. Eforturile
depuse de Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj de a menþine
ridicatã aceastã ºtachetã a
performanþei în educaþie sunt
dublate de interesul pe care
autoritãþile locale ºi judeþene îl
acordã învãþãmântului”, a spus
inspectorul ºcolar general
Georgicã Bercea Florea.

Încã ºase profesori doljeni au
promovat definitivatul dupã con-
testaþii

Conducerea Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj a soluþionat
contestaþiile depuse la examenul
naþional de Definitivare în Învãþã-
mânt. S-au înregistrat un numãr
de 33 contestaþii, din care ºase au
fost admise, cu note peste 8. Îna-
inte de rezolvarea contestaþiilor, 48
de profesori doljeni promovaserã
examenul. Rezultatele finale au fost
publicate atât pe site-ul www.de-

finitivat.edu.ro, cât ºi la Centrul de
Examen de la ªcoala Gimnazialã
„Mircea Eliade” din Craiova.

Statistica finalã se prezintã ast-
fel: promovaþi cu note peste 8 –
54 candidaþi (50,94%), respinºi –
52 candidaþi (49,06%). Candidaþi
cu note peste 5 – 91 (85,84%),
candidaþi cu note sub 5 – 15
(14,15%). Cadrele didactice care
au promovat examenul naþional de
definitivare au dobândit dreptul de
practicã în învãþãmântul preuniver-
sitar. ªi profesorii care au contract

de muncã pe perioadã determinatã
ºi care au promovat examenul de
definitivat vor avea asiguratã con-
tinuitatea pe postul didactic/cate-
dra ocupatã, prin hotãrârea consi-
liului de administraþie din ºcoala
respectivã.

Cei care nu au promovat, pot
participa la cel mult douã alte sesi-
uni ale acestui examen, în condi-
þiile reluãrii de fiecare datã, ante-
rior susþinerii examenului, a stagiu-
lui de practicã cu durata de un an
ºcolar.
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Vizitatorii vor avea ocazia
sa vadă în acelaşi loc
toate piesele arheologice
de valoare din ţară

Inedita expoziţie „Aurul şi ar-
gintul antic al României” îşi pro-
pune să reunească unele dintre cele
mai reprezentative piese arheologi-
ce de aur şi argint descoperite pe
teritoriul României, obiecte datate
din neolitic (perioadă cuprinsă apro-
ximativ între 6.000 şi 3.500 î.Hr.)
până în secolele VI-VII d. Hr. Din-
tre piesele selectate, unele se află
în expoziţia „Tezaur Istoric” a Mu-
zeului Naţional de Istorie a Româ-
niei şi pot fi văzute doar la Bucu-
reşti, altele sunt expuse în diferite
muzee de istorie şi arheologie din
ţară, în timp ce altele, deşi cunos-
cute prin publicaţii de specialitate,
sunt încă păstrate în depozite.

Printre piesele expuse se vor nu-
măra tezaurele de la Pietroasa, Per-
şinari, Ostrovul Mare, Hinova, Pe-
retu şi Coşoveni, a precizat muzeo-
graful Rodica Marghitu Oanţă, cu-
ratorul expoziţiei „Argintul şi argin-
tul antic al României”. De aseme-
nea, publicul va avea ocazia să vadă
patru dintre brăţările dacice din aur,
precum şi brăţări şi podoabe roma-
ne. În total, 986 de obiecte de va-
loare vor putea fi admirate în ca-
drul expoziţiei. Exponatele vor pro-
veni atât din patrimoniul MNIR, cât
şi de la alte 31 de instituţii muzeale
din întreaga ţară.
Muzeografii craioveni au lucrat
aproape doi ani pentru docu-
mentaţie şi selectarea pieselor

Şi Muzeul Olteniei va participa
la expoziţie cu 89 de piese arheo-
logice din aur şi argint, între care
tezaurul monetar de la Vârtop, cu-
prinzând 45 de monede, numeroa-
se fibule, fragmente de c oliere,
pandantive, brăţări, inele etc., des-
coperite în siturile arheologice din
Dolj (Moţăţei, Drănic,  Brabova,
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Dintre bunurile de patrimoniu ale Muzeului Olteniei din
Craiova prezentate în expoziţie, cel mai valoros este un disc
metalic din bronz, argint şi aur, datat la sfârşitul Epocii Bron-
zului şi începutul Epocii Fierului şi descoperit la Călăraşi, în
punctul Teiş. Discul are diametrul de 30,4 cm şi o greutate de
1.470 g şi a fost asigurat la valoarea de 50.000 de euro. O
aplică (3,36 g), din sec. VII a. Chr., lucrată prin presare în
tehnica „au repousse”, o broşă (14,17 g) din a doua jumătate
a sec. II p. Chr. şi un inel roman (5,9 g), toate din aur, au fost
asigurate, fiecare, pentru 5.000 de euro.

Unele dintre cele mai frumoase şi mai valoroase obiec-
te deţinute de statul român vor putea fi admirate în cadrul
expoziţiei „Aurul şi argintul antic al României”, care va
fi deschisă, în perioada septembrie-decembrie a.c., la
Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) din
capitală. În total, vor fi expuse 986 de piese de aur şi
argint din patrimoniul cultural al României, care vor fi
asigurate împotriva tuturor riscurilor, timp de un an,
pentru suma de aproximativ 64 de milioane de euro.

Alături de alte 30 de instituţii muzeale din întreaga ţară,
şi Muzeul Olteniei va participa la expoziţie cu 89 de piese
arheologice din aur şi argint. Între acestea, tezaurul
monetar de la Vârtop, cuprinzând 45 de monede, ca şi
numeroase fibule şi obiecte de podoabă, integrale sau în
fragment. Cea mai valoroasă dintre piese este un disc
metalic, parte a unui scut de apărare, datat la sfârşitul
Epocii Bronzului şi începutul Epocii Fierului.

Exponatele au fost ridicate de la Craiova în urmă cu aproa-
pe două săptămâni, în condiţii de maximă securitate, şi sunt
asigurate la valoarea de 102.450 de euro. Expoziţia „Aurul şi
argintul antic al României” va fi una itinerantă şi va putea fi
văzută şi la Craiova, probabil în cursul anului 2015.

 Obiectele expuse vor fi asigurate pentru suma de aproximativ 64 de
milioane de euro. Doar valoarea pentru 185 de piese ale Muzeului Natio-
nal de Istorie a României se ridică la aproximativ 56 de milioane de euro,
restul de 801 piese, de la muzeele din ţară, partenere în cadrul expoziţiei,
fiind asigurate pentru aproximativ 7,5 milioane de euro. Paza transportu-
rilor în care se vor afla obiectele va fi asigurată de Jandarmeria Română.

