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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Una este, Popescule, să ur-
măreşti o duduie şi alta este să
te urmărească creditorii.

Primul

cotidian al

Olteniei

cultură / 7

actualitate / 2

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

Sufocaţi de căldura înăbuşitoare, craiovenii au încercat, în fel şi chip, să se mai răco-
rească. Pe lângă sticlele cu apă rece din frigiderul de acasă, aerul condiţionat sau briza
de la terase, cei mai inventivi au dat o fugă până la Jiu ca să facă o baie bună. Puţin după
orele prânzului, şezlongurile erau deja ocupate pe malul de la baraj, iar câţiva copii se
bălăceau în apa până la brâu. Răcoarea Jiului o căutau şi câţiva pescari care, în ciuda
căldurii, aşteptau să prindă peştele cel mare şi să plece acasă. Nisipul presărat în jur îţi
frigea tălpile, iar de pe asfaltul aflat la câţiva metri se ridicau dâre de căldură ...
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Folk pe malul
Dunării, la Calafat

Folkişti din toată ţara, dar nu numai,
îşi dau întâlnire, din nou, la Calafat, uniţi
de sloganul „Asta-i muzica ce-mi pla-
ce!”. Ducu Bertzi, Doru  Stăncules cu,
Mircea Vintilă, Mircea Baniciu, Ioan Gy-
uri Pascu sunt doar câţiva dintre „poeţii
cu chitară” care vor susţine recitaluri pe
scena amenajată chiar în port, pe malul
Dunării. De asemenea, Nicu Alifantis îşi
va lansa aici – marţi, 6 august – cel mai
recent album, in titulat „Mozaic”. Un
spectacol din cadrul Taberei folk va avea
loc, pe 7 august, în Portul Cultural Ceta-
te. Evenimentul de la Calafat – unul „cu
valenţe de mega-eveniment”, după cum
l-a caracterizat, ieri, folkistul Dan Vană,
iniţiator şi coordonator al proiectului –
se va desfăşura în perioada 1-8 august,
în organizarea Primăriei şi Consiliu lui
Local Calafat , Cas ei de Cultu ră ş i
APLOMB Calafat.

Prima rectificare
bugetară din acest an:
Tăieri de cheltuieli la
Educaţie, Muncă şi
Agricultură, bani în
plus la SRI, SIE, DNA
şi CSM
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GEORGE POPESCU

Decretarea – prin voinþã cotroce-
nistã – a Miºcãrii Populare ca (nou?)
partid pe scena alunecoasã a partito-
craþiei autohtone pare sã nu fi antrenat
zarva pe care probabil iniþiatorii o aº-
teptau. De vinã trebuie sã fie indiscu-
tabil ºi arºiþa acestor zile ale unei veri
sortite sã sfârºeascã în anonimat în ra-
port cu sora ei de-acum un an.

În fond, unda de discreþie pe care au
afiºat-o cei câþiva ”evangheliºti” ai ac-
tului de înscriere n-a fost altceva decât
o aleatorie strategie de a masca lipsa de
impact. Graba, mai mult decât evidentã,
trãdeazã, în cazul de faþã, o precipitare
având la bazã dorinþa adevãratului pa-
tron al formaþiunii – nimeni altul decât
Traian Bãsescu – de a scoate fetusul la
luminã cu gândul de a nu rata apropia-
tul scrutin electoral european. Frica, ori-
cât de mascatã pe moment, consistã în
riscul de a nu reuºi sã trimitã la Stra-
bourg mãcar câteva ”bucãþi” dintre þu-
þerii neliniºtiþi pe margine, între care
mezina prezidenþialã, convinsã de a fi
trecut de ciclul primar ca europarlamen-

Efectul „Grillo”Efectul „Grillo”Efectul „Grillo”Efectul „Grillo”Efectul „Grillo”

Contractul cu Bechtel,
publicat pe site-ul
Departamentului pentru
Proiecte de Infrastructurã

Documentele declasificate referitoa-
re la contractul dintre statul român ºi
Bechtel International au fost publicate
ieri pe pagina web a Departamentului
pentru Proiecte de Infrastructurã ºi In-
vestiþii Strãine. Documentele sunt dispo-
nibile la adresa www.dpiis.ro, secþiunea
„Informaþii publice”. Ministrul delegat
Dan ªova a anunþat la finele lunii mai
cã a fost reziliat contractul cu Bechtel
pentrul construirea autostrãzii Braºov-
Borº, denumitã Autostrada Transilvania,
statul român urmând sã plãteascã com-
paniei americane 37,2 milioane de euro
ºi datorii de 50 milioane de euro. Pro-
iectul a fost aprobat în 2003 ºi început
în 2004, trebuind executat pânã cel târ-
ziu în 2012. Pe fondul disputelor politice
iniþiate de partidele care s-au succedat la
guvernare ºi fãrã bani alocaþi de la bu-
get, proiectul de 415 kilometri a fost deru-
lat într-un ritm lent, iar pânã în prezent
au fost executaþi doar 52 de kilometri.
Medierea devine obligatorie
înainte de proces de mâine

Începând cu 1 august, o parte din
acþiunile civile ºi penale vor fi respinse
de cãtre instanþele de judecatã dacã pãr-
þile nu vor trece, înainte de începerea
procesului, printr-o ºedinþã obligatorie
de informare asupra avantajelor medie-
rii. ªedinþele de informare asupra avan-
tajelor medierii devin obligatorii în cau-
zele care privesc litigiile de muncã, di-
vorþurile, partajul de bunuri comune,
malpraxisul, drepturile consumatorilor
ºi unele acþiuni penale. Conform Ordo-
nanþei de Urgenþã nr.4/2013, aceste pre-
vederi se aplicã numai proceselor înce-
pute dupã data de 1 august 2013. ªedinþa
de informare în care mediatorul le expli-
cã pãrþilor avantajele medierii este gra-
tuitã, însã procedura de mediere este
taxatã. Tarifele practicate diferã în func-
þie de natura ºi complexitatea litigiului.
Procedura de informare privind medie-
rea nu poate depãºi 15 zile.

Premierul Victor Ponta a anunþat ieri cã va prezen-
ta Parlamentului în septembrie, la începutul sesiunii,
prevederile noului acord cu FMI, astfel încât acest
acord sã nu fie doar o decizie a Guvernului, ci a tutu-
ror partidelor responsabile. „Alãturi de dumneavoas-
trã, la începutul sesiunii parlamentare, o sã mã adre-

Acordul cu FMI, prezentat Parlamentului în septembrie

Ministerele Educaþiei, Muncii,
Transporturilor ºi Agriculturii se aflã
pe lista instituþiilor ale cãror bugete
totale de cheltuieli au fost tãiate la pri-
ma rectificare bugetarã din acest an,
aprobatã ieri în ºedinþa de Guvern, în
timp ce de alocãri suplimentare vor
beneficia Dezvoltarea Regionalã, Jus-
tiþia, Internele, SRI, SIE, DNA ºi CSM.
Tãieri de bugete vor mai fi operate ºi la
Administraþia Prezidenþialã, Camera
Deputaþilor ºi Curtea Constituþionalã.
Pentru Ministerul Educaþiei, bugetul
de cheltuieli va fi diminuat cu 235,6
milioane lei, rezultat din majorarea cu
40 milioane lei a fondurilor pentru rea-
bilitarea de ºcoli, grãdiniþe ºi campu-
suri universitare. Cea mai mare sumã
va fi tãiatã de la Ministerul Muncii, 1,1
miliarde lei, ca urmare a economiilor în-
registrate pe primele ºase luni ale anu-
lui la acþiunile de „Asistenþã socialã”
finanþate de la bugetul de stat, precum
ºi la cele finanþate din bugetul asigu-
rãrilor sociale de stat. Tãieri de cheltu-
ieli vor fi efectuate ºi la Ministerul Agri-
culturii, Ministerul Culturii, Ministerul
Economiei, Ministerul Fondurilor Eu-
ropene, Ministerul Transporturilor, Se-
cretariatul General al Guvernului, Au-
toritatea Naþionalã Sanitar-Veterinarã,
Ministerul Tineretului ºi Sportului, Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie, Curtea
Constituþionalã, Avocatul Poporului,
Consiliul Naþional al Audiovizualului,
Autoritatea pentru Restituirea Proprie-
tãþilor ºi Consiliul Naþional de Soluþio-
nare a Contestaþiilor. De alocãri supli-
mentare vor beneficia Ministerul Sã-
nãtãþii (peste 1 miliard lei, de la 8,68
miliarde lei buget iniþial), Ministerul

Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei
Publice (943,3 milioane lei, de la 2,55
miliarde lei), Ministerul Justiþiei (159,6
milioane lei, de la 2,34 miliarde lei),
Ministerul Public (20,5 milioane ei, din-
tre care 2,9 milioane lei pentru Direcþia
Naþionalã Anticorupþie, de la 654,9 mi-
lioane lei ), Ministerul Afacerilor Inter-
ne (228,3 milioane lei, dintre care 116,2
milioane lei pentru activitãþile restante
ce fac obiectul Primei Anexe Detaliate
Extinse a contractului cu EADS, de la

8,3 miliarde lei), Ministerul Apãrãrii
(156,2 milioane lei, de la 5,64 miliarde
lei), Ministerul Afacerilor Externe (51,3
milioane lei, de la 636,5 milioane lei),
Serviciul Român de Informaþii (30 mili-
oane lei, de la 1,04 miliarde lei), Minis-
terul Mediului (31 milioane lei, de la 2,2
miliarde lei), Serviciul de Informaþii Ex-
terne (10 milioane lei, de la 182,6 mili-
oane lei). Alte fonduri suplimentare
sunt alocate pentru Senat (184.000 lei,
de la 85,6 milioane lei), Agenþia Naþio-
nalã de Integritate (3,6 milioane lei, de
la 27,2 milioane lei), Serviciul de Tele-

comunicaþii Speciale (300.000 lei, de la
248,5 milioane lei), Consiliul Superior
al Magistraturii (8,6 milioane lei, de la
89,5 milioane lei).

Cheltuielile de personal vor
creºte cu 61,1 milioane lei

Pentru prima rectificare bugetarã din
acest an, la bugetul general centralizat
al unitãþilor administrativ teritoriale este
anticipat un plus de încasãri de 2,1 mi-

liarde lei, aºteptãri similare fiind ºi pen-
tru bugetul asigurãrilor pentru ºomaj
(un plus de venituri de 181,7 milioane
lei) ºi bugetul Fondului naþional unic
de asigurãri sociale de sãnãtate (569
milioane lei). Principalele venituri ale
bugetului de stat estimate de Guvern
în creºtere sunt cele rezultate din taxe
pe utilizarea bunurilor, autorizarea uti-
lizãrii bunurilor sau pe desfãºurarea de
activitãþi (413 milioane lei) ºi alte impo-
zite ºi taxe fiscale (30 milioane lei). În
acelaºi timp însã sunt proiectate ve-
nituri în scãdere la bugetul de stat (1,9

miliarde lei, în principal la impozitul
pe profit, cu 852 milioane lei, TVA, cu
786,3 milioane lei, accize, cu 460 mili-
oane lei, ºi sume primite de la UE în
contul plãþilor efectuate, cu 40 milioa-
ne lei), bugetul asigurãrilor sociale de
stat (663,2 milioane lei), bugetul insti-
tuþiilor/ activitãþilor finanþate integral
ºi/sau parþial din venituri proprii (1,7
miliarde lei), bugetul Companiei Naþi-
onale de Autostrãzi ºi Drumuri Naþio-
nal (495,1 milioane lei) ºi alte sume care
se consolideazã (401 milioane lei).
Cheltuielile totale ale bugetului con-
solidat ar urma sã scadã cu 978 mili-
oane lei, respectiv la bugetul de stat
(704,7 milioane lei), bugetul asigurãri-
lor sociale (663 milioane lei), bugetul
instituþiilor/ activitãþilor finanþate in-
tegral ºi/sau parþial din venituri pro-
prii (1,7 miliarde lei) ºi bugetul Com-
paniei Naþionale de Autostrãzi ºi Dru-
muri Naþionale (495 milioane lei), dar
cu creºteri la nivel local (2,1 miliarde
lei), bugetul pentru ºomaj (169 milioa-
ne lei) ºi Fondul naþional unic de asi-
gurãri sociale de sãnãtate (569 milioa-
ne lei). Cheltuielile de personal vor
creºte cu 61,1 milioane lei, cele cu bu-
nuri ºi servicii vor urca cu 27,2 milioa-
ne lei, iar subvenþiile vor fi diminuate
cu 2,2 milioane lei. O sumã de 1 mili-
ard lei va fi alocatã, pe judeþe, pentru
achitarea plãþilor restante înregistra-
te în contabilitatea unitãþilor adminis-
trativ-teritoriale, inclusiv a instituþii-
lor publice finanþate integral sau par-
þial din bugetul local, ºi a spitalelor
din reþeaua administraþiei locale, la 31
iulie 2013, faþã de furnizorii de bunuri,
servicii ºi lucrãri.

sez preºedinþilor celor douã Camere cu rugãmintea
de a putea sã prezentãm în faþa Parlamentului ele-
mentele unui nou acord, în aºa fel încât sã fie o deci-
zie nu doar a Guvernului, ci ºi a Parlamentului ºi a
tuturor forþelor politice responsabile. Cã vom gãsi,
ca de obicei, iresponsabilii de serviciu în Parlament

sau la Cotroceni, este problema lor, noi ne aflãm aici
prin votul oamenilor, prin sprijinul Parlamentului, ºi e
datoria noastrã”, a spus Ponta miniºtrilor, în ºedinþa
de ieri a Guvernului. Cabinetul Ponta a încheiat ne-
gocierile cu FMI, Comisia Europeanã ºi Banca Mon-
dialã pentru un nou acord, a anunþat, luni, premierul.

tar, nu-ºi mai poate concepe existenþa în
vreo sinecurã de acasã.

Dincolo de pariurile, la fel de incon-
sistente ºi irelevante, vizavi de ºansele
noii formaþiuni, un lucru e cât se poate
de limpede: ”miºcarea”, despre care
primii ei ideatori jurau cã nu va deveni
partid, nu aduce nimic nou, nimic spec-
taculos pe scena noastrã politicã. ªi
nu vorbesc nici de program – peregrin
pe culoarele Cotroceniului -, nici de slo-
ganuri, pe cât de ieftine pe atât de re-
dundante, cât mai ales de numele pro-
tagoniºtilor din teritoriu, majoritatea
foºti lideri ai PDL-ului lui Boc ºi, pânã
mai ieri, ai lui Blaga, ca sã nu mai pu-
nem la socotealã excursionismul fati-
dic pe la alte partide ºi partiduleþe.

