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- Al dracu’ negustor e Popescu
ăsta: vinde en detail şi câştigă en
gros!
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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

O nouă lege
pentru cazurile
de malpraxis

După avalanşa de plângeri for-
mulate,  în ultimii ani, de pacienţi
împotriva medic ilor,  adoptarea
unei noi legi a malpraxisului se im-
punea.  Săptămâna aceasta s -a fă-
cut şi un prim-pas în ac es t sens,
iar noile prevederi au fos t puse în
dezbatere publică. Pachetul legis-
lativ ar urma să c larif ic e pe de-o
parte suspic iunile c e planează asu-
pra personalului medical în as tfel
de c azuri, în condiţiile în care tot
mai mulţi bolnavi sau rude ale
ac es tora i-au ac uzat pe doctori de
comiterea unor greşeli în efec tua-
rea actului medic al. 
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Velodromul,
util… artiştilor!
Şapte sculptori
în marmură îl vor
transforma într-un
muzeu în aer liber

Spitalul Judeţean a fost acreditat
pentru activitatea de prelevare

şi transplant de ţesut osos şi tendinos
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Spitalul Judeţean a fost acreditat
pentru activitatea de prelevare

şi transplant de ţesut osos şi tendinos

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a emis, în urmă cu câteva zile, Ordinul nr. 901/
2013, prin care Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova a fost acreditat pentru „ac-
tivitatea de prelevare şi transplant de ţesut osos şi tendinos”. Potrivit documentului,
publicat în Monitorul Oficial din 30 iulie 2013, acreditarea SCJU este valabilă cinci ani de
la intrarea în vigoare a ordinului emis de Eugen Nicolăescu.
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Aproape jumãtate din cei 2.665 de primari
din România aleºi în iunie 2012 ar trebui sã-ºi
abandoneze posturile din cauza conflictelor de
interese. Aceasta este constatarea zdrobitoare
fãcutã publicã de Agenþia Naþionalã de Integri-
tate (ANI), instituþia însãrcinatã sã vegheze asu-
pra funcþionarilor publici. Primarii ºi consilierii
locali arãtaþi cu degetul figureazã în consiliile
de administraþie ale mai multor societãþi comer-
ciale, a scris cotidianul francez „Le Monde”, în
ediþia online. Pentru directorul ANI, Horia Geor-
gescu, un jurist de 36 de ani, „mii de consilieri

locali au semnat contracte cu propriile lor so-
cietãþi. O bunã parte din persoanele angajate în
aceste societãþi se regãsesc apoi în echipele ce
gestioneazã proiectele finanþate din fonduri eu-
ropene”. Primul-ministru socialist, Victor Pon-
ta, care conduce un guvern de coaliþie compus
din socialiºti ºi liberali, promite sã gãseascã o
soluþie, dar nu-ºi ascunde jena. „Este impor-
tant sã nu începem o nouã disputã cu Comisia
Europeanã, dar jumãtate dintre primarii ºi con-
silierii locali sunt în aceastã situaþie. Sã luãm în
considerare demisia lor ºi organizarea de ale-

geri în întreaga þara? Nu cred
cã ar fi o idee bunã”, afirmã
el. Desigur cã aceastã perspec-
tivã este respinsã în bloc de
primarii vizaþi, care au fãcut
presiuni asupra guvernului pen-
tru a împiedica ANI sã le facã
rãu. Un aviz pe care guvernul
român este prea puþin dornic
sã îl ia în considerare, noteazã
„Le Monde”. „Nu este normal
sã i se refuze unei comunitãþi
sã aibã reprezentanþi într-o so-
cietate comercialã”, a declarat
viceprim-ministrul Liviu Drag-
nea. „Am început o procedurã
de modificare a legii pentru a
fi prezentatã spre aprobare Mi-