Daneţi, Maglavit, Radovan), dar şi
în Mehedinţi şi Olt. „Am primit cu
bucurie propunerea de a participa
poate la cea mai importantă expo-
ziţie de arheologie care s-a organi-
zat în ultimii ani în România, ală-
turi de alte aproximativ 30 de mu-
zee din ţară, cu cele mai valoroase
piese din colecţiile lor. Din Oltenia
mai participă şi Muzeul Regiunii
Porţilor de Fier din Drobeta-Tur-
nu Severin (Mehedinţi) şi Muzeul
de Arheologie şi Etnografie din
Corabia (Olt) . Noi suntem unul
dintre muzeele care venim cu un
număr mare de piese, şi de aur, dar
preponderente sunt cele de argint.
Valoarea de asigurare, una destul
de mare, este suportată de Minis-
terul Culturii. Aş sublinia şi condi-
ţiile maxime de securitate în care
MNIR a preluat aceste piese, în
urmă cu aproape două săptămâni”,
a menţionat Florin Ridiche, ma-
nagerul Muzeului Olteniei.

Ridiche a mai precizat că pen-
tru acest proiect expoziţional spe-
cialiştii instituţiei au lucrat aproa-
pe doi ani, timp în care s-au reali-
zat selectarea pieselor şi documen-
taţia. Şi asta deoarece expoziţia va
fi însoţită de un catalog deosebit,
tipărit cu sprijinul Ministerului Cul-

turii. „Va fi un catalog amplu. Spe-
cialiştii de la MNIR nu numai că
au fotografiat piesele noastre, ci şi
locul de descoperire a lor, din ju-
deţul Dolj, în cazul în care acesta
a fost cunoscut. Aşadar, catalogul
va conţine şi fotografii cu siturile
arheologice de unde provin piese-
le importante ale muzeelor din Ro-
mânia», a adăugat Florin Ridiche.
La Craiova, expoziţia va fi
deschisă la Secţia de Istorie-
Arheologie, probabil în 2015

Pe lângă ac este date, Muzeul
Olteniei a furnizat MNIR şi infor-
maţii legate de securitatea spaţiilor
expoziţionale de la Secţia de Isto-
rie-Arheologie, în perspectiva pre-
zentării pieselor şi la Craiova. Pen-
tru că, după ce va fi vernisată, în
cursul lunii septembrie, la sediul
Muzeului Naţional de Istorie a Ro-
mâniei, unde va rămâne deschisă
până în decembrie, expoziţia ur-
mează să fie itinerată în cel puţin
12 muzee din România. «Intenţio-
năm să deschidem expoziţia la
Bucureşti în toamna acestui an, la
începutul lunii decembrie dorim să
o vernisăm la Cluj, la începutul
anului 2014 să se deschidă la Ti-
mişoara, urmând ca apoi să fie iti-

nerată către Oradea şi ulterior spre
Satu Mare», precizează reprezen-
tanţii MNIR într-o adresă înainta-
tă Muzeului Olteniei.

«Din cunoş tinţele mele,  es te
pentru prima oară când Muzeului
Naţional de Is torie a României,
după deschiderea acestei expoziţii
la Bucureşti, va prezenta şi în ţară
aceste piese de tezaur. Şi aici mă
refer la brăţările dacice, la „Cloş-
ca cu puii de aur” – piesă care nu
a ieşit din perimetrul muzeului bu-
cureştean în vreo expoziţie naţio-
nală sau internaţională. Bineînţeles
că ne-am anunţat şi noi intenţia de
a găzdui această expoziţie. După
capitală, în fiecare
oraş va putea fi vi-
zitată timp de o
lună. Nu ştiu exact
când se va deschi-
de la Craiova, pro-
babil în cursul anu-
lui 2015», a decla-
rat managerul Mu-
zeului Olteniei.

***
Amenajarea ex-

poziţiei va necesi-
ta două săptămâni,

şi asta pentru că vitrinele – apro-
ximativ 50 la număr – vor fi per-
sonalizate, adică vor f i realizate în
funcţie de dimensiunile pieselor.
Alte două săptămâni după expu-
nere vor f i necesare pentru strân-
gere şi transfer în următorul mu-
zeu.  „Este un proiect spectacu-
los,  în care sunt implic aţi foarte
mulţi specialişti din muzeele din
ţară.  Ne dorim foarte mult ca cele
mai deosebite piese de aur şi ar-
gint antic din România să fie vă-
zute şi de craioveni şi sunt con-
vins  că aces t lucru se va întâm-
pla”, a mai spus Florin Ridiche.

Fl
or

in
 R

id
ic

he

Muzeul Naţional de Istorie
a României
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Zeci de simpatizanþi ai preºe-
dintelui egiptean destituit, Moha-
med Morsi, au fost uciºi sâmbã-
tã, în cea mai violentã confrunta-
re de la cãderea ºefului statului,
noua putere anunþând intenþia de
a pune capãt contestaþiilor isla-
miste. Cele douã câmpuri au ne-
gat reciproc responsabilitatea pen-
tru violenþele din Cairo, soldate cu
peste 100 de morþi, potrivit parti-
zanilor preºedintelui islamist, de-
mis la 3 iulie a.c. de cãtre armatã.
Într-un comunicat, Ministerul Sã-
nãtãþii vorbeºte de 65 de morþi în

Cairo. Numai cã vineri, la Alexan-
dria (nord), al doilea oraº al þãrii,
în confruntãrile dintre adversarii
ºi partizanii lui Morsi s-au înre-
gistrat 9 morþi. Vicepreºedintele
Mohamed El Baradei a condam-
nat, sâmbãtã, pe contul sãu Twit-
ter, moartea zecilor de manifes-
tanþi islamiºti în ciocnirile cu po-
liþia. Confruntãrile care au avut loc
între armatã ºi Fraþii Musulmani,
formaþiunea lui Mohamed Morsi,
agraveazã ºi mai mult divizarea
þãrii. Vineri, justiþia egipteanã a
dispus arestarea preºedintelui de-

mis, Mohamed Morsi, pentru 15
zile, pentru implicarea sa în ata-
curile atribuite miºcãrii palestinie-
ne Hamas. Aceste acuzaþii „sunã
ca o rãzbunare a vechiului regim
ºi aratã cã acesta revine în for-
þã”, a declarat Gehad El Haddad,
un purtãtor de cuvânt al Fraþilor
Musulmani. „Hamas condamnã
aceastã decizie, care se bazeazã
pe postulatul cã ar fi ostilã Egip-
tului”, a declarat purtãtorul de
cuvânt al miºcãrii din Gaza, Sami
Abou Zuhri. Hamas este vizatã
printr-o campanie intensã de me-
dia egipteanã, ostilã preºedintelui
islamist, care pune în discuþie
patriotismul Fraþilor Musulmani ºi
le reproºeazã acestora legãtura cu
Hamas, acuzatã de ingerinþã în
afacerile egiptene înainte ºi dupã
revoluþia din 2011, care a dus la
înlãturarea de la putere a lui Hosni
Mubarak. Aceste atacuri s-au in-
tensificat dupã 3 iulie. Ministrul
de Interne, Mohamed Ibrahim, a
anunþat dispersarea „foarte apro-
piatã” a celor douã tabere din Cai-
ro în care s-au instalat miile de
partizani ai lui Morsi dupã rãstur-
narea acestuia de la putere. El a
promis o intervenþie „în condiþiile
legii” ºi „cu cât mai puþine pier-
deri posibile”, dar a cerut protes-