Dar fiindcã tot vine vorba de ”miº-
care”, mãcar elitiºtii ei ar fi trebuit sã se
fi raportat, în cunoºtinþã de cauzã, la
un eveniment petrecut recent în Italia
ºi cãruia noi suntem tentaþi sã-i confe-
rim un caracter singular pe plan inter-
naþional. Este vorba tot de o miºcare, Il
Movimento 5 Stelle” (M5S) creat de

un comic genovez, cu o biografie ºi o
carierã controversate, ºi cât pe-aici sã
câºtige scrutinul electoral din Penin-
sulã, în care, oricum, s-a clasat pe locul
2, la prima camerã, încurcând rãu lu-
crurile la constituirea guvernului ºi de-
semnarea unui nou preºedinte al þãrii
de cãtre Parlament, încât bãtrânul Gior-
gio Napoletano a mai acceptat,in-ex-
tremis,un mandat,fie si incomplet.

Miºcarea italianã este însã efectul
revoltei, adunate în ultimii ani de aºtep-
tãri mereu înºelate, unei pãrþi a societãþii
italiene, ajunse în faþa unei alternative
pe cale de configurare în mai multe pãrþi
ale lumii în care trãim: la cei vechi - ºi
învechiþi în nãravuri – le opunem, cu o
disperare asumatã emoþional, pe cei
”noi”; cei noi la ei însã n-au fost în poli-
ticã, majoritatea nu ºtiau nici cu se …mã-
nâncã. Fireºte, cum miºcarea italianã –
spre deosebire de PPDD-ul dâmbovi-
þean, al cãrui eºec va fi fost neînvierea
Elodiei! – s-a ivit ºi s-a afirmat exclusiv
pe reþelele de socializare, Beppe Grillo a
fost ºi el oarecum stupefiat aflând cã au

ajuns în Parlament soacra, nora, ba ºi
un nepot mai certat cu legea, însã punc-
tul forte al lor a rãmas tot timpul recuza-
rea clasei politice tradiþionale în ansam-
blul ei. Prin program, s-au luptat pentru
renunþarea la diurnele de ºedinþe, ºi-au
diminuat veniturile, ºi-au donat alte
sume forfetare unor instituþii caritabile.

Cât despre cealaltã miºcare de la
Bucureºti, ”popularã”, nu-i aºa, lucru-
rile par mai curând marcate bine, lãcã-
tuite adicã, de tarele întregii politichii
postdecembriste: lingãi de serviciu, na-
vetiºti versaþi de pe o parte pe alta a
baricadelor, semidocþi, de nu cumva
certaþi biniºor cu ºcoala, avizi de mãri-
re ºi de chivernisealã, ba chiar convinºi
cã, dacã Zeus de la Palat va câºtiga
pariul, vor fi spãlaþi de multe din învâr-
telile trecute ºi prezente.

În rest, unica mizã mai consistentã ºi
mai predictibilã îmi pare a fi care dintre
formaþiile apropiate Cotroceniului – PDL
ºi PMP – va ieºi mai cotonogit dintr-o
înfruntare în care nici decorul mioritic
nu-i poate explica deznodãmântul.

Prima rectificare bugetarã din acest an: Tãieri de cheltuieli la Educaþie,
Muncã ºi Agriculturã, bani în plus la SRI, SIE, DNA ºi CSM
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Gheorghe Oprescu,  de la Os-
troveni, a ajuns la al cincilea man-
dat de primar şi dac ă nu se lega
de înfiinţarea asociaţiei agric ole
Agro-Hort,  care pornise bine la
drum,  pe ruinele fostei cooperati-
ve agricole,  pe care o condusese
ca destoinic  specialist, acum se
afla la al şaselea mandat. E o în-
treagă poves te, pe alocuri dure-
roasă, care merită depănată, cu
asociaţia agricolă Agro-Hort, şi nu
puţini sunt aceia care şi ac um
cred că le-ar fi adus un plus de
prosperitate şi nicidecum de să-
răcie în bătătură. Dar viaţa a în-
vârtit lucrurile întruc âtva altfel
atunci, şi unii mai vocali au con-
siderat cu totul necugetat că e mai
bine să fie „lichidat” tot ceea ce
zămisliseră oamenii comunei cu
sudoare amară şi lacrimi de îndâr-
jire. Şi azi mai dăinuie amintirea
bizară cu o fostă contabilă care a
plec at acasă cu soba de teracotă
în spate, din biroul în care lucra-
se. Cum mortul de la groapă nu
se mai întoarce, nici os trovenarii
nu mai pot deţine ceea ce avuse-
seră odinioară, prin munca lor, să
nu scăpăm din vedere, când li se

MIRCEA CANŢĂR

Ostroveni: Primarul
care a dat distincţie comunei

dusese vestea în tot Doljul.  Cu
„sec toarele anexe”, unde se pro-
duceau de toate, inclusiv se pre-
lucrau pielicele de miel şi blăni de
oaie, dar ş i împletituri din nuiele,
se c reşteau palmipede şi iepuri în
efec tive mari şi se cultiva tot pă-
mântul. O amenajare modernă
pentru orezărie întinsă,  la vărsa-
rea Jiului în Dunăre,  investiţie
costis itoare, n-a mai apuc at să
intre în producţie, devenind par-

ţial izlaz pentru vite. Şi cum viaţa
a curs, uneori fără poticniri, pre-
cum apa Jieţului, paradisul raţe-
lor şi gâştelor din comună, până
la urmă fiecare ş i-a executat pro-
priul destin. Deşi, contemplând
amenajarea agricolă a unui liba-
nez,  a cărui firmă,  Agro Seme-
renda, cultivă 900 ha cu porumb,
nu ş tii cum ar fi fost mai bine.
Gheorghe Oprescu are ce povesti,
deşi rareori o fac e, şi fire domoa-

lă, cu ros tire blândă, odihnitoare
ca un pahar c u apă rece, îşi tră-
ieşte amintirile mai mult în gând,
refuzând locvacitatea. Ales primar
în atâtea rânduri, de oamenii co-
munei, s-a apucat să rostuiască
aşezarea cu 5.100 de locuitori şi
traversând-o concluzia e una sin-
gură: comuna e vie,  teafără, cu
multă lume tânără, emancipată,
după cum se prezintă cu un sediu
al primăriei ca o catedrală, inves-
tiţie de vreo 9 miliarde lei. O să se
mai asfalteze până la finele anului
2,5 km de drum, reabilitaţi cu ani
în urmă cu fonduri din Progra-
mul de Dezvoltare Rurală, o să se
mai adauge şi alte lucrări edilitar-
gospodăreşti celor de dată recen-
tă: 6 podeţe peste Jieţ,  un dispen-
sar uman dotat c orespunzător, un
centru multifunc ţional soc ial la
Lişteava ş i aşa mai departe. Încât
Ostroveniul, dacă se poate, nu să
ţină pasul cu alte localităţi rurale
doljene, cât să fie mereu una de
referinţă. Alimentarea cu apă, să
nu uităm, se va finaliza în luna
septembrie. Chiar  duminic ă,  o
manifestare c u tradiţie, dedicată
memoriei unui tânăr fotbalist,  le-

gitimat la Universitatea Craiova,
stins  prematur din viaţă, Cris ti
Neamţu, a prilejuit nu doar o com-
petiţie fotbalistic ă de rutină,  pe
moderna bază sportivă a c omu-
nei, cât şi invitarea unor arbitri din
Amiens (Franţa) , ca expresie a
unor legături de prietenie de acum
statornicite, fiindcă şi ostrovena-
rii de la „Recolta” au descins în
anii trecuţi în Franţa. Până una,
alta, rosturile Ostroveniului rămân
de fapt ros turile tuturor localităţi-
lor  rurale doljene,  iar vestea că
oamenii au scos-o la c apăt cu
grâul pe vreo 1.100 ha nu e de-
cât arvuna că la fel se va întâm-
pla şi cu porumbul, dar şi c u vii-
le. Şi una dintre mândriile local-
nicilor e roşioara,  de culoarea
sângelui de iepure, încât abia se
aş teaptă vremea c ulesului. Zâm-
bind, Gheorghe Oprescu năzu-
ieşte că dacă i-a fos t dat să tră-
iască la „gura J iului”,  chiar  a în-
văţat ce înseamnă să fii nu atât
vigilent cu tine însuţi, cât mai ales
atent la c e vor oamenii. Nu ra-
reori prec um devenirea celor două
ape: domoli ş i iuţi,  intempestivi
şi cumpătaţi.

„Cons iliul Judeţean Dolj a stat foarte
aproape de această breaslă a arhitecţilor, pe
care o preţuim foarte mult. Sunteţi cei care,
prin activitatea pe care o depuneţi, lăsaţi foar-
te multe lucruri comunităţii în care trăiţi. Vin
cu mare plăcere în mijlocul dumneavoastră
şi sunt onorat să vă pot vorbi. De foarte
multe ori, delegaţiile din străinătate sau din
ţară care ne vizitează rămân plăcut surprin-
se să vadă că, dincolo de ştirile care străbat

„Consiliul Judeţean Dolj a stat foarte
aproape de această breaslă a arhitecţilor”

Preşedinte le  Consiliului Judeţean Dolj,
Ion Prioteasa, a reafirmat,  ieri, interesul ad-
ministraţie i judeţene de a investi în dome-
niul culturii, cu ocazia participării la eveni-
mentul prile juit de  „Anuala de  Arhitectură
2013”, organizat de Ordinul Arhitecţilor din

În luna februa-
rie a acestui an,
Consiliul Jude-
ţean Dolj, prin
Muzeul Olteniei,
şi Uniunea
Arhitecţilor din
România – filiala
euroregională
Sud-Vest Oltenia,
au vernisat
„Bienala Naţiona-
lă de Arhitectură
Bucureşti 2012”,
în cadrul căreia
au fost expuse
950 de lucrări.

ecranele televizoarelor şi care de multe ori
nu ne fac foarte mult bine, Craiova îi întâm-
pină cu locuri şi clădiri deosebite, cu o arhi-
tectură specială”, a subliniat Ion Prioteasa.

În Craiova există un loc special
Ion Prioteasa a reamintit arhitecţilor de o

zonă cu case vechi din Craiova, care ar pu-
tea fi pusă în valoare, devenind o zonă cu
potenţial turistic, fiind plină de farmec, dar

şi de istorie. „Avem o
zonă cu case vechi, ce
au aparţinut boierilor
din Câmpia Băileştilor,
zonă care, din păcate,
nu este pusă în valoa-
re aşa cum ar trebui.
Mereu ne imaginăm că
va veni o zi în care
vom putea accesa fon-
duri europene pentru a putea pune în lumină
zona de care vă vorbeam şi a spune lumii că
în Craiova există un loc în care pot fi văzute
case vechi, cum poate doar în Bruges exis-
tă. Consiliul Judeţean Dolj a încercat, de-a
lungul timpului, să fie de folos comunităţilor
locale, dar şi arhitecţilor prin implementarea
unui sistem GIS cu ajutorul căruia se pot
realiza prin satelit planurile urbanistice ge-
nerale ale localităţilor”, a susţinut preşedin-
tele administraţiei judeţene.

CJ Dolj a investit în cultură
peste 17,5 milioane de euro

Ion Prioteasa a subliniat şi ieri importanţa
proiectului „Craiova – Capitală Culturală Eu-
ropeană” şi a subliniat faptul că municipiul
nostru are şanse mari de a realiza acest de-

ziderat. „Suntem în continuare implicaţi în
ceea ce înseamnă investiţii în cultură, pen-
tru că, aşa cum ştiţi cu toţii, Primăria Craio-
va s-a angajat cu toată forţa în proiectul
«Craiova – Capitală Culturală Europeană».
Municipiul nostru  are şanse foarte mari să
atingă acest deziderat. Noi îi dăm tot spriji-
nul de care are nevoie, pentru că, până acum,
Consiliul Judeţean Dolj a investit în cultură
peste 17,5 milioane de euro. Nu este prima
întâlnire pe care o avem cu toţi colegii arhi-
tecţi din regiunea Olteniei, cu care ne-am
dat mâna foarte des pentru a colabora. Ulti-
ma oară am participat împreună la vernisa-
rea, la Muzeul Olteniei, a Bienalei de Arhi-
tectură”, a declarat preşedintele Consiliului
Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.

MARGA BULUGEAN

România – filiala teritorială Oltenia. Lide-
rul administraţie i judeţene  a spus  cu aceas-
tă ocazie  că a ses izat în mod plăcut faptul că
delegaţiile străine sunt plăcut impres ionate
de locurile  interesante  ş i de  clădirile  cu ar-
hitectură specială pe care le are  Craiova.
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Bogdan Stocîþã, ofi-
þer la Secþia 1 de Poli-
þie Craiova, a fost tri-
mis în judecatã pentru
conducerea unui auto-
turism sub influenþa
bãuturilor alcoolice ºi
pãrãsirea locului acci-
dentului. Omul legii s-
a urcat pe data de 6
aprilie la volanul auto-
turismului, iar la sensul
giratoriu de la intersec-
þia strãzilor „Caracal” ºi „Henri Coandã” a lovit trei maºini
ºi a fugit de la locul accidentului, însã dupã o jumãtate de o
orã s-a întors la locul faptei. Poliþiºtii l-au testat pe ofiþerul
Stocîþã cu aparatul etilotest, care a indicat o alcoolemie de
0,91 mg/litru alcool pur în aerul expirat. În urma accidentu-
lui un taximetrist a fost uºor rãnit.

Poliþistul care s-a urcat
bãut la volan ºi a lovit trei
autoturisme a fost trimis
în judecatã

Poliþiºtii craioveni
din cadrul Secþiei 1 Po-
liþie, Compartimentele
Investigaþii Criminale
ºi Proximitate l-au de-
pistat, luni, în cadrul
unei acþiuni pe linie de
mandate ºi  persoane
urmãrite în temeiul le-
gii, pe Ahmed Boboc,
în vârstã de 20 de ani,
din Craiova. Tânãrul
are de executat o pe-
deapsã de 3 ani închi-
soare pentru comiterea
infracþiunii de tâlhãrie conform mandatului de executare
a pedepsei cu închisoarea emis de Judecãtoria Craiova la
26 iulie a.c.

Urmãrit, dupã gratii

Luni, 29 iulie a.c.,
poliþiºti din cadrul Bi-
roului Rutier Craiova l-
au depistat  pe Calea
Severinului, pe A. Ena-
che, în vârstã de 24 de
ani, din comuna doljea-
nã Scãieºti, în timp ce
conducea autoturismul
proprietate personalã
cu viteza de 88 Km/h.
Din verificãrile efec-
tua te  s -a  s tab i l i t  cã
acesta avea dreptul de
a conduce autovehicu-
le pe drumurile publice
suspendat pentru sãvârºirea de infracþiuni prevãzute de OUG
195/2002R, din 10.09.2010. “S-au întocmit acte premergã-
toare începerii urmãririi penale pentru sãvârºirea infracþiu-
nii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice
având permisul de conducere suspendat”, a precizat Amelia
Cãprãrin, purtãtor de cuvânt în cadrul Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Dolj.