nisterului Justiþiei”, a adãugat el. Adicã, dacã
un primar are o problemã cu legea, mai degra-
bã decât sã i se cearã sã plece, schimbãm le-
gea, noteazã marele cotidian francez. Cu toate
acestea, luni, 29 iulie, aceastã soluþie a primit
un aviz negativ de la Ministerul Justiþiei, al cã-
rui titular este, de asemenea, membru al Parti-
dului Socialist (PSD): propunerea lui Dragnea
era atât de grosolanã încât propriul sãu partid a
refuzat sã o ia în serios. Dincolo de polemicã,
miza afacerii este extrem de importantã: inte-
grarea României în spaþiul Schengen depinde
de ea. Guvernul se strãduieºte sã demonstreze
Comisiei Europene cã face tot ce trebuie pen-
tru a reduce corupþia endemicã, iar punerea în
aplicare a acordurilor de la Schengen în Româ-
nia este condiþionatã de ameliorarea condiþiilor
în care se face justiþia. În afarã de Parchetul
Naþional Anticorupþie (n.r. – n.r. - DNA), Agen-
þia Naþionalã de Integritate este piesa principalã
a dispozitivului. În fiecare an în luna mai, func-
þionarii administraþiei centrale ºi locale trebuie
sã depunã o declaraþie de avere pe care ANI o
face publicã. „Am muncit mult pentru a pune
la punct acest mecanism, mai ales cã nu existã
nici un model similar în altã parte. Unii politi-
cieni ne criticã fãrã încetare, bugetul nostru a
fost redus ºi inspectorii noºtri sunt uneori ame-
ninþaþi. Dar nu vom renunþa”, afirmã Horia
Georgescu în „Le Monde”.
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România trebuie sã plãteascã
164,4 milioane euro
cãtre FMI, în august

România trebuie sã plãteascã, în
august, cãtre Fondul Monetar
Internaþional (FMI), 164,4 milioane
de euro, suma reprezentând rambur-
sãri rate de capital ºi plãþi de dobânzi
ºi comisioane din împrumutul stand-
by contractat în 2009, potrivit datelor
furnizate de Guvernul României. Din
cele 164,4 milioane euro, 154,6
milioane euro reprezintã rambursãri
de rate de capital ºi 9,8 milioane euro
plãþi de dobânzi ºi comisioane.
România trebuie sã efectueze, în acest
an, plãþi în valoare totalã de peste
1,164 miliarde euro cãtre FMI,
Uniunea Europeanã (UE) ºi Banca
Internaþionalã pentru Reconstrucþie
ºi Dezvoltare (BIRD). În primele ºapte
luni din 2013, din suma totalã
datoratã au fost achitate 550,6
milioane euro.
Guvernul, în vacanþã în prima
jumãtate a lunii august

Guvernul a intrat în vacanþã
începând de ieri, membrii Cabinetu-
lui desemnând câte un secretar de
stat care sã coordoneze activitatea
fiecãrui minister, în timp ce în locul
primului-ministru Victor Ponta
rãmâne vicepremierul Gabriel
Oprea. Ponta nu a exclus posibilita-
tea ca Oprea sã-l înlocuiascã ºi la
ºedinþa Consiliului Suprem de
Apãrare a Þãrii, în cazul în care
aceasta va fi convocatã în prima
jumãtate a lunii august, când ºeful
Executivului este în concediu. „De
joi, am înlocuitor la conducerea
Guvernului, care are dreptul de a
mã reprezenta în totalitate. Dacã e
ceva care apare într-o orã, douã
ore, domnul vicepremier Oprea are
puteri depline”, a afirmat premierul
luni. Întrebat duminicã, la RTV,
unde pleacã în concediu, Victor
Ponta a rãspuns: „Cu copiii ºi cu
Daciana la mare, undeva unde sã
nu mã gãseascã presa”.