tatarilor sã pãrãseascã locurile
menþionate pentru prevenirea vãr-
sãrii de sânge. Situaþia este tensi-
onatã la maximum. „Generalul
Sissi este omul forte al noului re-
gim”, subliniazã Mustafa Kamel
el-Sayyed, profesor de ºtiinþe po-
litice la Universitatea din Cairo,
adãugând cã el se bucurã de „sus-
þinerea unei mari pãrþi a popula-
þiei, din cauzã cã acþiunile sale sunt
îndreptate contra Fraþilor Musul-
mani”. Egiptenii s-au mobilizat
vineri în toatã þara, rãspunzând
apelului uneia sau alteia dintre ta-
bere. Londra a condamnat utili-
zarea forþei contra manifestanþi-
lor, iar Parisul a cerut „tuturor
pãrþilor, inclusiv armatei, o mare
reþinere”. Violenþele care au loc în
Egipt au fãcut mai mult de 250 de
morþi în mai puþin de o lunã. Cri-
za politicã care macinã þara dupã
alegerea, în 2012, lui Mohamed
Morsi, a fãcut ca armata sã in-
staleze un preºedinte civil, interi-
mar, pentru o perioadã de tranzi-
þie premergãtor alegerilor legisla-
tive ºi prezidenþiale, probabil la în-
ceputul anului viitor. Fraþii Musul-
mani denunþã în continuare lovi-
tura de stat ºi evocã legitimitatea
preºedintelui ales ºi apoi înlãturat,
în condiþiile de acum cunoscute.

Egipt: Lupte între susþinãtoriiEgipt: Lupte între susþinãtoriiEgipt: Lupte între susþinãtoriiEgipt: Lupte între susþinãtoriiEgipt: Lupte între susþinãtorii
ºi opozanþii lui Mohamed Morsiºi opozanþii lui Mohamed Morsiºi opozanþii lui Mohamed Morsiºi opozanþii lui Mohamed Morsiºi opozanþii lui Mohamed Morsi

Preºedintele rus, Vladimir Putin, a
îndemnat Ucraina, care încearcã sã se
apropie de Europa, la o integrare cu Rusia
din punct de vedere economic, subliniind
legãturile spirituale dintre cele douã þãri
ortodoxe, în cadrul unei celebrãri religioa-
se la Kiev. ªeful statului rus, care a
început o vizitã de douã zile în Ucraina
pentru a sãrbãtori 1.025 de ani de la
creºtinarea Rusiei Kievene, a celebrat „o
unitate spiritualã solidã”, care serveºte
drept „bazã pentru prietenia ruso-ucrainea-
nã”. „Suntem cu toþii moºtenitori spirituali
a ceea ce s-a întâmplat în urmã cu 1.025

de ani (...). În acest sens, suntem un
popor unit”, a declarat el, evocând creºti-
narea, în 988, a Rusiei Kievene, primul
stat al slavilor estici, care s-au împãrþit
apoi în ruºi, ucraineni ºi bieloruºi. Festivi-
tãþile religioase la care participã preºedinþii
sârb, Tomislav Nikolici, ºi moldovean,
Nicolae Timofti, se desfãºoarã înaintea
unui summit la Vilnius, în noiembrie, care
ar putea sã se încheie cu un acord de
asociere între Ucraina ºi Uniunea Europea-
nã. „Vom respecta orice alegere a poporu-
lui ucrainean” privind integrarea în struc-
turile postsovietice, dominate de Moscova,

a subliniat Putin, adãugând cã, reunite,
economiile celor douã þãri vor fi mai
competitive. „În prezent, asistãm la o
concurenþã foarte puternicã pe pieþele
mondiale. Doar unindu-ne eforturile vom
putea sã devenim competitivi ºi sã câºti-
gãm în aceastã luptã încrâncenatã”, a
apreciat preºedintele rus. Moscova împin-
ge de mai mulþi ani Ucraina sã renunþe la
orientarea sa europeanã pentru a se
întoarce cãtre est ºi a invitat aceastã þarã
sã se integreze într-o uniune vamalã
formatã pentru moment din Rusia, Kazah-
stan ºi Belarus.

Putin îndeamnã Ucraina la o integrare economicã cu Rusia

Peste 1.000 de deþinuþi, dintre
care majoritatea de drept comun,
au evadat, sâmbãtã, dintr-o închi-
soare din Benghazi, capitala Libiei,
pe fondul tensiunilor ºi protestelor
care au urmat unei serii de asasina-
te ce a generat furia populaþiei.
„Este o revoltã în interiorul închi-
sorii Al Kuifiya, precum ºi un atac
din exterior. Peste 1.000 de deþinuþi
au putut sã evadeze”, a declarat pen-
tru AFP un oficial din cadrul servi-
ciilor de securitate, sub acoperirea
anonimatului. Potrivit lui, majorita-
tea evadaþilor erau deþinuþi de drept
comun, „dar unii erau deþinuþi pen-
tru activitãþi legate de fostul regim,
al lui Muammar Gaddafi”. Premie-
rul Ali Zeidan a confirmat evada-
rea. Potrivit lui, „locuitori din veci-
nãtate au lansat un atac, deoarece
nu mai vor aceastã închisoare în
apropierea locuinþelor lor”. Sâmbãtã
dimineaþa devreme, mii de manifes-
tanþi ºi-au exprimat nemulþumirea

faþã de partidele politice ºi Fraþii
Musulmani în special, acuzaþi cã
sunt responsabili de instabilitatea din
Libia, la o zi dupã o serie de asasi-
nate care au vizat în special un mi-
litant antiislamist. Aceste manifes-
taþii au fost marcate de acte de van-
dalism împotriva sediilor principa-
lelor douã partide: Partidul pentru
Justiþie ºi Construcþie (PJC), ari-
pa politicã a Fraþilor Musulmani li-
bieni, ºi rivalul sãu, Alianþa Forþe-
lor Naþionale (AFN, liberalã). În
noaptea de vineri spre sâmbãtã,
câteva sute de persoane au parcurs
strãzile din Benghazi pentru a de-
nunþa asasinarea, vineri, a unui
avocat ºi militant politic antiisla-
mist, Abdessalem al-Mesmari, pre-
cum ºi a doi ofiþeri ai armatei. Zei-
dan a declarat sâmbãtã cã frontie-
ra cu Egiptul a fost închisã pentru
cãlãtori pentru a împiedica respon-
sabilii de acest asasinat sã pãrãseas-
cã teritoriul, fãrã a preciza dacã

aceastã decizie este motivatã ºi de
evadarea deþinuþilor. El a anunþat,
în plus, cã o remaniere ministeria-

lã va avea loc în curând, pentru a
reduce numãrul miniºtrilor „în ve-
derea unei eficienþe sporite”.