S-a urcat la volan
cu permisul
de conducere suspendat

La Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Cala-
fat s-a prezentat, luni dimineaþa, pentru a intra în
þarã, cãlãtorind cu un autoturism marca Citroen,

o persoanã de sex masculin care a prezentat la
controlul de frontierã un paºaport pakistanez ºi
un permis de ºedere în Germania.

La verificarea documentelor, echi-
pa mixtã formatã din poliþiºtii de fron-
tierã români ºi bulgari a constatat cã
acestea aparþin altei persoane. Tânã-
rul care a încercat sã intre ilegal în
þarã, dar ºi documentele, au fost pre-
date poliþiei de frontierã bulgare în
vederea stabilirii identitãþii reale a per-
soanei în cauzã ºi dispunerii mãsuri-
lor legale ce se impun.

În urma cercetãrilor a rezultat fap-
tul cã persoana în cauzã este cetãþea-
nul pakistanez Waqas H., în vârstã de
26 ani. Acesta a declarat cã s-a folosit
de documentele fratelui sãu cu scopul
de a ajunge în Germania în cãutarea
unui loc de muncã.

Poliþiºtii de frontierã au depistat, la PTF Calafat, un cetãþean pakistanez în vârstã
de 26 de ani, care a încercat sã intre ilegal în þarã folosind paºaportul fratelui
sãu. Acesta voia sã ajungã în Germania, însã a fost returnat pe teritoriul bulgar.

Pakistanez depistat la PTF Calafat
încercând sã intre în România
cu documentele fratelui sãu

La 87 de ani, o femeie din comuna
doljeanã Unirea a fost ucisã cu cruzi-
me, iar principalul suspect este un ne-
pot. Femeia a fost gãsitã moartã în casã
de un vecin, care a sunat imediat la 112.
În urma autopsiei s-a stabilit cã victi-
ma a decedat din cauza loviturii primi-
te în cap, cel mai probabil cu un topor.
Principalul suspect este chiar nepotul
bãtrânei. Acesta a fost adus, ieri, la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj, pen-
tru audieri.

O octogenarã din Unirea a fost
gãsitã decedatã în casã

Echipajele de intervenþie de la Detaºamentul 2
Pompieri Craiova, cu douã autospeciale, ºi de la
Detaºamentul 1 Pompieri Craiova, cu un echipaj
SMURD (terapie intensiva mobilã), au intervenit
luni, 29 iulie, pentru scoaterea dintr-un ºanþ, cu
adâncimea de aproximativ 2,5 m, a lui Grigorie
S., rãmas blocat la surparea malului. Potrivit
unui comunicat al Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã (ISU) Dolj, în urma intervenþiei
rapide a echipajelor de pompieri, victima a fost
scoasã în timp util ºi i s-au acordat îngrijiri
medicale la locul evenimentului.

De asemenea, în ultimele 24 de ore, echipaje-
le de intervenþie din cadrul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al judeþului
Dolj au fost solicitate sã intervinã pentru stinge-
rea a douã incendii, o intervenþie pentru evacua-
rea apei dintr-o pivniþã, scoaterea unui animal
cãzut într-un ºanþ, la 26 cazuri pentru acorda-
rea asistenþei medicale de urgenþã, iar Serviciile
Voluntare pentru Situaþii de Urgenþã au interve-
nit pentru stingerea a douã incendii de vegetaþie
uscatã ºi miriºte.

Bãrbat salvat de pompieriBãrbat salvat de pompieriBãrbat salvat de pompieriBãrbat salvat de pompieriBãrbat salvat de pompieri
dupã ce s-a surpat maluldupã ce s-a surpat maluldupã ce s-a surpat maluldupã ce s-a surpat maluldupã ce s-a surpat malul

de pãmânt peste elde pãmânt peste elde pãmânt peste elde pãmânt peste elde pãmânt peste el
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După o lună în care vara a fost
blândă, lăsând ca ploaia să mai
răcorească atmosfera,  cele două
zile de foc le-au pus  mari pro-
bleme craiovenilor. Deşi meteo-
rologii au atenţionat că vremea va
fi deosebit de călduroasă ş i a fost
emis un cod portocaliu de cani-
culă, dogoarea care s-a lăsat peste
Craiova, ieri, la ora prânzului,  a
fost aproape de nesuportat. Pe
mulţi i-a surprins
chiar în centrul ora-
şului. „Este foarte
cald ş i astăzi,  dar
mai ales ieri-noap-
te am av ut m ari
probleme. Am des-
chis feres trele, am
ieşit pe balc on, cu
apă rece de la fr i-
gider. . .  Nevas tă-
mea zicea să ieş im
în părculeţul de jos,
dar  era gălăgie aco-
lo, mai erau nişte ti-
neri care se răc o-
reau ş i ei c um pu-
teau. Nu avem în-
c otro,  p entru c ă
bani să montăm un
aparat de aer con-
diţionat nu avem,  la pensia noas-
tră...”, ne-a spus Gheorghe Ru-
căreanu, un pens ionar pe c are l-
am găs it aşezat, la umbră, pe o
băncuţă în Parcul English.
La o limonadă, pe terasă

Terasele din centrul Craiovei
erau animate şi, cam la toate me-
sele, se serveau răcoritoare şi li-

Instantanee pe caniculă:

Unii pe plajă,
alţii lângă cuptor…

Sufocaţi de căldura înăbuşitoare, cra-
iovenii au încercat, în fel şi chip, să se
mai răcorească. Pe lângă sticlele cu apă
rece din frigiderul de acasă, aerul condi-
ţionat sau briza de la terase, cei mai in-
ventivi au dat o fugă până la Jiu ca să facă
o baie bună. Puţin după orele prânzului,
şezlongurile erau deja ocupate pe malul

de la baraj, iar câţiva copii se bă-
lăceau în apa până la brâu. Răcoa-
rea Jiului o căutau şi câţiva pes-
cari care, în ciuda căldurii, aşteptau să
prindă peştele cel mare şi să plece acasă.
Nisipul presărat în jur îţi frigea tălpile,
iar de pe asfaltul aflat la câţiva metri se
ridicau dâre de căldură ...

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

monadă cu multă gheaţă. Pentru
a-şi atrage clientela, patronii nu s-
au uitat la bani şi au procurat mini-
sisteme de climatizare cu vapori de
apă, numai bune în aceste zile fier-
binţi de vară. Cei care nu au avut
însă cei 5 lei pentru un suc la o
terasă s-au mulţumit şi cu cişme-
lele publice. „Avantajul e că sunt
gratis. Nu dai nimic din buzunar,
dar apa e cam caldă. Pe căldura
asta însă nu ai ce să faci, bei şi

aşa. Nu aţi văzut c ă şi doctorii
spun că trebuie să bem apă ca să
nu ne deshidratăm. Dacă uiţi, cum
am făcut eu, să îţi iei sticluţa cu
apă de acasă, eşti nevoit ori să cum-
peri ori să bei gratis de la cişmea”,
ne-a spus o doamnă îmbujorată la
faţă, care tocmai se răcorise de la
o ţâşnitoare amplasată în părcule-
ţul de lângă magazinul Mercur.

Dozatoarele de îngheţată de alături
funcţionau şi ele la capacitate ma-
ximă.
Surprinzător, în piaţa din
Craioviţa Nouă se poate respira...

Curioşi să vedem cum se vând
pepenii galbeni şi lubeniţele, trufan-
dalele cele mai căutate în aceste zile
caniculare, am ajuns în piaţa din
cartierul Craioviţa Nouă. Deşi ne
aşteptam ca în interior să fim păliţi
de o boare de căldură, surpriza a
venit imediat. Aerul nu era aşa de
fierbinte ca afară, se putea respi-
ra, iar comercianţii erau cât de cât
mulţumiţi de condiţii. „Ce să vă
spun, e cald, dar nici chiar aşa de
cald ca afară. Putem să stăm aici,
ne mai dăm cu apă pe faţă, stro-
pim şi roşiile din când în când ca
să nu se pălească, dar e mai bine
decât dacă aş fi
stat să le vând
pe lângă tro-
tuar”,  ne-a
spus o vânză-
toare între
două vârs te
care venise cu

roşii de la Al-
măj. Din cauza
temperaturilor,
femeia s -a
plâns totuşi că,

la finalul zilei, cam trebuie să arun-
ce aproape un kilogram din fieca-
re sortiment de legume, în special
din tomate, pentru că ele se alte-
rează cel mai repede.
Zile de iad pentru brutari

Cei mai c hinuiţi în ac este zile
sunt însă cei care lucrează c hiar
lângă foc . Aceştia sunt brutarii

şi patiserii,  care trebuie să facă
faţă unor temperaturi de iad, cu
mult peste gradele de afară. „E
greu, dar  c e să facem,  as ta îmi
es te meseria. Mă gândesc  c um
ar f i fos t să nimeresc  la muncă
într-o fabrică de pâine unde tem-
peraturile sunt ş i mai mari dec ât
aici. Curg apele pe noi, mai ie-
şim afară ş i ne mai răc orim,  re-

zistăm, c a să ne luăm ş i noi ba-
nii.  Vă daţi seama că, la căldura
pe c are o degajă c uptorul ac es ta
mare, ceea ce e afară ni se pare
bine. Poate e ş i as ta un avan-
taj. ..”, fac e haz de nec az un tâ-
năr,  c u şorţ de patiser  agăţat
peste un tr icou ud de sudoare.
Lângă uşa patiseriei,  se află un
sc ăunel ş i o sticlă cu apă con-
sumată pe jumătate,  semn c ă oa-
menii c hiar simt nevoia să ia pa-
uze dese ca să tragă aer  în piept
şi să se mai răc orească măc ar
puţin.  În tot timpul ac esta,  c o-

vrigii fierbinţi ies de sub cuptor
şi sunt încărc aţi în lădiţe.
Bălăceală la barajul de pe Jiu

Departe de aglomeraţia ş i căl-
dura oraşului, ieri, la orele amie-
zii, c raiovenii c ăutau să sc ape de
canic ula arzătoare plonjând direct
în apă. La barajul de pe J iu, în
apropiere de Işalniţa, pe nisipul

care îţi f rigea
tălpile se ali-
niaser ă de ja
şezlongurile şi
umbreluţele de
soare.  Apa Jiu-
lui era c urată şi
do ar puţ in
rece, adică nu-
mai bună pen-
tru baie.  Asta i-
a convins  ime-
diat pe amato-
rii de bălăcea-
lă, c are nu au
stat prea mult
pe gânduri ş i s-
au aruncat în
apă. „E foarte
bine aici,  apa e
plăcută ş i nu e
foarte adânc ă.
Am  ven it de
c âteva ore ş i

nu ne gândim să plec ăm ac asă,
pentru că aici e linişte ş i putem
să fac em plajă pe nisip”, ne-a
spus  o tânără care se afla îm-
preună cu prietenii în apa J iului.
Dinspre apă se s imţea din plin
răcoare. Sub umbreluţe,  alţi ti-
neri se relaxau mâncând piersici
şi jucând o partidă de c ărţi.  Mai
aproape de baraj, câţiva pescari
se asc unseseră în sălciile de pe
mal de unde îşi lansaseră undi-
ţele. Dar peştele era, probabil, şi
el toropit de căldură şi nu se lăsa
prins. ..
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În perioada aprilie
2013 –  iunie  2013,
ARIES Oltenia imple-
menteazã  pro iec tu l
„AGRICONS – Piaþa
virtualã pentru produ-
se agro-alimentare ºi
din construcþii, instru-
ment modern de susþi-
nere a dezvoltãrii co-
mune a afacerilor în
zona transfrontalierã
România-Bulgaria” ,
în parteneriat cu Cen-
trul Naþional pentru Servicii de         Informare Pleven, Agen-
þia de Dezvoltare Regionalã ºi Centrul de Afaceri 2000 Mon-
tana, Camera de Comerþ ºi Industrie Vidin ºi Asociaþia Pa-
tronatului Local al IMM-urilor Calafat, în cadrul Programu-
lui de Cooperare Transfrontalierã România-Bulgaria 2007-
2013. De ieri, timp de douã zile, la Craiova se desfãºoarã
prima întâlnire a grupului comun de lucru româno-bulgar.

Prima întâlnire a grupului comun
de lucru româno-bulgar

Toate  rezervãr i le
efectuate ieri, pentru
zboruri cu compania
Wizz Air, în orice datã
din ºi spre România,
vor beneficia de un
discount  de  20%.
Oferta este valabilã
pentru oricare dintre
cele 72 de rute din ºi
spre România º i  va
face ca tarifele deja
mici sã devinã ºi mai accesibile tuturor pasagerilor. „Suntem
bucuroºi sã anunþãm o nouã ofertã specialã de o zi destinatã
pasagerilor noºtri, perfectã pentru cei care cautã un zbor
de vacanþã last minute în august sau septembrie. Cãldura
este intensã în România, cu peste 30º C în acest moment,
aþa cã le sugerãm pasagerilor sã urmãreascã îndeaproape
wizzair.com ºi sã aleagã una dintre numeroasele destinaþii
rãcoroase Wizz Air” ,  a  declarat  Daniel  de  Carvalho,
reprezentant Wizz Air.

Wizz Air anunþã oferta
de varã de 20% pentru o zi

Craiovenii sunt in-
vitaþi în Piaþa Prefec-
turii, pânã pe 27 au-
gust, pentru a vorbi
gratuit în orice reþea
naþionalã ºi a naviga
gratuit pe Facebook
din cabina special ame-
najatã de Vodafone.
De asemenea, vizita-
torii pot testa aplica-
þiile din portofoliul Vo-
dafone: Myvodafone,
See Now, Transport
Urban, Vodafone Cloud, Zonga ºi ªapte Seri. Campania pro-
moveazã beneficiile incluse în noile pachete, Vodafone Smart
Free ºi Vodafone Easy Free: minute naþionale ºi SMS-uri
nelimitate în orice reþea. Toþi craiovenii pot participa la o
tombolã cu premii zilnice, constând în telefoane Vodafone
Smart Mini. Pentru a participa la tombola, vizitatorii trebuie
sã se înregistreze la promoterii Vodafone ºi sã facã faþã unei
“provocãri” propuse de Vodafone. În fiecare zi se va extrage
câte un câºtigãtor, care va fi anunþat pe pagina de Facebook
ºi în magazinul Vodafone din Calea Bucureºti 27A.