Contractul încheiat cu compa-
nia americanã Bechtel pentru au-
tostrada Transilvania nu a fost încã
publicat deoarece nu a fost gãsitã
varianta originalã, ci doar copii, a
declarat miercuri searã, la Digi 24,
ministrul delegat pentru Proiecte de
Infrastructurã ºi Investiþii Strãine,
Dan ªova. „Nu s-a reuºit la Minis-
terul Transporturilor sã se gãseas-
cã varianta originalã, originalul
semnat. Sunt copii, dar desecreti-
zarea trebuie fãcutã pe contractul
original. Colegii de la Ministerul
Transporturilor mi-au spus: îl cã-
utãm ºi când îl avem îl punem pe
site. Contractul desecretizat publi-
cat, din 2006, este cel din 2003,
updatat cu actele adiþionale din
2005 ºi publicat în 2006. Noi am
spus cã trebuie sã se vadã exact
contractul din 2003, actele adiþio-
nale separate ºi contractul refãcut.
Nu s-a gãsit încã varianta origina-
lã din 2003. Avem zeci de copii.
Dar desecretizarea ca sã o faci, ca
procedurã, trebuie contractul ori-
ginal. Probabil o sã îl gãseascã în
câteva zile ºi o sã-l punã pe site”, a
afirmat ªova. Ministrul a dat însã
asigurãri cã nu existã nici o infor-
maþie suplimentarã în contractul
din 2003. „Nu e nici o informaþie
suplimentarã. Singurul lucru care
se va putea vedea foarte clar sunt
susþinerile celor implicaþi la vremea
respectivã, prin care se vede cã în
2003 a fost un contract încheiat
pe un preþ fix, 2,2 miliarde euro
pentru 415 kilometri, ºi actul adiþi-
onal publicat, în care se vede cã
preþul sare de la 2,2 miliarde la
aproape 10 miliarde euro. De alt-

ªova:  Nu  am pub l icat  cont ractu l
cu Bechtel  d in  2003 pentru cã nu

am gãs i t  va r ian ta  o r ig ina lã Amatorii înmatriculãrii
automobilelor în Bulgaria vor
avea în curând o nouã piedicã,
informeazã Digi 24 citând
cotidianul bulgãresc „Monitor”.
De data aceasta, piedica vine de
la guvernul bulgar, sãtul de
problemele cauzate de ºoferiii
care „uitã” sã schimbe actele
maºinilor cumpãrate de la
cetãþenii bulgari. Concret,
bulgarii vor sã-ºi modifice codul
rutier, pentru a sancþiona cumpã-
rãtorii de maºini
înmatriculate în
Bulgaria care nu
au rezidenþã în þarã
ºi continuã sã
circule cu plãcuþe-
le de înmatriculare
bulgãreºti, potrivit
automarket.ro.
Noua prevedere
vizeazã o amendã
de 75 de euro
pentru cetãþenii
strãini care nu au
reºedinþã în
Bulgaria ºi cumpã-
rã o maºinã în

Adio maºini înmatriculate în Bulgaria,
Sofia schimbã codul rutier

Un lot de peste 200 de cutii dintr-un medicament vital în lupta cu
cancerul renal a fost retras de pe piaþã. Decizia Agenþiei Naþionale a Me-
dicamentului vine dupã ce în douã farmacii, una din þara noastrã ºi una
din Germania, au fost descoperite medicamente de acest fel contrafãcu-
te. Mai grav e cã unele cutii au ajuns deja la pacienþi. Vestea este cât se
poate de proastã pentru cei suferinzi de cancer renal, pentru cã medica-
mentul Sutent era inclus în Programul Naþional de Oncologie ºi era de-
contat de Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate. Autoritãþile au dema-
rat deja o anchetã în legãturã cu medicamentul contrafãcut, iar primele
concluzii sunt aºteptate pânã la sfârºitul sãptãmânii.

Medicament vital în lupta cu cancerul,
retras de pe piaþã

fel, în 2011, doamna Boagiu (n.r. -
Anca Boagiu, fost ministru al
Transporturilor), într-o conferinþã
de presã, a scãpat porumbelul ºi a
zis: a trebuit sã reziliez parþial acele
tronsoane pentru cã ajungeam cu
preþul autostrãzii la 9,6 miliarde
euro. Raþionamentul este simplu:
dacã în 2003 s-a semnat pe preþ fix,
2,2 miliarde euro, este clar cã mo-
dificãrile din 2005 au dus contractul
la aproape 10 miliarde”, a explicat
ªova. Convins fiind cã „oamenii
aºteaptã sã vadã unde s-au dus ba-
nii, pe ce cheltuieli nejustificate s-
au plãtit banii, ce avocaþi s-au plãtit
ºi cu câte zeci de milioane, cine sunt
beneficiarii exproprierii ºi ce sume
au primit”, ªova a precizat cã „toa-
te acestea vor apãrea odatã cu pro-
cesul verbal al Corpului de control
al premierului, care, probabil, din ce
am discutat eu cu dânºii, deoarece
volumul de muncã este imens, va
apãrea în octombrie ºi ne va da toate
datele financiare exacte ºi benefi-
ciarii sumelor”.