Peste 1.000 de deþinuþi au evadat dintr-o închisoare din oraºul libian Benghazi

La Ljubliana, Hollande
inventeazã „Macedonia”

Preºedintele francez, Francois
Hollande, a comis a treia gafã
geograficã în mai puþin de douã
luni. Aflându-se la Ljubliana, în
Slovenia, pentru un summit al
þãrilor din Balcanii Occidentali,
preºedintele francez a inventat o
nouã þarã: „Macedonia”. El a
vorbit în francezã, la o conferinþã
de presã susþinutã cu Borut Pahor,
omologul sãu sloven, ºi a evocat
procesul de aderare la Uniunea
Europeanã al... Skopje. Francois
Hollande n-a pãrut sã realizeze
eroarea ºi a continuat comenta-
riul, afirmând cã þara sa este
dispusã „sã caute o soluþie” la
diferendul cu Grecia, care
blocheazã integrarea Macedoniei
în UE. Anterior, preºedintele
francez comisese o altã eroare, la
o conferinþã de presã în Tunisia.
Intervievat asupra evenimentelor
din Egipt, el a asigurat cã a luat
act de „situaþia din Tunisia”, care
permite acesteia sã se angajeze în
tranziþia democraticã. Cea mai
jenantã gafã este probabil cea de
la Tokyo, din 7 iunie. Referindu-se
la atacul sitului gazier din
Algeria, în care 10 japonezi ºi-au
gãsit moartea, el a prezentat
condoleanþe poporului chinez.

Cea mai spectaculoasã
paradã militarã organizatã
vreodatã în Coreea de Nord

Coreea de Nord a organizat,
sâmbãtã, o paradã militarã de
amploare, pentru a marca cea de-
a 60-a aniversare a armistiþiului
care a pus capãt rãzboiului dintre
cele douã Corei, prezentând
rachetele cu razã lungã de
acþiune, la o ceremonie prezidatã
de liderul Kim Jong-un. Mii de
militari, tancuri, rachete au defilat
în marea piaþã Kim Il-sung din
Phenian cu ocazia acestui
eveniment. Militari ºi spectatori
au strigat la unison „îl protejãm
pe Kim Jong-un cu vieþile noas-
tre” când tânãrul lider a apãrut
pe podium, flancat de principalii
lideri militari ºi de partid.
Armistiþiul din 1953 a pus capãt
la trei ani de lupte sângeroase
care au devastat Peninsula
Coreea, scindatã într-o parte de
Nord comunistã, aliatã Beijingu-
lui ºi Moscovei, ºi o parte de Sud
capitalistã, aliatã Washingtonu-
lui.

Mecanicul trenului deraiat
în Spania, acuzat de
„omucidere din culpã”

Mecanicul trenului care a
deraiat miercuri în Spania, la
Santiago de Compostela, provo-
când moartea a 78 de persoane,
plasat în arest preventiv joi seara,
este acuzat de „omucidere din
culpã”, a anunþat sâmbãtã
Ministerul de Interne. „De joi, de
la ora 19.40 (20.40 ora Româ-
niei), el este arestat din punct de
vedere juridic pentru presupuse
fapte de omucidere din culpã. (...)
Existã indicii rezonabile care ne
permit sã considerãm cã el poate
avea o eventualã responsabilitate
în ceea ce s-a întâmplat, ceea ce
va trebui totuºi sã stabileascã
judecãtorul ºi ancheta”, a
declarat Jorge Fernandez Diaz în
cadrul unei conferinþe de presã.
Mecanicul Francisco Jose Garzon
Amo, în vârstã de 52 de ani, este
suspectat cã a abordat cu vitezã
excesivã virajul strâns de la
intrarea în Santiago de Composte-
la, provocând deraierea trenului.
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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.

OFERTE SERVICIU
Caut o femeie se-
rioasã pânã în 45
ani pentru îngri-
jire copii în Italia.
Ofer 500 Euro.
Telefon: 0764/
637.101.
Angajez femeie
internã pentru
îngrijirea unei
bãtrâne. Telefon:
0749/780.751.

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

PRESTÃRI SERVICII
ªCOALÃ de
ºoferi, categoriile
A, B. Telefon:
0766/516.737.

Economistã tin evi-
denþã contabilitate.
Telefon: 0751/
239.088.
Executãm acoperi-
ºuri, subzidiri, gar-
duri, pavaje, hidroi-
zolaþii, termoizola-
þii, zidãrii, finisaje.
Telefon: 0744/
869.870.
Servicii de vidanja-
re. Telefon: 0748/
210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotogra-
fiez la preþuri avan-
tajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/
359.513.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

Societate de con-
tabilitate prestea-
zã servicii de ca-
litate la preþ avan-
tajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã
14 m cubi mãrfuri
diverse, mobilã,
tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la
domiciliul clientu-
lui. Telefon: 0740/
895.691.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã ul-
tracentral, bloc Dol-
jeana (45.000E).
Telefon: 0764/
447.730.

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

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

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

Vând apartament 3
camere, Calea Bu-
cureºti. Telefon:
0784/122.199.
Vând aparta-
ment 3 camere,
complet renovat.
Telefon: 0724/
558.703.
3 semidecoman-
date, îmbunãtãþit,
Institut, bl. 4. Te-
lefon: 0722/
654.623, dupã
ora 18.00.
Vând apartament 3
camere decoman-
date,superb, preþ
negociabil, zona
Ciupercã. Telefon:
0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere,
îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa
Poligrafie). 48.500
Euro negociabil.
Telefon: 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 apar-
tament 3 camere
decomandate ºi
casã + teren. Tele-
fon: 0766/577.828.

CASE
Vând gospodãrie
formatã din 2 case,
anexe ºi 38 ari cur-
te în sat Þugureºti,
comuna Valea
Stanciului. Telefon:
0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Vând casã cu man-
sardã, la roºu, zona
Preajba. Telefon:
0744/617.404.
Vând casã la 25 km
de Craiova. Tele-
fon: 0748/777.510.
Vând casã Malu
Mare, la stradã. Te-
lefon: 0727/159.492.
Casã Craiova 5
camere, 2 bãi, bu-
cãtãrie, încãlzire
centralã, anvelopa-
tã termic, eventual
schimb 2 aparta-
mente, 2 camere
sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vãnd casã cu  de-
pendinþe, livadã,
vie, în Fratoºtiþa
Filiaºi. Telefon:
0720/ 929.024.
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Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren in-
travilan în satul
Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
170 mp, central,
stradal, Craiova.
Telefon: 0766/
516.737.
Vând teren intravi-
lan ºi extravilan.
Telefon: 0766/
582.831.
TEREN 2500 mp
cu livadã ºi loc de
casã, stradal în lo-
calitatea Spineni -
Balº. Telefon: 0763/
530.002.
Vând teren intravi-
lan Iºalniþa + mo-
tosapã Telefon:
0766/ 820.993.
Vând teren 412 m.p.
intravilan, zona ANL
(Parc) preþ negocia-
bil. Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren Preaj-
ba 900 mp. Tele-
fon: 0723/253.544.
Vând teren 1300
mp Malu Mare,
ªcoala generalã,
cadastru, poziþie
excelentã 15 euro
mp. Telefon: 0725/
505.440.