Tombolã la Vodafone

Compania de credite de consum Provident
Financial România a acordat împrumuturi în
valoare de 54,9 milioane de euro în prima jumãta-
te a acestui an, în creºtere cu
aproximativ 12% comparativ cu
perioada similarã din 2012, ºi a
încheiat primul semestru cu un
portofoliu de peste 269.000 de
clienþi activi. Veniturile Provident
Financial România au depãºit 37,2
de milioane de euro în primul
semestru din 2013, în creºtere cu
10% faþã de aceeaºi perioadã din
2012. În cei 7 ani de prezenþã pe
piaþa localã, compania a investit
în România peste 180 de milioane
de euro ºi a contribuit la bugetul
de stat cu taxe în valoare de peste
25 de milioane de euro. „În
primele ºase luni din acest an am
continuat sã investim în extinde-
rea operaþiunilor ºi în dezvoltarea

oamenilor noºtri. Am deschis deja 10 puncte de
lucru noi ºi avem în plan o extindere geograficã
similarã în a doua jumãtate a anului, ceea ce ne
va permite sã deservim aproape în totalitate
populaþia urbanã din toate judeþele þãrii...”, a
declarat Ivo Kalik, directorul general al Provident
Financial România.

Provident se extinde

Grupul BCR a obþinut în pri-
mul semestru al anului în curs
un rezultat  operaþional de
1.241,7 milioane RON (282,7
milioane EUR), în creºtere cu
3,0% faþã de 1.205,5 milioane
RON (274,6 milioane EUR), cât
a fost în primul semestru a anu-
lui trecut. Cheltuielile operaþio-
nale au scãzut cu 7,3% pânã la
748,6 milioane RON (170,4 mi-
lioane EUR) faþã de 807,3 mili-
oane RON (183,9 milioane EUR)
în aceeaºi perioadã a lui 2012.
Raportul cost-venit s-a îmbunã-
tãþit pânã la valoarea de 37,6%
faþã de 40,1%, cât s-a înregis-
trat în 2012. Costul net cu pro-
vizioanele de risc aferente cre-
ditelor a scãzut în mod semnifi-
cativ, în primul semestru a lui
2013, cu 37,8%, pânã la valoa-
rea de 1.094,6 milioane RON
(249,2 milioane EUR), de la
1.760,3 milioane RON (401,0
milioane EUR) în semestrul 1
2012. Rata de acoperire a cre-

ditelor neperformante de 61,6%
în iunie 2013 era semnificativ
superioarã valorii de 53,5% în-
registratã în iunie 2012.

Bazã de capital puternicã
Profitul net dupã taxe ºi inte-

rese minoritare este de 556,7 mi-
lioane RON (126,8 milioane

EUR) în comparaþie cu pierde-
rea de -548,5 milioane RON (-
124,9 milioane EUR) din 2012,
marcând livrarea obiectivelor
ambiþioase ale programului de
redresare a BCR ºi, de aseme-
nea, contabilizând impactul po-
zitiv din eliberarea unor pasive
fiscale în cuantum de 560,8 mi-
lioane RON (127,7 milioane
EUR). BCR ºi-a menþinut pozi-
þia de lider de piaþã în funcþie de
active, în pofida unei reduceri a
activelor totale cu 4,9%, pânã la
69.723,4 milioane RON
(15.632,0 milioane EUR) la 30
iunie 2013, faþã de 73.287,6 mi-
lioane RON (16.489,5 milioane
EUR) la 31 decembrie 2012.
BCR dispune de bazã de capital
ºi lichiditate puternice, mult su-
perioare minimelor reglementa-
te: rata capitalului de tip 1+2
pentru grupul BCR (conform
IFRS) era de 18,6% în decem-
brie 2012; rata de solvabilitate
de 12,96% (standarde locale,
doar banca) în iunie 2013.

La BCR, raportul cost-venitLa BCR, raportul cost-venitLa BCR, raportul cost-venitLa BCR, raportul cost-venitLa BCR, raportul cost-venit
s-a îmbunãtãþits-a îmbunãtãþits-a îmbunãtãþits-a îmbunãtãþits-a îmbunãtãþit

Bernd Mittermair, Chief Financial Officer al BCR:
“Prima  jumãtate a anului ne-a confirmat faptul cã scãderea cos-
turilor de risc este calea cãtre profitabilitate. În plus, remarcãm
cu încântare efectele puternic pozitive ale programului de re-
structurare asupra performanþei noastre operaþionale. Capitalul
actual al BCR si lichiditatea sunt o bazã excelentã pentru a finan-
þa în continuare oportunitãþi de creºtere generate de îmbunãtãþi-
rea  situaþiei economice din România”.

Sumele datorate clienþilor au
scãzut cu 3,2% la 36.652,3
milioane RON (8.217,4 mili-
oane EUR) la sfârºitul lunii iu-
nie 2013, faþã de, 37.875,1 mi-
lioane RON (8.521,8 milioane
EUR) la 31 decembrie 2012.
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Postul Adormirii Maicii Domnu-
lui este rânduit de Biserică spre
aducerea aminte de virtuţile alese
ale Sfintei Fecioare şi de postul cu
care ea însăşi, după tradiţie, s-a
pregătit pentru trecerea la cele veş-
nice. Ca vechime, este cel mai nou
dintre cele patru posturi de durată.
Originea lui trebuie căutată, pro-
babil, prin secolul al V-lea, când
cultul Maicii Domnului a început a
cunoaşte o dezvoltare mai mare şi
când sărbătoarea Adormirii ei a în-

Creştinii ortodocşi intră, de astăzi,
în Postul Adormirii Maicii Domnului

ceput a căpăta o mai mare
importanţă.

La început însă nici tim-
pul din an, nici durata şi nici
felul postirii nu erau la fel

peste tot. Unii, în părţile Antiohiei,
posteau o singură zi (6 august), alţii
mai multe zile (4 la Constantino-
pol,  8 la Ierusalim). În răsărit
posteau în luna august şi de aceea
postul era numit şi Postul lui Au-
gust, alţii în septembrie (apusenii,
cum fac  până azi).  Iar alţii nu
posteau deloc, socotind că sărbă-
toarea Adormirii este zi de mare
bucurie, deoarece Maica Domnu-
lui a trecut de la amărăciunea pă-
mântească la bucuria cereasc ă,

unde stă în nemijlocită apropiere
de Fiul ei iubit.

Data şi durata postului au fost
uniformizate în toată Ortodoxia
abia în secolul al XII-lea, la Sino-
dul Local din Constantinopol, ţinut
la 1166, sub patriarhul ecumenic
Luca Crysoverghi, care a hotărât
ca postul să înceapă la 1 august şi
să dureze 14 sau 15 zile, până la
Sărbătoarea Adormirii (15 august),
aşa cum, de altfel, se practica mai
înainte prin unele părţi. În seara de
31 iulie se lasă sec, iar când această
dată cade miercurea sau vinerea,
se lasă sec cu o zi mai înainte. De
asemenea, postul se prelungeşte şi
în ziua sărbătorii însăşi dacă aceas-

ta cade miercurea sau vinerea, fă-
cându-se dezlegare la untdelemn,
peşte şi vin.

Pentru credincioşii care respec-
tă toate canoanele bisericeş ti,
Postul Sfintei Marii este conside-
rat la fel de sever ca postul de di-

naintea Învierii Domnului. În
această perioadă nu se consumă
produse din carne, lapte ş i ouă.
Biserica Ortodoxă ne cere ajunare
până la ora 15.00, în zilele de luni,
miercuri şi vineri, iar după această
oră să consumăm numai mâncare
uscată. Apoi, marţi şi joi se mă-
nâncă legume fierte, fără ulei, iar

sâmbătă şi duminică este dezlega-
re la untdelemn şi vin. În 6 august
– când ortodoc ş ii prăznuiesc
Schimbarea la Faţă a Domnului pe
Muntele Tabor –, în orice zi ar că-
dea, se face dezlegare la untde-
lemn, peşte şi vin.

Ca o mângâiere
pentru cei care nu au
destulă putere să res-
pecte aceste rându-
ieli, Sfântul Ioan Gură
de Aur spune: „Stăpâ-
nul nostru e blând şi
c u omenie,  nu ne
cere nimic peste pu-
terile noastre”. Sunt
scutiţi de post în ge-
neral bolnavii, copiii,
călătorii sau drumeţii
care nu au posibilita-
tea să postească. Bi-
serica mai recoman-
dă credincioşilor în-

frânarea plăcerilor şi desfătărilor
trupeşti, iar nunţile sunt interzise
cu desăvârşire în această perioa-
dă, precum şi în celelalte posturi.
Se spune că, dintre toate posturile
de peste an, cel care ţine cu cre-
dinţă Postul Maicii Domnului şi se
roagă are mari şanse să i se împli-
nească orice dorinţă.

Ajunsă la cea de a XVI-a
ediţie, Tabăra de Muzică Folk de
la Calafat – devenită internaţiona-
lă prin participarea artiştilor din
Bulgaria şi Serbia – este, fără
îndoială, unul din cele mai
longevive evenimente folk din
România şi unul dintre cele mai
importante evenimente culturale
din oraşul de pe malul Dunării.
Încă din anul 2009 Tabăra se
desfăşoară sub sloganul „Asta-i
muzica ce-mi place” şi face
parte din Proiectul „EURO-
PORŢI”: una la Calafat –
„Poartă Dunărea” şi alta la
Târgu Jiu – „Poarta Sărutului”.
Program generos, cu peste
50 de artişti şi grupuri folk

Programul din acest an se
anunţă unul extrem de bogat, atât
ca nume prezente în Tabără, dar
şi din punctul de vedere al
evenimentelor ce vor avea loc.
Peste 50 de artişti, cărora li se
alătură numeroase grupuri folk,
vor susţine recitaluri pe scena
amplasată în Portul Calafat. Este
vorba despre Doru Stănculescu,
Ducu Bertzi, Nicu Alifantis, Sorin

Dan Vană: «Timpul rămas până la deschiderea Taberei folk
2013 de la Calafat se poate măsura de-acum în ore, iar un lucru este
cert: va fi o a XVI-a ediţie de mare anvergură, cu valenţe de mega-
eveniment! Teoretic, toate numele importante ale folkului din Româ-
nia, Bulgaria şi Serbia au fost invitate şi majoritatea au confirmat par-
ticiparea. Afişul Taberei, generos, aşteaptă până pe 7 august să-i în-
văluie pe toţi şi să facă tot mai greu de organizat ediţiile viitoare.
Îndemnul lui Cristian Buică din Imnul Taberei folk rămâne încă vala-
bil şi actual, deşi „probabil Căile Ferate Române au o problemă”: „Dacă
vrei să fii bogat / Şi frumos, şi talentat / Ia un tren şi vino-n tabără,
la Calafat”. Asta-i muzica ce-mi place!».

Folkişti din toată ţara, dar nu numai, îşi dau
întâlnire, din nou, la Calafat, uniţi de sloganul
„Asta-i muzica ce-mi place!”. Ducu Bertzi, Doru
Stănculescu, Mircea Vintilă, Mircea Baniciu,
Ioan Gyuri Pascu sunt doar câţiva dintre „poe-
ţii cu chitară” care vor susţine recitaluri pe sce-
na amenajată chiar în port, pe malul Dunării.
De asemenea, Nicu Alifantis îşi va lansa aici –
marţi, 6 august – cel mai recent album, intitulat

„Mozaic”. Un spectacol din cadrul Taberei folk
va avea loc, pe 7 august, în Portul Cultural Ce-
tate. Evenimentul de la Calafat – unul „cu va-
lenţe de mega-eveniment”, după cum l-a carac-
terizat, ieri, folkistul Dan Vană, iniţiator şi coor-
donator al proiectului – se va desfăşura în pe-
rioada 1-8 august, în organizarea Primăriei şi
Consiliului Local Calafat, Casei de Cultură şi
APLOMB Calafat.

Minghiat, Mircea Vintilă, Mihai
Neniţă, Ioan Gyuri Pascu,
Mircea Baniciu, Teo Boar, Vlady
Cnejevici, Cristian Buică, Emeric
Imre, Horia Stoicanu, Maria
Gheorghiu, Magda Puşcaş,
Mircea Bodolan, Cristian Corcio-
veanu, Dan Vană (totodată,
iniţiatorul proiectului şi unul
dintre coordonatorii Taberei),
Radu Gheorghe, Florentin Budea,
Dinu Olăraşu, Andrei Păunescu,
George Stanca, Jul Baldovin,
„Misteria Carpatica” (Sibiu),
Stefan Gheraksiev şi „Denvar
Project International”, Rosen
Paskulov şi „Fallen Angels”
(Bulgaria), Cătălin Stepa, Marius
Matache, Grup Folk Clasic,
Icarus, Clara Mărgineanu,
Bogdan Grosu ş.a.
14 cântece dedicate femeii,
dragostei şi prieteniei,
de la Nicu Alifantis

Nu vor lipsi lansările de
albume: Nicu Alifantis va aduce
în faţa publicului, pe data de 6
august, ora 14.00, la restaurantul
„OK” din Calafat, cel mai recent
album, intitulat „Mozaic”,

evenimentul fiind
urmat, seara, de la ora
21.00, de un concert
al artistului. Apărut în
luna mai a acestui an,
albumul – în format CD+carte –
cuprinde 14 piese, pe versuri de
Dinu Olăraşu, George Topârcea-
nu, Nina Cassian, Nichita
Stănescu, Mihai Eminescu ş.a.
„Un amalgam de ritmuri şi stiluri
muzicale, de instrumente clasice
şi exotice, de sonorităţi neaştep-
tate, precum o îmbrăţişare
deosebit de tandră. 14 cântece
dedicate femeii, dragostei şi
prieteniei, fiecare cu istoria sa”,
spune Nicu Alifantis despre
albumul său.

Şi Vasile Mardare şi Adrian
Beznă, care au lansat noi albume
în acest an, le vor prezenta cu
acest prilej.

***
Pe 7 august, întreaga suflare a

Taberei se va mută „acasă” la
Mircea Dinescu, în Portul
Cultural Cetate. Aşadar, dacă
puteţi ajunge măcar pentru o zi la
Calafat, măcar pentru o seară de
spectacol, nu ezitaţi să o faceţi!

Folk pe malul Dunării, la CalafatFolk pe malul Dunării, la CalafatFolk pe malul Dunării, la CalafatFolk pe malul Dunării, la CalafatFolk pe malul Dunării, la CalafatFolk pe malul Dunării, la CalafatFolk pe malul Dunării, la CalafatFolk pe malul Dunării, la CalafatFolk pe malul Dunării, la Calafat

În Biserica Ortodoxă, în fiecare an, cu începere la ace-
eaşi dată (1 august, dar astăzi este zi de miercuri, în care se
posteşte) şi cu o durată două săptămâni, este rânduit postul
Sfintei Mării sau al Sântămăriei Mari, cum este numit în
popor, în cinstea praznicului Adormirii Maicii Domnului.
Considerat de credincioşii care respectă toate canoanele bi-
sericeşti la fel de aspru ca cel al Paştilor, acesta reprezintă
nu numai o înfrânare de la mâncare şi băutură, ci şi un
timp al pocăinţei, al iertării şi al iubirii aproapelui. Peste
an, există cinci mari sărbători închinate Fecioarei Maria:
Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie), Intrarea în Bise-
rică a Maicii Domnului (21 noiembrie), Soborul Maicii Dom-
nului (26 decembrie), Bunavestire (25 martie) şi Adormi-
rea Maicii Domnului (15 august).