În replicã, fostul ministru al
Transporturilor, Anca Boagiu, a
precizat cã varianta originalã a con-
tractului cu Bechtel se aflã la etajul
2, camera 58. „În situaþia în care
Dan ªova este pur ºi simplu incom-
petent, am sã-l ajut sã gãseascã
contractul pe care îl dã pierdut.
Conform legii, contractul original
se gãseºte la Serviciul Probleme
Speciale, etaj 2, camera 58. Ade-
vãrata intenþie a lui Dan ªova este
de a ascunde contractul iniþial pen-
tru a-l proteja pe Adrian Nãstase,
dar ºi pentru a-ºi proteja afacerile
ºi familia”, afirmã Boagiu.

Bulgaria ºi nu o înmatriculeazã în
þara de domiliciu în urma dobân-
dirii bunului. Mai mult decât atât,
pe lângã amenda propriu-zisã,
cetãþeanul strãin va trebui sã
predea plãcuþele de înmatriculare
bulgãreºti la Poliþia Rutierã,
urmând sã primeascã în schimb
numere provizorii, care sã-i
permitã circulaþia vreme de 60 de
zile, înainte de a solicita plãcuþe
de înmatriculare temporare din
þara de domiciliu.
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Poliţişti craioveni în autobuzele
şi staţiile RAT, pentru prevenirea

furturilor din buzunare

Recomandări:
 Nu purtaţi portofelul în bu-

zunarul din spate al pantalonilor
 Nu purtaţi portofelul în plase
 Nu purtaţi bani sau valori

în buzunarele laterale ale hainelor,
acestea fiind locurile cele mai vul-
nerabile şi cel mai des vizate de hoţi
 n cazul în care vă aflaţi

într-o zonă aglomerată,  ţineţi
geanta lipită de corp în partea din
faţă, cu sistemul de închidere ori-
entat spre dumneavoastră şi pro-
tejaţi-o cu una din mâini
 Dacă atunci când vă aflaţi

într-un mijloc de transport în co-
mun vă simţiţi înconjuraţi şi în-
ghesuiţi de diverşi indivizi, schim-
baţi-vă imediat locul.

Poliţiştii craioveni de la
Compartimentele de Prevenire şi
Investigaţii Criminale au organi-
zat şi executat miercuri, 31 iulie
a.c., o acţiune de prevenire a
furturilor din buzunare comise în
mijloacele de transport în comun.
Oamenii legii s-au aflat în mai
multe staţii şi în autobuze din
Craiova, unde au stat de vorbă
cu cetăţenii întâlniţi, fiindu-le
făcute recomandări pentru a nu
cădea victime ale hoţilor din
buzunare, genţi şi poşete.
Totodată, s-a urmărit pregătirea
antivictimală a craiovenilor în
ceea ce priveşte tâlhăriile comise
prin smulgere de obiecte.

ALINA DRĂGHICI

Fundaţia “Centrul de Resurse
pentru Educaţie şi Formare Pro-
fesională (CREFOP)” organizează
începând de astăzi, până pe 14 au-
gust, împreună cu partenerii săi
locali, 13 târguri de locuri de mun-
că. Evenimentele vor avea loc în
cadrul proiectului “Active-e: În-
tărirea capacităţii partenerilor so-
ciali şi structurilor administrative
de implementare a unor măsuri
active de ocupare, la nivel local
şi zonal, în regiunea
Sud Vest Oltenia”. Pro-
iec tul “Active-e” se
derulează pe o perioa-
dă de 2 ani şi este co-
finanţat din Fondul
Social European prin
Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea
Resurselor  Umane
2007- 2013, Axa prio-
ritară 5 “Promovarea
măsurilor  ac tive de
oc upare”, Domeniul
Major de Intervenţie
5.„Dezvoltarea şi im-
plementarea măsurilor