Vând 2600 m.p.
pe ºoseaua ªim-
nicu de Sus, la 600
metri de lacul
Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând teren 1000
mp zona Metro
(spate), 20 euro/
mp. Telefon: 0724/
099.961.
Vând teren Leam-
na, 800 mp, preþ
avantajos. Telefon:
0762/109.556.
Teren Cârcea,
1500 mp, bilateral,
(str. Poºtei/Pelinu-
lui), utilitãþi. Telefon:
0726/271.641;
0723/591.673.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos,
str. Grãdinari, nr.
34. Preþ negocia-
bil, 600 mp. Tele-
fon: 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 Predeºti la
16 km de Craiova.
Telefon: 0251/
454.016.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

Vând 4300mp te-
ren intravilan la 10
km de Craiova –
cedez 4500mp
pentru renovarea
unei case + anexe.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren centu-
ra Nord 600 mp,
35 euro/mp, ne-
gociabil. Telefon:
0722/531.426.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND TEREN
ZONA PASARE-
LA PIELEªTI DE
70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren cen-
tral 330 mp des-
chidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Te-
renurile fiind la
stradã betonatã
având toate faci-
litãþile preþ conve-
nabil. Telefon.
0746/467.922;
0744/220.492.

Vând teren intra-
vilan Pieleºti (Peu-
geot), certificat
urbanism, 3000
mp, 10 euro/mp.
Telefon: 0722/
531.426.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004
înmatriculat 2008.
Telefon: 0728/
031.821.
Vând Mercedes
clasa S 320 diesel
din 2002, 7200
euro, Opel Vectra B
din 2001 16, benzi-
nã, GPL, 2500
euro. Telefon: 0765/
076.103.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0763/465.657.
Vând Cielo – 2007
– 1850 euro. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3,
albastru, 2007,
23500 km, 5 uºi,
1400 cm3, airbags,
ABS, ca nouã +
cauciucuri iarnã.
Telefon: 0746/
152.196.

De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fa-
bricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ:
650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatri-
culat. Telefon: 0745/
043.152.
Vând camion Ive-
co, turbo diesel, an
fabricaþie 2008,
39.000 km, nerulat
în România, motor
3500, dublã axã,
capacitate 6,5 tone,
preþ negociabil sau
alte variante. Tele-
fon: 0748/995.594.
Vând KIA SPOR-
TAGE, an fabricaþie
2005, preþ negocia-
bil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Opel Tigra
1400 cc, fabrica-
þie 1993, înmatri-
culat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã  pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi hor-
monii ºi antibioticele
din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând grâu 10 lei
baniþa. Telefon:
0762/933.364.
Vând pui Ciobã-
neºti Mioritici. Tele-
fon: 0728/896.048.
Vând 15 coli þiglã
Lindab. Telefon:
0751/403.323.

Ofertã specialã -
Vând þiglã EL-
PRECO 500 de
bucãþi. Telefon:
0764/637.101.
Vând 6 giurgiuvele
cu geam. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/464.043.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/ kg,
2 damigene 10-15
litri, 15 lei / buc. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând presã de ba-
lotat, sticle plastic,
cutii de bere, puti-
nã 50 vedre nouã
salcâm, 2 uºi cu toc
pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3
bare cornier de 60
mm lungi de 3 m, 3
foi de tablã zincatã
2,5/1 m. Telefon:
0761/ 355.869.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon:
0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând pãlãrie fetru
55 nouã gri - 50 lei,
covor persan 220/
180 bine întreþinut
- 70 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând combinã In-
ternaþional 541.
Tg-Jiu. Telefon:
0722/528.202.
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Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

Vând cadru meta-
lic nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
chiuvetã picior
(ciupercã) preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/ 446.918.
Vând convenabil
sau schimb cu ca-
lorifer fontã folosit,
un calorifer tablã
120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0251/ 534.303.
Vând cauciucuri
155/13 cu janþã noi,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/
850W nou, canis-
trã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon:
0251/427.583.
Vând cuptor cu
microunde cu
geam spart 80 lei,
maºinã de spãlat
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
lemne. Telefon:
0769/393.372.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de
cusut Singer, mini
aragaz cu 2 butelii
(de voiaj). Telefon:
0770/334.168.
Vând bar cu tera-
sã ºi dependinþe,
zona Tribunalul
Judeþean, str. Ian-
cu Jianu. Telefon:
0746/660.001.
Vând prelatã autotu-
rism, material gros,
puþin folositã. Tele-
fon: 0762/672.086,
0351/467.841.
Vând loc de veci 2
persoane, cruce de
marmurã. Telefon:
0251/546.666.
Vând cal semi-
greu. Telefon:
0741/975.279.

Vând ºifonier lemn
masiv, triploc 5 aþe
ºi uberdek Ri-
moldi. Telefon:
0757/072.050.
Vând frigider 320
litri, combinã muzi-
calã stereo, piei de
bovinã tratate, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
flex mare, aparat
sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie ara-
gaz, masã televi-
zor, covor, aragaz
voiaj cu butelie,
maºinã de cusut,
plãci muzicã popu-
larã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – in-
dex, aragaz + bute-
lie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante,
covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând loc de veci
Cimitirul Nord. Tele-
fon: 0741/473.338.
Vând familii albi-
ne. Telefon: 0741/
034.955.

Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bu-
cãtãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de
cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bu-
cãtãrie din fontã 20
lei, jaluzele diferite
mãrimi, lustre 2 ºi 3
braþe - 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând/închiriez
construcþie cu
spaþii separate 500
mp cu teren intra-
vilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard
beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare
ºi hrãnitoare mari
din plastic ºi tablã
groasã pentru pui,
curcani ºi animale
mici. Telefon: 0721/
152.832.
Vând cazan þuicã
din aramã, capaci-
tate mare ºi centri-
fugã miere. Tele-
fon: 0728/381.894.
2 morminte Cimiti-
rul Ungureni. Tele-
fon: 0351/437.906.