Pagină realizată de MAGDA BRATU
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Cele patru programe de formare
derulate în cadrul proiectului (ECDL
– European Computer Driving Li-
cence – Permisul european de con-
ducere a computerului, Proiectarea
curriculumului centrat pe competen-
te, Managementul clasei de elevi –
gestionarea situaþiilor de criza, Me-
tode interactive de predare, învãþa-
re, evaluare) au fost parcurse de peste
6.000 de profesori din judeþele Dolj
ºi Teleorman ºi le-au oferit acesto-
ra, pe lângã posibilitatea de a utiliza
calculatorul în mod eficient ºi pro-
ductiv indiferent de vârstã, profesie
sau domeniu de activitate, metode
de prelucrare a conþinuturilor disci-
plinelor ºcolare, asigurarea unui ma-
nagement eficient al clasei, identifi-
carea si aplicarea unor metode efi-
ciente de gestionare a situaþiilor con-
flictuale din sala de curs, asigurarea
egalitãþii de ºanse, promovarea dez-
voltãrii durabile, metode de  stimu-
lare si determinare pentru implica-

rea activa a elevilor la orele de curs,
în concordanþã cu particularitãþile de
vârstã ale acestora. Comunitatea vir-
tualã de practici iniþiatã în cadrul pro-
iectului pe portalul http://portal.tr-
ecariera.ro a fost dezvoltatã din per-
spectiva comunicãrii ºi a activitãþi-
lor de formare, ceea ce face ca re-
sursele dezvoltate în acest proiect,
graþie accesului la internet, sã devi-
nã accesibile publicului interesat.

Aºadar, proiectul a venit în spri-
jinul tuturor profesorilor care
au beneficiat de programe de
formare gratuite, susþinute
de formatori special formaþi
pentru derularea lor în loca-
þii cât mai apropiate de loca-
litatea de domiciliu, ale cãror
module au avut conþinuturi
adecvate categoriilor de ca-
dre didactice din grupul-þin-
tã, precum ºi vârstelor elevi-
lor cu care lucreazã pe nive-
le de ºcolaritate.

Dacã pentru cadrele didactice
debutante fiecare modul de curs a
conþinut abordãri teoretice ºi prac-
tice suplimentare care sã asigure
acoperirea eventualelor deficienþe
din pregãtirea iniþialã, pentru ca-
drele didactice din mediul rural sau
care lucreazã cu elevi din medii
dezavantajate au fost  proiectate
conþinuturi specifice de curs care
sã asigure formarea continuã în

concordanþã cu problemele de
mediu ºi de context educaþional cu
care se confruntã cotidian.

În urma finalizãrii cursurilor,
cadrele didactice considerã cã pro-
gramele de formare sunt unele
foarte actuale, bine concepute ºi
realizate, în concordanþã cu prio-
ritãþile etapei ºi cu metodologiile
în vigoare; punerea lor în practi-
cã va constitui un real prilej de

îmbogãþire profesionalã.
Altfel, privind din per-

spectiva rezultatelor aces-
tui proiect la nivel local ºi
regional, crearea de reþele
de schimburi de bune
practici în domeniul for-
mãrii continue a cadrelor
didactice, concomitent cu
dezvoltarea unor sisteme
ºi proceduri de formare
continue comune la nivel
naþional, pentru regiunile

Sud Muntenia ºi Sud-Vest Oltenia,
dar ºi sustenabilitatea în crearea
unor mecanisme de eliminare a dis-
criminãrii ºi de promovare a acce-
sului la educaþia de calitate pentru
grupurile dezavantajate va contri-
bui la creºterea calitãþii activitãþii
instructiv-educative derulate în
unitãþile de învãþãmânt preuniver-
sitar din judeþele Teleorman ºi Dolj,
în beneficiul celui mai important
actor „elevul”.

 Acestea sunt doar câteva din ar-
gumentele ce actualizeazã perma-
nent importanþa proiectului „Carie-
rã de succes în învãþãmântul preu-
niversitar prin implementarea de
programe de formare inovative!”.

Prof. ANI DRÃGHICI,

inspector ºcolar pentru proiecte
educaþionale, învãþãmânt par-

ticular ºi alternative
educaþionale – I.S.J. Dolj

„Carierã de succes în învãþãmântul preuni-
versitar prin implementare de programe de for-
mare inovative!” reprezintã cel mai important
proiect pe care Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj ºi Casa Corpului Didactic Dolj l-au deru-
lat în beneficiul cadrelor didactice din judeþul
nostru care manifestã interes permanent pen-
tru propria formare. Proiectul este cofinanþat
din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Re-

Carierã de succes pentru profesori
prin programe de formare inovative

Posturile titularizabile scoase la concurs
în judeþul Dolj sunt la urmãtoarele discipli-
ne: Chimie – un post titularizabil pentru care
candideazã 39 de candidaþi, un post la dis-
cipline tehnice – 62 de candidaþi, douã
posturi la pregãtire/instruire practicã – 11
candidaþi, douã posturi titularizabile la Limba
ºi literatura românã pe care candideazã 187
de tineri. ªi la educatoare concurenþa este
acerbã: pe singurul post titularizabil sunt 152
de candidaþi, la Limba englezã – douã
posturi titularizabile ºi 113 candidaþi.

Pe singura catedrã titularizabilã de la în-
vãþãmântul special sunt 21 de candidaþi, iar
77 s-au înscris pentru cele douã posturi ti-
tularizabile la disciplina Istorie. La geogra-
fie existã douã posturi titularizabile ºi 83 de
candidaþi, la arte 18 catedre titularizabile ºi

35 de candidaþi, iar la Educaþie fizicã ºi
sport, pe cele trei catedre titularizabile can-
dideazã 164 de tineri.

Concursul de ocupare a posturilor di-
dactice/catedrelor vacante/rezervate în în-
vãþãmântul preuniversitar presupune sus-
þinerea unei probe practice sau inspecþii
speciale la clasã ºi a unei probe scrise din
didactica specialitãþii.

Rezultatele se vor afiºa pe 5 august
Afiºarea primelor rezultate este prevã-

zutã pentru data de 5 august. Contestaþiile
se depun la sediul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, în zilele de 5 ºi 6 august.
Pentru angajarea pe perioadã nedetermina-
tã (titularizare), candidaþii trebuie sã obþinã
minimum nota 7 atât la proba scrisã, cât ºi

la cea practicã / inspecþia specialã la clasã
în profilul postului. Pentru angajarea pe
perioadã determinatã (suplinire), candidaþii
trebuie sã obþinã minimum nota 5 atât la
proba scrisã, cât ºi la proba practicã / in-
specþia specialã în profilul postului.

Repartizarea candidaþilor pentru anga-

jare pe perioadã nedeterminatã se va reali-
za în ºedinþe publice organizate de centre-
le de concurs în zilele de 9 ºi 12 august
a.c., iar repartizarea candidaþilor pentru
angajare pe perioadã determinatã, în data
de 14 august a.c.

ALINA DRÃGHICI

Examenul de titularizare s-a desfãºurat ieri în patru centre din Craiova
– Colegiul Tehnic Energetic, Liceul cu Program Sportiv „Petrache Triºcu”,
Liceul Tehnologic Transporturi Cãi Ferate ºi ªcoala Gimnazialã „Sfântul
Gheorghe”. Potrivit datelor transmise de Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, din cei 1.507 candidaþi înscriºi, la examen au participat 1.143, din
care 118 s-au retras fie din motive personale sau medicale. De asemenea,
doi candidaþi au fost eliminaþi pentru tentativã de fraudã la Limba ºi litera-
tura englezã, respectiv la Limba ºi literatura românã. Totodatã, 163 de
candidaþi nu s-au prezentat la examen.

Doi candidaþi, eliminaþi pentru fraudãDoi candidaþi, eliminaþi pentru fraudãDoi candidaþi, eliminaþi pentru fraudãDoi candidaþi, eliminaþi pentru fraudãDoi candidaþi, eliminaþi pentru fraudã
din examenul de titularizaredin examenul de titularizaredin examenul de titularizaredin examenul de titularizaredin examenul de titularizare

surselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritarã 1
„Educaþia ºi formarea profesionalã în sprijinul
creºterii economice ºi dezvoltãrii societãþii
bazate pe cunoaºtere”, Domeniul major de in-
tervenþie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane
din educaþie ºi formare”, ºi este derulat de IªJ
Teleorman în parteneriat cu IªJ Dolj, Casa
Corpului Didactic Teleorman, Casa Corpului
Didactic Dolj, Asociaþia ROMFRA din Alexan-
dria ºi Softwin SRL Bucureºti,
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Un nou documentar american
privind moartea lui J. F. K. reia
o tezã aproape banalã din 1992.
La 22 noiembrie 1963, în Dallas,
a fost asasinat John Fitzgerald
Kennedy, eveniment care a mar-
cat durabil America. Pe lângã
pierderea unui preºedinte, þara se

va confrunta vreme îndelungatã
cu îndoieli privind versiunea ofi-
cialã, cea mare susþinea cã a fost
un singur trãgãtor, Lee Harvey
Oswald, care l-ar fi împuºcat pe
preºedinte. Dar majoritatea ame-
ricanilor nu cred în aceastã ver-
siune ºi nu puþine investigaþii cu

titlu privat au continuat. S-a spus
cã Mafia avea conturi de reglat
cu Kennedy, cã-i doreau pielea
atât castriºtii, cât ºi anticastriº-
tii, cã Lyndon Johnson, vicepre-
ºedintele sãu, se visa succesor,
iar Ku Klux Klan-ul îl dorea
mort. La fel, Sindicatul ºoferilor

de camioane sau
Mafia din Las Vegas,
fiecare îºi planifica-
se debarasarea. Pe
scurt, fostul preºedin-
te avea mulþi duº-
mani. Howard Do-
nahue, dupã ce a stu-
diat atentatul asupra
preºedintelui ameri-
can timp de 20 de
ani, a prezentat ipo-
teza sa mai puþin ori-
ginalã, într-o carte
apãrutã în 1992. Po-
trivit acesteia, Ken-
nedy ar fi fost îm-
puºcat de un tir ac-
cidental al unuia din-
tre agenþii Serviciu-
lui Secret, George
Hickey, aflat în ma-
ºina care urma celei

prezidenþiale. El ar fi tras atunci
când vehiculul a fost oprit brusc,
rãnindu-l mortal pe preºedinte, în
partea din spate a capului. Lu-
crarea lui Howard Donahue, sa-
lutatã de mai mulþi jurnaliºti ºi
consideratã a aduce o luminã „le-
jerã” pentru alþii în momentul pu-
blicãrii, a fost respinsã de un fost
detectiv australian, Colin McLa-
ren, care a lucrat 4 ani la acest
caz. El prezintã rezultatul anche-
tei sale în documentarul intitulat
„JFK: The Smoking Gun”, care
va fi difuzat la 3 noiembrie pe
canalul de televiziune Reelz
Channel. Documentarul repre-
zintã teza lui Howard Donahue
ºi explicã faptul cã afacerea a
fost sufocatã, pentru a prezerva
imaginea serviciilor secrete. In-
suficient pregãtit în manevrarea
armelor, agentul nu ar fi fãcut
parte din conspiraþia care urmã-
rea sã-l ucidã pe preºedinte, þine
sã precizeze Colin McLaren.
Noua teorie, contestabilã, dar
mai bunã decât altele, adaugã un
nou capitol la povestea croitã în
jurul unui asasinat care împlineº-
te anul acesta 50 de ani.

KennedyKennedyKennedyKennedyKennedy, împuºcat „accidental” de un agent secret?, împuºcat „accidental” de un agent secret?, împuºcat „accidental” de un agent secret?, împuºcat „accidental” de un agent secret?, împuºcat „accidental” de un agent secret?

Autoritãþile elveþiene consi-
derã cã nerespectarea semna-
lelor luminoase este cauza pro-
babilã a ciocnirii frontale a ce-
lor douã trenuri luni dupã-amia-
zã, în zona Granges-pres-Mar-
nand, în cantonul elveþian Vaud,
transmite AFP, citându-l pe pur-
tãtorul de cuvânt al poliþiei lo-
cale. Potrivit ultimului bilanþ, în
urma accidentului conductorul
unuia dintre trenuri ºi-a pierdut
viaþa ºi 35 de pasageri au fost
rãniþi, dintre care 26 au fost spi-
talizaþi. Cele douã trenuri trans-
portau 46 de pasageri.  Luni
seara, în jurul orei 18.45 (19.45
ora României), douã trenuri re-
gionale au intrat în coliziune în
Granges-près-Marnand, un orã-
ºel cu 1.000 de locuitori. Rãni-

Cauza accidentului  feroviar
din Elveþ ia:  nerespectarea

semnalelor  luminoase
Fostul consultat al Agenþiei

Naþionale americane de
Securitate (NSA) Edward
Snowden nu poate sã se
aºtepte la obþinerea cetãþeniei
ruse printr-o procedurã
simplificatã, a anunþat ieri
Serviciul Federal de Migraþie
rus (FMS), transmite Xinhua.
„Nu vãd nici o normã legalã
care sã-i ofere o astfel de
posibilitate”, a declarat presei
ºeful-adjunct al FMS, Vladi-
mir Burov. Sãptãmâna trecu-
tã, Serviciul pentru Migraþie
de la Moscova avertizase cã
solicitantul de azil din SUA,
care se aflã în zona de tranzit
a aeroportului moscovit
ªeremetievo de mai bine de o
lunã, ar putea sã rãmânã

Snowden nu este eligibil
pentru o procedurã rapidã

de obþinere a cetãþeniei ruse
blocat acolo pentru o jumãtate
de an. Snowden este acuzat
de spionaj în Statele Unite,
dupã dezvãluirea proiectului
secret de supraveghere a
comunicaþiilor cu numele de
cod PRISM. El a depus
actele pentru obþinerea de azil
temporar în Rusia la începutul
acestei luni (16 iulie). Filiala
regionalã a FMS pentru
Moscova va decide dacã sã îi
acorde sau nu azil temporar
fugarului american în termen
de trei luni. Dacã i se va
acorda azil ºi va trece prin
testul de sãnãtate obligatoriu,
Snowden are dreptul sã
primeascã un certificat tip, ce
îi va permite sã pãrãseascã
aeroportul.

þii, care sunt toþi elveþieni, au
fost transferaþi la cinci spitale
din regiune. Linia feroviarã rã-
mâne închisã pe o duratã ne-
determinatã între oraºele Pay-
erne ºi Moudon. Cadavrul me-
canicului, care a rãmas blocat
în locomotivã, a fost descarce-
rat abia la ora 01.30 (02.30 ora
României). Unul dintre trenuri
plecase spre Lausanne, iar ce-
lãlalt venea de la Lausanne.
Potrivit cotidianului „Tages An-
zeiger”, unul dintre cele douã
trenuri plecase mai devreme
din gara Gâranges-près-Mar-
nand, unde ar fi trebuit normal
sã se întâlneascã cu trenul
care venea din sens invers. În
pofida impactului puternic, nici
un vagon nu a deraiat.

Preºedinte egiptean Mohamed Morsi,
þinut în detenþie de cãtre armatã într-un
loc secret, se simte bine ºi are „acces la
informaþii” prin intermediul televiziunii ºi
al presei, a declarat ieri Înaltul Reprezen-
tant al UE pentru Afaceri Externe ºi Po-
litica de Securitate, Catherine Ashton
(foto), potrivit AFP. Ea a fãcut aceastã
declaraþie într-o conferinþã de presã, la
Cairo, dupã ce s-a întâlnit, în cursul nopþii
de luni spre marþi, cu fostul ºef de stat la
locul de detenþie, în continuare necunos-
cut. ªefa diplomaþiei europene a refuzat
sã dea detalii în legãturã cu locul în care
se aflã Morsi, arestat dupã câteva ore de
la destituirea sa, la 3 iulie, de cãtre arma-
tã, în urma unor manifestaþii prin care se
cerea plecarea lui. Oficial, Morsi nu a
primit nici o vizitã pânã acum, familia sa
plângându-se cã nu are acces la el. În
cursul nopþii, Catherine Ashton s-a depla-
sat cu un elicopter militar la locul deten-

þiei, pentru o vizitã de douã ore. „Am avut
o discuþie amicalã, deschisã ºi directã”, a
spus Ashton, refuzând totuºi sã dezvãluie
conþinutul convorbiri-
lor. Mohamed Morsi
nu a mai apãrut în pu-
blic de la destituirea
sa. Cu ocazia prece-
dentei sale vizite la
Cairo, la 17 iulie, Cat-
herine Ashton a cerut
eliberarea lui Morsi ºi
ºi-a exprimat regretul
cã nu l-a putut întâlni.
Franþa cere eliberarea
fostului  preºedinte
egiptean Mohamed
Morsi, a declarat ieri
ministrul francez de
Externe, Laurent Fa-
bius. „Noi condam-
nãm brutalitãþile. (...)

Noi îndemnãm la dialog ºi la eliberarea
preºedintelui Morsi”, a afirmat Laurent
Fabius în cadrul unei întâlniri cu presa.

Morsi se simte bine ºi are acces la informaþii, afirmã Catherine Ashton

Mamnoon Hussain, ales
preºedinte al Pakistanului

Omul de afaceri Mamnoon
Hussain a fost ales, ieri, preºe-
dinte al Pakistanului, în cadrul
unui vot al deputaþilor ºi senato-
rilor þãrii, a anunþat televiziunea
publicã. Candidatul Ligii
Musulmane (PML-N) l-a devan-
sat fãrã dificultãþi pe adversarul
sãu în acest scrutin, potrivit
datelor provizorii oferite de
televiziunea de stat. Hussain îi va
succeda astfel lui Asif Ali Zar-
dari, al cãrui mandat la conduce-
rea statului se încheie la 8
septembrie.

Evadare spectaculoasã
în Pakistan

243 de deþinuþi, printre care
30 de insurgenþi, au reuºit sã
evadeze în urma unui atac
întreprins de un comando al
militanþilor talibani pakistanezi
asupra închisorii centrale din
Dera Ismail Khan (nord-estul
Pakistanului), luni seara,
informeazã postul de televiziune
pakistanez ARY News, publicaþia
Dawn.com ºi AFP. Atacatorii,
deghizaþi în uniforme de poliþiºti
ºi înarmaþi pânã în dinþi, au
întrerupt mai întâi alimentarea
cu energie electricã a clãdirii
închisorii ºi, apoi, au provocat
circa 25 de explozii de-a lungul
gardului penitenciarului.
Ulterior, dupã cum a declarat un
oficial al executivului pakistanez
postului tv ARY News, aproxima-
tiv 60 de persoane înarmate au
luat cu asalt închisoarea, în timp
ce, din exterior, restul de ataca-
tori trãgeau din mortiere ºi
lansatoare de rachete. În timpul
atacului, conform celui mai
recent bilanþ, 13 persoane ºi-au
pierdut viaþa - ºase poliþiºti, doi
atacatori ºi un civil de la o firmã
de securitate privatã - în aceastã
nouã ofensivã a insurgenþilor.
Reprezentanþi ai poliþiei pakista-
neze au raportat cã forþele de
ordine au reuºit sã captureze
ºase dintre deþinuþii evadaþi, dar
cãutãrile continuã.

Germania: Acuzaþii
de plagiat la adresa
preºedintelui Bundestagului

Preºedintele Bundestag-ului
(camera inferioarã a parlamentu-
lui) german, Norbert Lammert, a
fost acuzat pe Internet de plagiat
cu privire la o parte din teza sa
de doctorat, relateaza ieri EFE,
care aminteºte cã acest tip de
acuzaþie a condus în Germania,
în aceastã legislaturã, la demisia
a doi miniºtri din guvernul
cancelarului Angela Merkel.
Lammert a respins acuzaþiile ºi,
într-o declaraþie pentru ziarul
„Die Welt”, primul care a
publicat ºtirea, a anunþat cã i-a
cerut Universitãþii din Bochum
(vestul þãrii) sã verifice teza pe
care a prezentat-o în acest centru
în anii ’70. Acuzaþiile au ajuns
însã în paginile tuturor ziarelor
þãrii, întrucât cel care a denunþat
plagiatul prezumtiv, sub pseudo-
nimul Robert Schmidt, a fost ºi
cel care l-a acuzat pe fostul
ministru al Educaþiei ºi ªtiinþei,
Annette Schavan, de a fi copiat o
parte din tezã, aceasta fiind
nevoitã sã-ºi dea demisia. În
martie 2011 demisionase din
acelaºi motiv ºi ministrul Apãrã-
rii de atunci, Karl Theodor zu
Guttenberg. În ambele cazuri,
titlul de doctor a fost retras.
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Filmele din perioada 31.07 - 1.08.2013

JOI - 1 august
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY
SPORT.RO

07:00 Teleshopping
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Prin pãduri ºi munþi, inimi

înlãnþuite
08:55 O9ATITUDINE - Protecþia

consumatorilor
09:00 Popasuri folclorice
10:00 Vara pe val
11:00 Saint Pierre ºi Miquelon,

arhipelagul îndepãrtat
12:00 Profil, poveste, personaj
12:55 Poate nu ºtiai
13:00 Concertele DP 2
14:00 Teleshopping
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Prin pãduri ºi munþi, inimi

înlãnþuite
16:55 Muzica DP 2
17:00 Leacuri, hapuri ºi bucate
17:30 Vara pe val
18:00 Telejurnal TVR2
19:00 Nataþie
21:35 Cap compas
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Vara pe val
00:30 Trei regate

07:30 Duminica, la Tiffany
08:55 Vogue - un nume de

legendã
10:00 Povestea Cenuºãresei 3:

A fost odatã un cântec
11:30 Zoom - Academia

Supereroilor
13:00 Duminica, la Tiffany
14:25 Cãlãtoria 2: Insula

misterioasã
16:00 Bean - O comedie

dezastru
17:30 Neînfricatã
19:05 În derivã
20:00 Circul Vesel
20:55 A naibii dragoste
22:55 Familia Borgia
00:00 Cãlãtorie eroticã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Sfârºitul suferinþei (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Cursa din Hazzard II
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Serviþi, vã rog! (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:45 Un gigolo de doi bani:

Aventuri în Europa
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
00:00 Un gigolo de doi bani:

Aventuri în Europa (R)

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

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

08:00 Acasã în bucãtãrie (R)
09:00 Captain Planet (R)
09:45 Un bãrbat bun la toate (R)
10:30 Captain Planet
11:30 Un bãrbat bun la toate
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Lumea Pro Cinema (R)
15:00 Meseriaºii (R)
15:30 La bloc
16:30 M.A.S.H. (R)
17:30 La bine ºi la rãu
19:10 Meseriaºii
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Pungaºi de meserie
00:00 În mintea criminalului
01:00 O noua lume
02:30 În mintea criminalului (R)
03:15 Pungaºi de meserie (R)
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

10:00 În gura presei

11:10 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00  Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Burlacul

22:30 În puii mei

00:00 Nikita

01:00 Observator (R)

02:00 Burlacul (R)

03:30 Acces direct

06:00 Observator

07:15 La un pas de fericire

09:00 Ce gãtim azi?

10:00 Cei 7 ani de acasã (R)

11:30 ªatra (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Dragostepunctro

16:45 Dragoste ºi pedeapsã

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Mamã din întâmplare

21:30 Moby Dick

23:30 ªtirile Kanal D (R)

00:30 Mamã din întâmplare (R)

01:45 La un pas de fericire (R)

03:15 Dragostepunctro (R)

04:45 Dragoste ºi pedeapsã (R)

07:30 Dragul de Raymond (R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 Poveºti din jurul lumii

09:30 Tot ce ºi-a dorit

11:45 Danni Lowinski

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Iubiri secrete (R)

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Academia lui Horia

22:00 Mondenii

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Iubiri secrete

00:30 Focus (R)

01:30 Tot ce ºi-a dorit (R)

04:00 Poveºti din jurul lumii (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Cireaºa de pe tort (R)

06:30 Danni Lowinski (R)

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

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

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

Count's Customs
21:30 Colecþia de la Count's

Kustoms
22:00 Premierã SERIAL ÎN

CONTINUARE
22:30 Restaurãri
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

GREU DE PENSIONAT 2

SHREK PENTRU TOTDEAUNA

Ore de spectacol:
14:00; 16:30;
19:00; 21:30
Gen film:
Acþiune,
Comedie, Crimã
Distribuþie:
Bruce Willis,
Helen Mirren,
John Malkovich,
Mary-Louise
Parker
Regizor:
Dean Parisot

Ore de spectacol:
12:00
PROIECÞIE
DIGITALÃ 2D - DVD
Tarif întreg: 8 lei

MONªTRII CONTRA
EXTRATEREªTRII

Ore de spectacol:
14.00
PROIECÞIE
DIGITALÃ 2D - DVD
Tarif întreg: 8 lei

DETURNAREA
Ore de spectacol:
16:00; 18:00; 20:00
PROIECÞIE
DIGITALÃ 2D - DVD
Tarif întreg: 8 lei;
Tarif redus:6lei -joi

07:00 Telejurnal
09:00 Vara pe val
09:50 Legendele palatului:

Concubina regelui
11:10 Legendele palatului (R)
12:30 Vara pe val (R)
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:30 Akzente
16:45 Lozul cel mare
17:40 Legendele palatului
19:00 Dosarele secolului XX
19:30 Oameni care au schimbat

Lumea
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Ediþie specialã * Invitat

Titus Corlãþean, ministrul Afacerilor
Externe

21:30 O vedetã cu vedete (R)
22:00 Vara pe val
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
23:55 Oameni care au schimbat

Lumea (R)
00:10 Enron: The Smartest

Guys in the Room
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Anunþul tãu!
S.C. Domeniul Coroanei Segarcea
SRL angajeazã  Consilier în relaþii
economice internaþionale. Cerinþe
obligatorii: cunoaºterea limbii chine-
ze. Cvurile se depun la seddiul firmei
din Segarcea, str. Dealul Viilor nr. 108,
jud. Dolj, pânã la data de 05.08.2013.

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Economistã tin eviden-
þã contabilitate. Tele-
fon: 0751/239.088.
Executãm acoperi-
ºuri, subzidiri, gar-
duri, pavaje, hidroi-
zolaþii, termoizolaþii,
zidãrii, finisaje. Tele-
fon: 0744/869.870.
Servicii de vidanjare. Te-
lefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez
la preþuri avantajoase
+ albumuri foto. Tele-
fon: 0766/359.513.
Societate de conta-
bilitate presteazã
servicii de calitate la
preþ avantajos. Te-
lefon: 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.
Þin evidenþã con-
tabi lã. Telefon:
0 7 2 2 / 9 4 3 . 2 2 0 ;
0771/215.774.
VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã ul-
tracentral, bloc Dol-
jeana (45.000E). Te-
lefon: 0764/447.730.
Vând garsonierã
Brazdã, etaj 3. Tele-
fon: 0765/610.457.
Vând 2 garsoniere
etaj 1 comuna Stoi-
na, judeþul Gorj. Te-
lefon: 0730/600.132
Vând/schimb gar-
sonierã, Brazdã, bl.
G7, et.  3, cu apar-
tament 2 camere +
diferenþa. Telefon:
0729/368.009.
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.

Vând apartament
complet renovat. Te-
lefon: 0724/558.703.
Vând apartament
2 camere ultra-
central. Telefon:
0744/344.227.
Vând apartament
2 camere, deco-
mandat, garã, îm-
bunãtãþiri. Particu-
lar. Telefon: 0722/
245.594. 
Vând apartament
2 camere, Calea
Bucureºti. Telefon:
0722/966.159.
Vând apartament 2
camere, Valea Ro-
ºie, etaj 4. Telefon:
0 7 3 4 / 9 5 2 . 7 1 7 ;
0351/175.746.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, Calea
Bucureºti, zona
Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând aparta-
ment 2 camere,
etaj 2/4, Craiova
central. Telefon:
0351/429.144.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, cart. Ro-
vine zona J-uri, 47
mii Euro negocia-
bil. Telefon: 0766/
360.302, 0763/
679.696.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Calea Bu-
cureºti. Telefon:
0784/122.199.
Vând apartament
3 camere, com-
plet renovat. Tele-
fon: 0724/558.703.

3 semidecoman-
date, îmbunãtãþit,
Institut, bl. 4. Tele-
fon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Vând apartament 3
camere decoman-
date,superb, preþ
negociabil, zona
Ciupercã. Telefon:
0 7 4 2 / 8 7 2 . 3 1 9 ,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 48.500 Euro
negociabil. Telefon:
0721/218.871.
Particular, 4 camere,
4 balcoane, ultra-
central. 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:
0 2 5 1 / 3 5 2 . 2 3 9 .
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºi-
re la ºoseaua Cra-
iova – Bechet. Tele-
fon: 0734/159.594.
Vând casã cu man-
sardã, la roºu, zona
Preajba. Telefon:
0744/617.404.
Vând casã la 25 km
de Craiova. Telefon:
0748/777.510.