Albine – Familii
puternice, cu 5-6
rame cu puiet –
Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând 4 locuri de
veci, douã pe o par-
te suprapuse ºi douã
pe o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron),
televizor bucãtãrie,
2 radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând araci roºii,
fasole, vie 0,30-1-
2  lei/buc. Telefon:
0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii pu-
ternice – cu 4-5
rame cu puiet. Po-
dari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând puieþi de
viºin altoiþi, fruc-
te mari puieþi de
pruni, 2 lei buca-
ta. Telefon: 0251/
428.437.
SENZAÞIONAL.
Filiaºi - se vinde
restaurantul DI-
VERTIS. Telefon:
0743/055.225;
0760/653.355.
Vând aparat su-
durã autogen ºi
matriþã. Telefon:
0761/366.090.

Vând bicicletã
Franþa, cu cadru
genþi ionox, cauciu-
curi noi, Cehia
schimbãtor în tor-
pedou pantã. Tele-
fon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare,
bicicletã, telefon,
feliator, costum
Giudo copii, cear-
ceaf medicinal.
Telefon: 0785/
634.748; 0351/
461.140.
Vând mobilã,
calculator, com-
binã frigorificã,
loc de veci (Cra-
iova Nord), robot
de bucãtãrie, di-
verse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE
MARMURÃ. TE-
LEFON: 0731/
989.215; 0251/
425.651.
Vând 100 baniþe
grâu, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0765/291.623.

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009



14/ cuvântul libertãþii luni, 29 iulie 2013publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

luni, 29 iulie 2013

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând centralã
electricã. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 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
pentru cãldurã in-
stant apã caldã,
ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare
bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/
464.044.

Vând grilaje gea-
muri, preþ negocia-
bil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce mar-
murã 1200/400/
100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã
cu plutitor 20 lei.
Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2
m X 2 m, tãblii nou
– nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46
bãrbat – fermoar –
nasturi - tineret, ex-
cepþional. Telefon:
0725/533.042.
CUMPÃRÃRI

CASE
CUMPÃR casã,
Craiova în oraº.
Telefon: 0755/
030.030.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc fatã  în
gazdã. Telefon:
0769/ 680.597.
Închiriez garsoni-
erã, Calea Bucu-
reºti. Telefon:
0762/047.095.
Închiriere sau
colaborare pen-
tru termopane,
deþin spaþiu ºi
utilaje. Telefon:
0762/743.502.

Închiriez aparta-
ment 2 camere,
decomandat, zona
Lãpuº, etajul 2, se-
mimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez garsonie-
rã. Telefon: 0785/
080.928.
Închiriez aparta-
ment. Telefon:
0741/ 252.102.
Închiriez aparta-
ment cu 3 camere,
decomandat, mo-
bilat, Randez-vous
Brazdã. Telefon:
0747/896.616.
Magazin, bi-
rou, depozit,
str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez apar-
tament cu 2 ca-
mere deco-
mandat, zona
George Enes-
cu, strada Fã-
gãraº. Telefon:
0766/463.563.
Primesc în gazdã
o fatã. Telefon:
0251/428.437.
Închiriez spaþiu
comercial 148
mp la demisol
pretabil bar, dis-
cotecã, casino,
birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/
784.998.
P+E pretabil
pentru firme,
creºe, grãdiniþã
copii. Telefon:
0251/429.943;
0742/450.724.

Ofer spre închirie-
re apartament 3
camere modificat
în 4 camere, blocu-
rile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces
bilateral, pretabil
firmã. Telefon:
0744/541.452.
Închiriez aparta-
ment 2 camere, uti-
litãþi. Telefon: 0748/
105.609.

CERERI
Salariat, 50 ani, sin-
gur, nefumãtor, ne-
consumator de bã-
uturi alcoolice, caut
camerã cu chirie,
preferabil la casã,
zona Brestei. Preþ
convenabil. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Doresc aparta-
ment mobilat 2 sau
3 camere. Telefon:
0749/287.709;
0763/787.678.

Doresc sã închi-
riez apartament
2 camere, zona
1 Mai. Telefon:
0765/058.600.

DIVERSE
Pensionar singur
caut familie pentru
întreþinere la þarã.
Telefon: 0762/
603.748.
Singura argintã-
rie din Craiova,
situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica)
unde gãsiþi biju-
terii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi man-
opera / obiect.
Telefon: 0351/
423.493.
Ofer unei pensio-
nare sub 70 ani
adãpost ºi cãldu-
rã. Telefon: 0251/
428.437.

COMEMORÃRI
Cu sufletele cerni-
te de durere, amin-
tim celor ce l-au
cunoscut pe ine-
galabilul nostru
tatã, soþ ºi bunic,
col. (r) TOMA ION
din Goieºti, cã s-
au scurs patru ani

ºi jumãtate de la-
crimi ºi suferinþã
de când a plecat în
lumea fãrã de dor,
lãsând în urma lui
multã durere, re-
grete ºi un gol
imens în inimile
noastre, pe care ni-
meni ºi nimic nu-l
vor putea umple
vreodatã. Pioasã
amintire! Familia
veºnic îndoliatã!
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Borussia Dortmund a rãzbunat
eºecul din finala Ligii Campionilor ºi
Klopp i-a suflat lui Guardiola primul
trofeu la Bayern, 4-2, sâmbãtã sea-
rã, în Supercupa Germaniei. A patra
cuceritã de gruparea din bazinul
Ruhrului, ajunsã acum la numai “o
lungime” distanþã de recordul deþi-
nut chiar de rivala bavarezã.

Portarii au fost eroii unui start
formidabil. Cel negativ, Starke (Ne-

Guardiola a ratat primul trofeu alãturi de Bayern

Dortmund ºi-a adjudecat Supercupa GermanieiDortmund ºi-a adjudecat Supercupa GermanieiDortmund ºi-a adjudecat Supercupa GermanieiDortmund ºi-a adjudecat Supercupa GermanieiDortmund ºi-a adjudecat Supercupa Germaniei

“Nu cred cã cei de la Dortmund
au fost cu mult mai buni decât
noi, dar au câºtigat ºi respect asta.
Noi avem acum aproape o sãptã-
mânã la dispoziþie pentru a corecta
ce nu a mers în meciul cu Borus-
sia ºi pentru a debuta aºa cum tre-
buie în campionat (n.r. vineri sea-
rã, contra lui Monchengladbach,
pe teren propriu)”.

Pep Guardiola –
antrenor Bayern.

uer a lipsit, la fel ºi Ribery – acci-
dentaþi uºor), a gafat ºi Reus a pro-
fitat, marcând cu capul (6). Poziti-
vul, Weidenfeller, a scos fabulos la
ocaziile lui Shaqiri ºi Muller. L-a
imitat apoi Starke, spãlându-ºi din
pãcate, la ºutul lui Lewandowski de
2-0! Bayern a presat, dar trupa lui
Klopp a rezistat ºi a provocat per-
manent pericol pe contre. Una peste
alta, Borussia a intrat la vestiare cu
un avantaj minim.