Vând casã Malu
Mare, la stradã.
Telefon: 0727/
159.492.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucã-
tãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã
termic, eventual
schimb 2 aparta-
mente, 2 camere
sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren in-
travilan în satul
Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vãnd casã cu  de-
pendinþe, livadã,
vie, în Fratoºtiþa Fi-
liaºi. Telefon: 0720/
929.024.

  
 D.G.F.P.Dolj invită practicienii înscrişi pe Lista practicienilor în insolvenţă 
agreaţi de A.N.A.F. pentru zona X să depună, până cel târziu în data de 
09.08.2013 ora 14,00, oferte pentru desemnarea unui practician în insolvenţă în 
dosarele privind pe:  
 

NR. 
CRT 

DENUMIRE SOCIETATE CUI INSTANTA NR.DOSAR 

1. CAZEMATA SRL 16521153 Trib Dolj 16742/63/2012 

2. ELECTROHOME COMPUTERS SRL 17392464 Trib Dolj 18403/63/2012 

3. PESCARUS PROD EXP SRL 3080896 Trib Dolj 18404/63/2012 

4. LACTIDO SA 2295196 Trib Dolj 16705/63/2012 

5. MARCLES COM PROD SRL 5694540 Trib Dolj 4525/63/2013 

6. AGROINDUSTRIALE SA 3730344 Trib Dolj 1855/63/2013 

7. PINTEXIM SRL 5469777 Trib Dolj 4549/63/2013 

8. HARPEK SRL 3871130 Trib Dolj 7761/63/2013 

9. BLACK FOX AUTO SRL 17456487 Trib Dolj 8004/63/2013 

10. PATRIMET SRL 26001840 Trib Dolj 7924/63/2013 

11. ECO MES COMPANY SRL 26329440 Trib Dolj 8348/63/2013 

12. JOKER COM SRL 3984547 Trib Dolj 7846/63/2013 

13. ELECTRO TEHNOLOGICA SRL 16125418 Trib Dolj 8064/63/2013 

14. REDAC SRL 11392104 Trib Dolj 8187/63/2013 

15. CARGOGRAIN SRL 24146683 Trib Dolj 8803/63/2013 

16. PAN PROD PANAGHIA SRL 23648703 Trib Dolj 9262/63/2013 

17. TRADE LAND SPEDITION SRL 4333946 Trib Dolj 8018/63/2013 

18. SAMARTRADE SRL 10226340 Trib Dolj 7131/63/2013 

19. ARYFELD SRL 16904299 Trib Dolj 9986/63/2013 

20. MEKANOX GRUP SRL 17078250 Trib Dolj 6390/63/2013 

21. ALDIS SRL 13717342 Trib Dolj 9675/63/2013 

22. GEOSPECT SRL 67777716 Trib Dolj 10264/63/2013 

23. BOCRYS SRL 22758279 Trib Dolj 10474/63/2013 

24. ELSTEC SRL 6779431 Trib Dolj 10337/63/2013 

25. IM INVESTMENT SRL 25405620 Trib Dolj 10805/63/2013 

26. MITUS GAGIU SRL 14906919 Trib Dolj 10586/63/2013 

27. RUCOM SA 2319147 Trib Dolj 11129/63/2013 

 Ofertele vor fi intocmite in conformitate cu prevederile art.14 din Ordinul 
presedintelui Agentiei Nationale nr.1009/2007.  
  Conform art. 15 comisia se va intruni in ziua de 14.08.2013 ora 13,30 si va 
puncta ofertele , declarand castigatoare oferta care obtine cel mai mare punctaj. “ 
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ANUNT LICITATIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren stradal,
utilitãþi. Telefon:
0760/339.646.
Vând teren stra-
dal, utilitãþii. Tele-
fon:0760/ 339.646.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intra-
vilan ºi extravilan.
Telefon: 0766/
582.831.
Vând teren intravi-
lan Iºalniþa + mo-
tosapã Telefon:
0766/ 820.993.
Vând teren 412
m.p. intravilan,
zona ANL (Parc)
preþ negociabil.
Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren Preajba
900 mp. Telefon:
0723/253.544.
Vând teren 1300
mp Malu Mare,
ªcoala generalã,
cadastru, poziþie
excelentã 15 euro
mp. Telefon: 0725/
505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu
de Sus, la 600 me-
tri de lacul Tan-
chiºtilor. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/170.504.

Vând teren 1000 mp
zona Metro (spate),
20 euro/mp. Telefon:
0724/099.961.
Vând teren Leamna,
800 mp, preþ avanta-
jos. Telefon: 0762/
109.556.
Teren Cârcea, 1500
mp, bilateral, (str. Poº-
tei/Pelinului), utilitãþi. Te-
lefon: 0726/271.641;
0723/591.673.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil,
600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent teren
intravilan în Iºalni-
þa, 2500 mp, cu po-
sibilitate de con-
struire lângã reþea
gaze, cu dublã ieºi-
re, dechidere 34 m,
paralel cu drumul
european. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, satul
Predeºti la 16 km
de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 4300mp teren
intravilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru re-
novarea unei case +
anexe. Telefon:
0727/884.205.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belve-
dere, împrejmuit,
curent, apã, gaze.
Poziþie superbã.
Telefon: 0744/
563.640; 0351/
402.056.

Vând teren centura
Nord 600 mp, 35
euro/mp, negocia-
bil. Telefon: 0722/
531.426.
Vând teren intravi-
lan Pieleºti (Peu-
geot), certificat ur-
banism, 3000 mp,
10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
VÂND TEREN
ZONA PASARE-
LA PIELEªTI DE
70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Te-
renurile fiind la
stradã betonatã
având toate faci-
litãþile preþ con-
venabil. Telefon.
0 7 4 6 / 4 6 7 . 9 2 2 ;
0744/220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Su-
pernova, an 2002,
ITP 2014, 3.500
lei. Telefon: 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, ben-
zinã, GPL, 2500
euro. Telefon:
0765/ 076.103.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Telefon:
0763/465.657.
Vând Cielo – 2007
– 1850 euro. 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, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri
iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fabri-
caþie 1996, aer con-
diþionat, preþ: 650
euro. Telefon: 0768/
440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatri-
culat. Telefon: 0745/
043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000
km, nerulat în Româ-
nia, motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.

Vând KIA SPOR-
TAGE, an fabrica-
þie 2005, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0723/221.837.
Vând Opel Tigra
1400 cc, fabricaþie
1993, înmatriculat
1800 E, negocia-
bil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând chioºc izo-
pan, faþã termo-
pane, copertine.
Preþ convenabil.
Telefon: 0758/
059.424.
Vând aparat de
ozonat apa, elimi-
nã  pesticidele din
legume ºi fructe,
precum ºi hormo-
nii ºi antibioticele
din carne. Telefon:
0729/033.903.
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Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

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
Vând grâu 10 lei ba-
niþa. Telefon: 0762/
933.364.
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 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon:
0761/355.869.
Vând presã de ba-
lotat, sticle plastic,
cutii de bere, putinã
50 vedre nouã sal-
câm, 2 uºi cu toc
pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3
bare cornier de 60
mm lungi de 3 m, 3
foi de tablã zincatã
2,5/1 m. Telefon:
0761/ 355.869.

Vând 15 coli þiglã
Lindab. Telefon:
0751/403.323.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon:
0 2 5 1 / 4 1 5 . 8 6 3 .
0765/ 027.337.
Vând pãlãrie fetru
55 nouã gri - 50 lei,
covor persan 220/
180 bine întreþinut -
70 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând combinã In-
ternaþional 541.
Tg-Jiu. Telefon:
0722/528.202.
Vând cadru meta-
lic nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
chiuvetã picior
(ciupercã) preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/ 446.918.

Vând convenabil
sau schimb cu ca-
lorifer fontã 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
butel ie, pol izor
(flex) D125/850W
nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând cuptor cu mi-
crounde cu geam
spart 80 lei,  maºi-
nã de spãlat rufe,
pompã defectã
200 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând un plug nr. 5
vechi, grapã de
fier. Telefon. 0251/
421.727.
Vând 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 terasã
ºi dependinþe, zona
Tribunalul Judeþean,
str. Iancu Jianu. Te-
lefon: 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 ºifonier lemn
masiv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Te-
lefon: 0757/072.050.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã
stereo, piei de bovi-
nã tratate, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, flex
mare, aparat sudu-
rã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.

Vând frigider – in-
dex, aragaz + bute-
lie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante,
covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând loc de veci Ci-
mitirul Nord. Tele-
fon: 0741/473.338.
Vând cal semi-
greu. Telefon:
0741/975.279.
Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bu-
cãtãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de
cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bu-
cãtãrie din fontã 20
lei, jaluzele diferite
mãrimi, lustre 2 ºi 3
braþe - 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând familii albine.
Telefon: 0741/
034.955.
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, capacita-
te mare ºi centrifu-
gã miere. Telefon:
0728/381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Albine – Familii pu-
ternice, cu 5-6
rame cu puiet –
Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe
o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã co-
pii 2-4 ani (50
Ron), televizor bu-
cãtãrie, 2 radio
casetofoane (30
Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.
Vând araci roºii, fa-
sole, vie 0,30-1-2
lei/buc. Telefon:
0 2 5 1 / 4 1 5 . 8 6 3 ;
0765/027.337.
Albine – familii pu-
ternice – cu 4-5
rame cu puiet. Po-
dari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând puieþi de vi-
ºin altoiþi, fructe
mari puieþi de
pruni, 2 lei buca-
ta. Telefon: 0251/
428.437.
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SENZAÞIONAL. Fi-
liaºi - se vinde restau-
rantul DIVERTIS. Te-
lefon: 0743/055.225;
0760/653.355.
Vând bicicletã Franþa,
cu cadru genþi ionox,
cauciucuri noi, Cehia
schimbãtor în torpe-
dou pantã. Telefon:
0351/467.841; 0762/
672.086.
Vând: clocitoare, bi-
cicletã, telefon, felia-
tor, costum Giudo
copii, cearceaf me-
dicinal. Telefon:
0 7 8 5 / 6 3 4 . 7 4 8 ;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe
grâu vechi, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/3
ºi lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.

Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând avantajos cen-
tralã termicã pe
gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând convector pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje gea-
muri, preþ negocia-
bil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã
cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.

Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - tine-
ret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
ÎNCHIRIERI

OFERTE

Inchiriez teren
pentru amplasare
chioºcuri sau ma-
gazine pe perioadã
nedeterminatã,zo-
nã cu vad. Telefon.
0761/ 665.763.
Primesc fatã  în
gazdã. Telefon:
0769/ 680.597.
Închiriez garsonie-
rã, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0762/
047.095.
Închiriere sau cola-
borare pentru ter-
mopane, deþin spa-
þiu ºi utilaje. Tele-
fon: 0762/743.502.
Închiriez apartament
2 camere, decoman-
dat, zona Lãpuº, eta-
jul 2, semimobilat. Te-
lefon: 0744/563.822.
Închiriez garsonie-
rã. Telefon: 0785/
080.928.
Închiriez aparta-
ment. Telefon:
0741/ 252.102.
Închiriez apartament
cu 3 camere, deco-
mandat, mobilat, Ran-
dez-vous Brazdã. Te-
lefon: 0747/896.616.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobi-
rii, nr. 59. Telefon:
0351/437.906.
Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.

Închiriez aparta-
ment cu 2 camere
decomandat, zona
George Enescu,
strada Fãgãraº. Te-
lefon: 0766/463.563.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la
demisol pretabil bar,
discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Tele-
fon: 0769/784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdi-
niþã copii. Telefon:
0 2 5 1 / 4 2 9 . 9 4 3 ;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.
Închiriez apartament
2 camere, utilitãþi. Te-
lefon: 0748/105.609.

CERERI

Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsu-
mator de bãuturi alco-
olice, caut camerã cu
chirie, preferabil la
casã, zona Brestei.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Doresc apartament
mobilat 2 sau 3 ca-
mere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/
787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 came-
re, zona 1 Mai. Tele-
fon: 0765/058.600.

DIVERSE

Pensionar singur
caut familie pentru
întreþinere la þarã.
Telefon: 0762/
603.748.
Ofer unei pensio-
nare sub 70 ani
adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/
428.437.

Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.
PIERDERI

Pierdut ªtampilã nr.
16864- Expert con-
tabil  BORGOVAN
MIRELA- VIORICA.
Se declarã nulã.
S.C. GEORGIANA
SRL , anunþã pierde-
rea CUI. R2299910 ºi
a Certificatului Con-
statator de Autoriza-
re . Se declarã nule.
CONDOLEANÞE
Filiala Dolj a Asocia-
þiei Cadrelor Milita-
re în Rezervã ºi
Retragere din MAI
regretã decesul fos-
tului coleg col.(r)
ONETE ION ºi trans-
mite familiei sincere
condoleanþe.
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Astãzi

APOEL Nicosia (Cip) – NK Maribor (Slv)

Molde FK (Nor) – Legia Varºovia (Pol)

Ludogorets Razgrad (Bul) – Partizan Belgrad (Srb)

FC Salzburg (Aus) – Fenerbahce Istanbul (Tur)

Celtic FC (Sco) – IF Elfsborg (Sue)

Asearã, dupã închiderea acestei ediþii

Dinamo Tbilisi (Geo) – STEAUA

ªahtior Karagandy (Kaz) – Skenderbeu Korce (Alb)

Austria Viena (Aus) – FH Hafnarfjardar (Isl)

Nomme Kalju (Est) – Viktoria Plzen (Ceh)

FC Basel (Elv) – Maccabi Tel Aviv (Isr)

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

PAOK Salonic (Gre) – Metalist Harkov (Ucr)

Dinamo Zagreb (Cro) – Sheriff Tiraspol (Mol)

PSV Eindhoven (Ola) – Zulte Waragem (Bel)

Olympique Lyon (Fra) – Grasshopper Zurich (Elv)

Returul  este programat în 6/7 august.

Selecþionerul  Victor Piþurcã a
trimis faxuri de convocare de prin-
cipiu pentru 14 jucãtori ce evolu-
eazã la cluburi din strãinãtate, în
perspectiva jocului test cu Slova-
cia, de peste douã sãptãmâni.

Printre surprize se numãrã
George Florescu, Paul Papp ºi
Bãnel Nicoliþã, dar ºi neconvoca-
rea lui Ciprian Marica, actualmen-
te, ce-i drept, fãrã echipã, dupã
despãrþirea de Schalke. Nici Adri-
an Mutu nu va participa la acest
amical, atacantul celor de la Ajac-
cio fiind accidentat.