Partea secundã a început liniº-
tit, nelãsând sã se întrevadã ceva
spectaculos pe tabelã. Nebunia s-
a iscat în minutul 54, când Rob-
ben a egalat dupã o centrare exce-
lentã a lui Lahm ºi o greºealã a lui
Grosskreutz. Golul n-a speriat-o
pe Borussia, a infuriat-o chiar. Pes-
te mai puþin de douã minute, Gun-
dogan a centrat puternic, iar Van
Buyten a reuºit un autogol specta-
culos. Bayern a primit încã un
pumn imediat (57), când acelaºi

Gundogan l-a întors superb pe
Lahm la marginea careului ºi a în-
scris cu un ºut cu efect.

În minutul 64, tribunele de pe
Iduna Park (meciul s-a jucat la
Dortmund) au amuþit din nou.
Coºmarul Robben a primit în ca-
reu, a pivotat frumos ºi a readus
Bayern-ul în joc. Bavarezii au for-
þat o nouã egalare, au fost la un
pas sã o obþinã, “transversalã Mul-
ler”, însã Dortmund a fãcut iar un
joc excelent de contraatac. Aºa a
cãzut ºi ultimul gol, când Aubame-
yang, lansat în dreapta, a scos în
gura porþii pentru Reus, care a fã-
cut astfel “dubla” (86). Dintr-un
ofsaid nesemnalizat!

Dortmund: Weidenfeller –
Grosskreutz, Subotici, Hummels,
Schmelzer – S. Bender (Kehl 46),
ªahin – Blaszczykowski (Auba-
meyang 72), Gundogan (Papastat-
hopoulos 88), Reus – Lewandow-
ski. Antrenor: Jurgen Klopp.

Bayern: Starke – Lahm, Boa-
teng, Van Buyten, Alaba – Shaqiri
(Schweinsteiger 67), Thiago, Kro-

os (Dante 86) – Robben, Muller –
Mandzukici (Pizarro 75). Antrenor:
Pep Guardiola.

Presa spaniolã apãrutã ieri a
notat cã Real Madrid a fãcut o ofer-
tã oficialã pentru mijlocaºul lui Tot-
tenham, Gareth Bale (24 de ani),
“galacticii” fiind gata “sã trimitã”

Real, ofertã fabuloasã pentru Bale: 60 de milioane de euro plus Di Maria ºi Coentrao
pe „White Hart Lane” 60
de milioane de euro plus
doi jucãtori, Angel Di
Maria ºi Fabio Coentrao.
Adicã, 110 milioane (ar-
gentinianul e cotat la 30
de milioane, iar portu-
ghezul la 20).

Ce spune agentul lui
Bale, Jonathan Barnett:

“Este o onoare dacã
Real îl vrea pe Bale. Sun-
tem deschisi la discuþii.
Bale e mai bun decât Ne-
ymar, este mult mai bun.
El a arãtat de ce este în
stare în cel mai tare cam-
pionat din lume. Oricum,
nu vreau ca Bale sã ajun-
gã la Madrid doar pen-
tru ca ei l-au ratat pe

Neymar (n.r. ajuns la Barcelona
pentru 57 de milioane), nu vreau
sã fie o opþiune de rezervã! E o
nebunie, dar oricât ar fi costat bra-
zilianul, Bale valoreaza mai mult!”

Spaniolii de la AS au notat cã
Gareth Bale nu vrea sub nici o for-
mã sã mai stea la Tottenham ºi e o
chestiune de timp pânã când, pe
suma corectã sau nu, englezii îi
vor da drumul la Real. Tot în acest
sens, sâmbãtã, cei de la Dailymail
au scris cã pentru Bale ºefii clu-
bului din Premier League cred cã
suma normalã pentru o mutare la
Real ar fi de 120 mil. de euro! Cu
26 peste recordul deþinut de Cris-
tiano Ronaldo, fotbalist cumpãrat
de Real Madrid în 2009, de la Man-
chester United.

“Galacticii” au trecut la limitã
de PSG, într-un amical de lux

Râmânând la Real, gruparea din
capitala Spaniei a izbutit cel de-al
doilea succes în partidele amicale
disputate în aceastã varã. Dupã
victoria facilã cu Bournemouth (6-
0) ºi egalul smuls in-extremis cu
Olympique Lyon (2-2), trupa blan-
co s-a impus în faþa campioanei

din Ligue 1, PSG.
Partida disputatã sâmbãtã la

Goteborg (Suedia) s-a încheiat cu
scorul de 1-0, iar singurul gol a
fost marcat de Karim Benzema
(foto). Francezul a punctat în mi-

nutul 23, printr-un ºut dintr-o bu-
catã, de la limita careului. 

Meciul a fost unul special pen-
tru Carlo Ancelotti, antrenorul lui
Real Madrid, aflat pe banca lui PSG
pânã la finalul sezonului trecut.

Sorana Cîrstea, cap de serie numãrul 5 ºi
locul 32 WTA, a ratat, ieri noapte, calificarea
în finala turneului de la Stanford (SUA),
competiþiei dotatã cu premii în valoare totalã de
795.707 dolari.

Românca a fost învinsã de Dominika Cibul-
kova (Slovacia) în douã seturi, scor 6-4, 6-0.
Pentru accesul în semifinalele turneului,
Cîrstea va primi un cec în valoare de 36.535 de
dolari ºi 200 de puncte WTA.

În sferturi, Cîrstea trecuse de Olga Govorþo-
va din Belarus (locul 83 WTA) cu scorul de
6-3, 6-2, dupã o orã ºi un minut.

Tot în semifinale s-au oprit în weekend-ul
tocmai trecut ºi alþi doi români, Victor Hãnes-
cu, respectiv Alexandra Cadanþu.

Hãnescu a fost învins la Gstaad (Elveþia) de
rusul Mihail Iujnîi, cu un dublu 6-3, în timp ce
Cadanþu s-a înclinat la Baku (Azerbaidjan) în
faþa ucrainencei Elena Svitolina, 6-1, 6-4.

Digi Sport 1
19:00 – FOTBAL – Liga I: FC

Braºov – Sãgeata Nãvodari.

Digi Sport 2
1:30 – Jocurile Mondiale pen-

tru sporturi neolimpice  (Cali/Co-
lumbia).

Dolce Sport 1
20:45 – FOTBAL – Liga I: Pe-

trolul – Pandurii.

Antena 1
20:45 – FOTBAL – Liga I: Pe-

trolul – Pandurii.

TVR 2
19:00 – NATAÞIE – CM de la

Sorana Cîrstea, eliminatã în semifinale la Stanford

Barcelona (Spania).

Eurosport
11:00 – ÎNOT – CM de Nataþie

/ 16:30 – FOTBAL – CE Under 19
(Lituania), semifinala 1: Serbia –
Portugalia / 18:30 – SÃRITURI ÎN
APÃ – CM de Nataþie / 19:00 –
ÎNOT – CM de Nataþie / 21:00 –
FOTBAL – CE Under 19 (Litua-
nia), semifinala 2: Spania – Fran-
þa.

Eurosport 2
19:00 – FOTBAL – Camp. Po-

loniei: Korona Kielce – Wisla Cra-
covia / 21:15 – FOTBAL – Liga
secundã germanã: VfL Bochum –
Dinamo Dresda.

SPORT 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
Oţelul 2 2 0 0 3-1 6
ACS Poli 2 1 1 0 4-2 4
Botoşani 2 1 1 0 2-1 4
Astra 1 1 0 0 4-0 3
Ceahlăul 2 1 0 1 4-2 3
Pandurii 1 1 0 0 3-1 3
Steaua 1 1 0 0 2-1 3
FC Vaslui 1 1 0 0 2-1 3
Petrolul 1 1 0 0 1-0 3
Săgeata 1 1 0 0 1-0 3
CFR Cluj 2 0 2 0 2-2 2
Rapid 1 0 0 1 1-2 0
Braşov 1 0 0 1 1-3 0
Mediaş 2 0 0 2 1-3 0
„U” Cluj 2 0 0 2 1-3 0
Dinamo 1 0 0 1 0-2 0
Viitorul 1 0 0 1 0-4 0
Corona 2 0 0 2 0-4 0

6

5

4

LIGA I

Etapa a II-a
Vineri

Gaz Metan Mediaş – FC Botoşani 1-2
Au marcat: Llullaku 54 / Cârjan 15, Hadnagy 74
Ceahlăul – Corona Braşov 3-0
Au marcat: Achim 3, Constantinescu 70, Marc 88

Sâmbătă
Oţelul Galaţi – „U” Cluj 2-1
Au marcat: Neagu 74, Marquinhos 86 pen. / Cristocea 3
CFR Cluj – ACS Poli Timişoara 2-2
Au marcat: Cadu 56, Deac 80 / Szekely 8, 69 pen.

Duminică, după închiderea ediţiei: Rapid – Viitorul, Dinamo – FC
Vaslui.

Astăzi
FC Braşov – Săgeata Năvodari – ora 17.00 (Digisport 1)
Petrolul – Pandurii – ora 20.45 (Dolcesport 1)
Astra Giurgiu – Steaua a fost amânat.

Trei medalii de aur pentru România,
la CM de canotaj pentru tineret

Învingătoare în prima partidă a stagiului de pregătire de la Zlatibor
(Serbia), 2-0 cu „gazda” Mladost Lucani, echipă retrogradată în ultimul
sezon al Ligii I din ţara vecină, CS „U” Craiova nu s-a ales cu un rezultat
pozitiv şi după confruntarea cu Buducnost Podgorica, vicecampioana
Muntenegrului, cedând, sâmbătă, cu 0-1.

Deşi out-sideră, trupa lui Eric Lincar a controlat jocul aproape în tota-
litate, irosind nu mai puţin de cinci şanse mari de gol. Dinspre muntene-
greni, mai nimic. Singura lor reuşită a venit dintr-un penalty (28), urmare
a unui fault comis de Velcovici.

La final, Lincar s-a arătat mulţumit de jocul elevilor săi, dar, cum era
şi normal, mai puţin de momentul finalizării.

Astăzi, de la ora 19:30, CS “U” va juca un nou amical, adversară
urmând a-i fi tot o formaţie din Muntenegru, OFK Petrovac (locul 7 de
campionat ediţia trecută) .  Craiovenii îşi vor încheia aces t stagiu de
pregătire miercuri,  când vor întâlni pe FK Borac Cacak ( liga sec undă
sârbă).

Formula de start: Cârjă, Pătraşcu, Ljubinkovici, Velcovici – Ad. Ionescu, Gorovei – Câju, Bardu, Sin –
Voinea. Au mai jucat Irimia (portar), Precup, Gado, Pârvu, Dragalina, I. Stancu, Ganea, Dragu şi Scarlat.
Daniel Opriţa a fost menajat, fiind accidentat uşor.

CS „U” Craiova, eşec nemeritat în faţa vicecampioanei din Muntenegru

Gazdele de la Ostroveni au câştigat
Cupa “Cristi Neamţu”

Ediţia a 11-a a Cupei “Cris ti
Neamţu”, disputată în weekend-ul
rec ent încheiat în localitatea de

origine a fostului goalkeeper al
Ştiinţei, Ostroveni, a fost adjude-
cată de gazda Recolta, care a dis-

pus, ieri, în ultimul act, de Unirea
Tricolor Dăbuleni, scor 3-2. În fi-
nala mică, câştig de cauză a avut
CS Ştiinţa Craiova, 5-1 contra ce-
lor de la Agrifarm Întorsura.

Sâmbătă, în semifinale, Dăbu-
leniul învinsese pe Ştiinţa cu 5-3,
iar Ostroveniul surclasase Întorsu-
ra, 7-1. Meciuri au fost officiate
de arbitrii francezi.

La c ompetiţie a partic ipat şi
mama lui Cristi Neamţu, Ioana Ciu-
botă. În 20 februarie 2002, la doar
21 de ani, cel mai promiţător portar
al Craiovei din acea perioadă, Cristi
Neamţu, deceda în Cipru, unde se
afla în cantonament cu echipa, în
urma unei lovituri primite la antre-
nament de la un coechipier.

Presa italiană susţine că Torje
va reveni la Dinamo

Presa italiană a scris, ieri, că mijlocaşul Gabriel Torje va fi cedat
de Udinese clubului Dinamo Bucureşti sub formă de împrumut, cu
opţiune de cumpărare.Torje, care a fost împrumutat sezonul trecut
la Granada, nu face parte din planurile antrenorului Francesco Gui-
dolin pentru viitoarea ediţie de Serie A şi, conform publicaţiei Gaz-
zetta dello Sport, va reveni la Dinamo.Gabriel Torje a fost transferat
la Udinese în 2011.

Reprezentanţii României au obţinut, sâmbătă, trei
medalii de aur la Campionatul Mondial de canotaj pen-
tru tineret under 23, de la Linz-Ottensheim (Austria).

Prima medalie a fost obţinută de Mihaela Petrilă şi
Mădălina Bereş la dublu rame 1500 metri, cu timpul
de 7:24.37. Pe locurile următoare s-au clasat echipaje
din Germania şi Italia.

Pe primul loc al podiumului s-au clasat şi Andreea-
Mihaela Tătaru, Mihaela-Teodora Berindei, Viviana-

Iuliana Bejinariu şi Ioana Vrînceanu în proba de patru
vâsle 1500 metri, cu timpul de 6:36.35. Pe poziţiile 2
şi 3 s-au clasat Polonia şi Germania.

A treia medalie de aur a fost câştigată de echipa-
jul de patru rame băieţi în proba de 1500 m, cu
timpul de 5:58.72. Toader-Andrei Gontaru,  Marius-
Vasile Cozmiuc , George Pălămariu şi Cristi-Ilie
Pîrghi au devansat în ierarhia probei echipaje din
Australia ş i SUA.