Potrivit FRF, au primit faxuri
de convocare urmãtorii 14 fotba-
liºti: Bogdan Lobonþ (AS Roma),
Constantin Nica (Atalanta), Paul
Papp (Chievo), Dorin Goian (As-
teras Tripolis), Rãzvan Raþ (West
Ham United), Costin Lazãr (PAOK
Salonic), George Florescu (Dina-
mo Moscova), Gabriel Torje (Udi-
nese), Bãnel Nicoliþã (Saint-Etien-
ne), Alexandru Maxim (VfB Stut-

Piþurcã a anunþat lista lãrgitã a stranierilor
pentru amicalul cu Slovacia

Sunt ºi câteva surprize!

tgart), Aurelian Chiþu (Valencien-
nes), Marius Alexe (Sassuolo),
Claudiu Keºeru (Bastia)

Bogdan Stancu (Genclerbirligi).
Faxurile definitive, de confirma-

re sau de revocare a acestor con-
vocãri, vor fi trimise vineri. Lotul
definitiv va fi anunþat în data de 11
august, dupã încheierea derby-ului

dintre Dinamo ºi Steaua, contând
pentru etapa a IV-a a Ligii I.

Reunirea lotului va avea loc la
12 august, ora 12:00, la centrul
FRF de la Mogoºoaia. Meciul
amical România – Slovacia este
programat pe Arena Naþionalã din
Bucureºti, în 14 august, de la ora
21:00.

Înfrângerea suferitã, sâmbãtã, în
Supercupa Germaniei, 2-4 cu Dort-
mund, a scos în evidenþã mari hibe în
centrul defensivei lui Bayern, una
alcãtuitã la respectivul meci din Jerome
Boateng ºi Daniel van Buyten.

Dacã primul a avut cât de cât o
evoluþie decentã, cel din urmã, preferat

Bayern îl vrea ºi ea pe David Luiz
Oferta Barçei, surclasatã de gruparea bavarezã

în locul brazilianului Dante, a fost
printre cei mai slabi oameni de pe teren,
înscriindu-ºi chiar ºi un autogol. Astfel,
în contextul în care ºi Holger Badstuber
este accidentat pentru o mai lungã
perioadã de timp, Pep Guardiola ºi-a
exprimat interesul pentru achiziþionarea
lui David Luiz de la Chelsea, intervenind
peste fostul sãu club, FC Barcelona.

Potrivit publicaþiei The Sun, Bayern
este gata sã punã pe masa londonezilor
aproximativ 46 de milioane de euro în
schimbul internaþionalului brazilian, o
ofertã cu mult peste cea fãcutã de
catalani sãptãmâna trecutã, de numai 29
de milioane.

Luând în calcul mãcar douã aspecte,
transferul are toate ºansele sã se
realizeze! David Luiz nu-i deloc agreat

de Jose Mourinho, plus cã în urma
vânzãrii sale, britanicii ar conta pe o
sumã importantã pentru achiziþionarea
altor jucãtori. 

În vârstã de 26 de ani, Luiz îmbracã
tricoul lui Chelsea din 2011, când a venit
de la Benfica Lisabona.

Azi debuteazã la Munchen
cel mai tare turneu
de pregãtire al verii

Tot legat de Bayern,
campioana Europei va
gãzdui astãzi ºi mâine super-
turneul amical Audi Cup,
competiþie aflatã la a treia
ediþie. Manchester City –
AC Milan ºi Bayern Mun-
chen – Sao Paulo sunt

meciurile zilei de miercuri, ambele
putând fi urmãrite în direct pe Digi
Sport 2, cu începerere de la orele 19:15
ºi 21:30. Joi, învinsele acestor partide se
vor duela de la 19:30, la Digi Sport 3, în
timp ce finala mare este programatã
douã ore mai târziu, la Digi Sport 2.

Calificarea în semifinalele turneului de la
Gstaad i-a dat încredere lui Victor Hãnescu,
cel mai bine clasat tenisman român trecând
fãrã probleme de primul tur de la Kitzbuhel. 

Hãnescu, ajuns pe cea mai înaltã poziþie
din 2010 ºi pânã în prezent – locul 46 ATP,
l-a învins, ieri, în runda inauguralã, pe
slovenul Aljaz Bedene. Bucureºteanul nu a
avut nici o problemã ºi s-a impus în 59 de
minute, cu scorul de 6-2, 6-1. Ultima
clasare mai bunã pentru Hãnescu data din
19 iulie 2010, atunci când era cel de-al 43-
lea jucãtor al lumii. 

În turul II, el va da piept cu spaniolul
Albert Montanes, favorit numãrul 7 la
competiþia austriacã. În primul meci,
ibericul l-a eliminat, luni, pe Adrian Ungur,
scor 6-4, 6-2.

Calificarea în runda secundã de la
Kitzbuhel este premiatã cu 7100 de euro ºi
20 de puncte ATP.

Digi Sport 1
1:30, 3:45 – FOTBAL – Campionatul

Braziliei: Fluminense – Cruzeiro, Corin-
thians – Gremio.

Digi Sport 2
19:15, 21:30 – FOTBAL – Cupa Audi

(turneu amical la Munchen): Man. City –
AC Milan, Bayern – Sao Paulo / 1:30 –
Jocurile Mondiale destinate sporturilor
neolimpice  (Cali/Columbia).

Dolce Sport 1
19:00 – ÎNOT – Campionatul Mondial

de Nataþie de la Barcelona (Spania).

Dolce Sport 2
17:00 – SÃRITURI ÎN APÃ – CM

de Nataþie.

GSP TV
21:00 – BILIARD – Cupa GSP: etapa

a 16-a.

TVR 2
19:00 – NATAÞIE – CM de la Barcelona.

Eurosport
CM de Nataþie: 11:00 – ÎNOT, 17:00

– SÃRITURI ÎN APÃ, 19:00 – ÎNOT.

Eurosport 2
13:00 – FOTBAL – Campionatul

Japoniei: Ventroret Kofu – Vegalta Sendai
/ 16:30 – CICLISM – Turul Poloniei /
19:30 – FOTBAL – Cupa CEE.

Hãnescu, în turul secund la Kitzbuhel SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGA CAMPIONILOR – TURUL III
PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

LIGA CAMPIONILOR – TURUL III
PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

LIGA CAMPIONILOR – TURUL III
PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

LIGA CAMPIONILOR – TURUL III
PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

LIGA CAMPIONILOR – TURUL III
PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

LIGA CAMPIONILOR – TURUL III
PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

LIGA CAMPIONILOR – TURUL III
PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

LIGA CAMPIONILOR – TURUL III
PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

LIGA CAMPIONILOR – TURUL III
PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ
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sport

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)

După ce a pierdut în faţa vice-
campioanei Muntenegrului, Bu-
ducnost Podgorica, scor 0-1, Ştiin-
ţa a întâlnit o altă echipă din ţara
de pe malul Adriaticii, OFK Petro-
vac, locul 8 în ediţia precedentă a
Prva Liga. În nocturnă, la Zlatibor,
alb-albaştrii s-au impus  cu 2-0,
golurile fiind marcate de atacanţii
Albert Voinea, în minutul 30 şi
Dragoş Dragalina, în minutul 82.
Fostul „pandur” a deschis scorul
după ce a speculat ezitarea goal-
keeper-ului advers la şutul de la 30
de metri al lui Ionuţ Stancu, în timp
ce Dragalina a punctat în urma
unei centrări a lui Bardu. Erik Lin-
car testează mai multe sisteme de
joc în cantonamentul din Serbia,
însă cu precădere a utilizat un 4-
1-3-2, la fel ca şi în disputa de luni
seara. Adversara Craiovei, OFK  CLASAMENT               M                    V               E                  Î                  G      P

Oţelul 2 2 0 0 3-1 6
Pandurii 2 1 1 0 4-2 4
ACS Poli 2 1 1 0 4-2 4
Botoşani 2 1 1 0 2-1 4
Săgeata 2 1 1 0 2-1 4
Petrolul 2 1 1 0 2-1 4
Astra 1 1 0 0 4-0 3
Ceahlăul 2 1 0 1 4-2 3
Steaua 1 1 0 0 2-1 3
Dinamo 2 1 0 1 2-2 3
FC Vaslui 2 1 0 1 2-3 3
CFR Cluj 2 0 2 0 2-2 2
Rapid 2 0 1 1 2-3 1
Braşov 2 0 1 1 2-4 1
Viitorul 2 0 1 1 1-5 1
Mediaş 2 0 0 2 1-3 0
„U” Cluj 2 0 0 2 1-3 0
Corona 2 0 0 2 0-4 0

6

5

4

LIGA I

Etapa a II-a
Gaz Metan Mediaş – FC Botoşani 1-2
Au marcat: Llulaku 54 / Cârjan 15, Hadnagy 75.
Ceahlăul – Corona Braşov 3-0
Au marcat: Achim 3, Golubovic 70, A. Marc 87.
Oţelul Galaţi – „U” Cluj 2-1
Au marcat: Neagu 73, Marquinhos 87 / Cristocea 2.
CFR Cluj – ACS Poli Timişoara 2-2
Au marcat: Cadu 57, Deac 80 / S. Szekely 7, 69.
Rapid – Viitorul 1-1
Au marcat: C. Păun 41 / Benzar 10.
Dinamo – FC Vaslui 2-0
Au marcat: D. Rotariu 57, C. Matei 90 – pen.
FC Braşov – Săgeata Năvodari 1-1
Au marcat: C. Ionescu 85 / S. Chiţu 76.
Petrolul – Pandurii 1-1
Au marcat: Dore 86 / Bohale 81.
Meciul Astra Giurgiu – Steaua a fost amânat.

Ştiinţa, victorie cu OFK PetrovacŞtiinţa, victorie cu OFK PetrovacŞtiinţa, victorie cu OFK PetrovacŞtiinţa, victorie cu OFK PetrovacŞtiinţa, victorie cu OFK PetrovacŞtiinţa, victorie cu OFK PetrovacŞtiinţa, victorie cu OFK PetrovacŞtiinţa, victorie cu OFK PetrovacŞtiinţa, victorie cu OFK Petrovac

CSM Craiova şi-a expus bilanţul săptămânii trecute
Rezultatele obţinute de sportivii de la CSM Craio-

va la competiţiile naţionale şi internaţionale desfăşu-
rate la sfârşitul săptămânii trec ute. La Campionatul
Balcanic  de atletism, seniori, de la Stara Zagora (Bul-
garia): Dănuţ Ceic i (antrenor Mihai Chelariu) -  me-
dalie de aur cu ştafeta  de 4x100 metri (40:03),  An-
drei Ştefana (antrenor Margareta Barbu) - medalie
de argint la 3.000 m (8:13,76),  Marius  Buşcă (an-
trenor Mihai Chelariu)  -  loc ul 5 la 5.000 m

(15:04,00). La Campionatul Naţional de atletism, eta-
pa f inală juniori 2, la Bucureşti: Ionuţ Bogdan Ma-
nolache (antrenor Gabriela Ustabacieff) -  medalie de
bronz la 10 kilometri marş, cu timpul 51 :24,30, Radu
Valeriu Lozan (antrenor Ilie Elena) - locul 6 la 400 m
(51 :13). La Campionatul Naţional de lupte, indivi-
dual, la Bucureşti: Raluc a Dumitraşcu -  medalie de
bronz la categoria 48 kilograme, Raluca Irimia  -  lo-
cul 5 la categoria 59 kilograme.

Daniel Vasile, noul antrenor
al baschetbalistelor

Conducerea clubului SCM Craiova a anunţat ieri că ajuns la un
acord de colaborare cu antrenorul craiovean Daniel Vasile, acesta
urmând să se ocupe de pregătirea echipei de baschet feminin. Noul
tehnician al baschetbalistelor este proaspăt vicecampion naţional cu
echipa feminină under 16 a CSŞ Craiova. „Prin această numire, SCM
Craiova a început parteneriatul cu C.S.Ş. Craiova, iar noul proiect al
echipei de baschet feminin este conceput a fi un proiect 100% local,
cu scopul de a creşte şi promova sportivele din Bănie” anunţă clubul
SCM Craiova.

Atacanţii Voinea şi Dragalina au punctat pentru echipa
lui Lincar în meciul cu formaţia din Muntenegru

 Universitatea Craiova (prima repriză): Ionuţ Irimia - Marian Cârjă, Zoran Ljubinkovici, Bog-
dan Scarlat, Ionuţ Stancu - Adrian Ionescu - Claudiu Dragu, Gabriel Precup, Cristian Ganea -  Dragoş
Dragalina, Albert Voinea.

 Universitatea Craiova (repriza a doua): Bojan Brac - Ramses Gado, Zoran Ljubincovici (Bog-
dan Scarlat 73), Florin Pătraşcu, Gabriel Velcovici -  Florin Pârvu - Cristian Bardu, Gabriel Precup
(Dragoş Dragalina 73), Daniel Opriţa - Adrian Sin, Răzvan Gorovei.

Petrovac, este înfiinţată în 1969 şi
a evoluat în eşaloanele inferioare
ale fostei Iugoslavii şi apoi ale Ser-
biei-Muntenegru. Din 2008 acti-
vează în prima ligă a Muntenegru-
lui, iar cea mai bună performanţă
a fost obţinută acum 3 ani, când a
câştigat Cupa. La singura partici-
pare în Europa League a produs o
mare surpriză, eliminând echipa
cipriotă Anorthosis  Famagusta.
Stadionul echipei din Petrovac se
află între  cele două plaje principa-
le din staţiunea Petrovac, una din-
tre cele mai frecventate din Mun-
tenegru, alături de celebra Budva.
Arena „Pod Malim Brdom” (foto)
are doar câteva sute de locuri şi
este despărţită doar de o stâncă de
mare, o degajare puternică putând
trimite mingea în valurile Adriati-
cii. Campionatul Muntenegrului are

un nivel destul de scăzut, asemă-
nător cu cel din Liga a II-a din
România, dar naţionala Crna Gora
este cotată mai bine decât cea tri-
coloră. Astfel, echipa în care evo-
luează jucători precum Jovetic
(Manchester City), Vucinic  (Ju-
ventus), Savic (Fiorentina), Vuk-
cevic (Karpaty Lvov) sau Deliba-
sic (Rayo Vallecano) conduce gru-
pa preliminară pentru Mondialul
brazilian, cu 14 puncte, devansând
naţionalele Angliei, Ucrainei sau
Poloniei. De asemenea, Muntene-
gru este pe locul 28 în clasamen-
tul FIFA, c u 5 poziţii în faţa naţi-
onalei lui Victor  Piţurcă. Pentru
Universitatea Craiova urmează ul-
timul meci amical la Zlatibor, joi,
împotriva echipei Borac Cac ak,
locul 7 în ediţia trecută a Ligii a
II-a din Serbia.