- 2 augus t – Şimnic u de Sus,  ora 10:00, Sala de
Cons iliu

- 5 august – Băileşti, ora 10:00, Casa de Cultură
- 6 august – Mischii, ora 10:00, Şcoala Generală
- 6 august – Gherceşti, ora 14:00, Casa de Cultură
- 6 august – Craiova, ora 13:00
- 7 august – Scăeşti, ora 10:00, Primărie

Programul târgurilor locurilor de muncă:

- 7 august – Brădesti, ora 15:00, Şcoala Generală
- 7 august – Calopăr, ora 10:00, Şcoala Generală
- 7 august – Segarcea, ora 14:00, Bibliotecă
- 8 august – Coţofenii din Faţă, ora 16:00, Primărie
- 8 august – Valea Stanciului, ora 10:00, Primărie
- 8 august – Grângiova, ora 14:00, Şcoala Generală
- 9 august – Filiaşi, ora 13:00, Primărie

Târg de job-uri, în judeţul Dolj
active de ocupare”. Obiectivul ge-
neral al acestui proiect constă în
dezvoltarea unor măsuri de îmbu-
nătăţire a capacităţilor de ocupare
a 1.150 de beneficiari (persoane
inactive şi şomeri de lungă durată)
din regiunea Sud-Vest Oltenia.
Scopul – finalitatea procesului
de informare şi consiliere

Târgurile îş i propun să vină
în întâmpinarea nevoilor  forţei

de munc ă loc ale (şomeri de lun-
gă durată sau persoane inac ti-
ve) ,  prec um ş i a potenţialilor
angajatori, c e vor găsi pe ac eas-
tă cale o modalitate eficientă de
a se apropia de piaţa forţei de
muncă loc ale, de a c unoaş te în
mod nemijloc it, direc t,  c alitatea
acesteia într-un climat deschis ,
într-un mediu favorabil interac-
ţiunii de tip controlat în care po-
tenţialii angajaţi să îş i poată

pune în valoare baga-
jul d e  c un oş t in ţe .
„Sc opul final al ac es-
tor  târguri de munc ă
este ac ela de a obţine
finalitatea proc esului
de informare şi c on-
siliere, respectiv anga-
jarea persoanelor din
grupul-ţintă al proiec-
tului şi anume a 1.150
persoane inactive sau
şomeri de lungă dura-
t ă” ,  s e pr ec ize az ă
într-un comunic at de
presă.

MARGA BULUGEAN

În momentul de faţă, în atelie-
rele RAT Craiova, se confecţionea-
ză bănci din lemn, cu suport me-
talic, care vor fi aşezate în staţiile
de aşteptare. Potrivit directorului
regiei, Radu Preda, aceste bănci
sunt confecţionate din materiale
provenite din recuperări, motiv
pentru care RAT Craiova nu plă-
teşte nici un ban. „Le confecţio-
năm noi singuri, fiindcă, până la
urmă, dorinţa noastră este să ne
gestionăm şi să ne gospodărim cu
ceea ce reuşim să facem în curtea
RAT. Ar fi mult mai simplu să ru-
pem din puţinii bani pe care îi avem
câteva sute de milioane ca să cum-
părăm băncile, dar deoc amdată
avem probleme care sunt mai su-
focante şi mai presante pentru
noi”, a declarat Radu Preda. Când
lotul va fi mai mare, angajaţii re-
giei vor începe să le monteze în
staţiile de aşteptare.
Peroane pentru călători
contra imagine

Conducerea RAT Craiova susţi-
ne însă că montarea băncuţelor din
lemn este doar o cosmetizare sumară
a staţiilor, aproape inexistente, şi că
dotarea adevărată va veni pe parcurs,
de acum încolo. „Avem, în momen-

Staţii RAT Craiova, cu
tonete şi toalete publice
RAT Craiova îşi propune să modernizeze sta-

ţiile de aşteptare de pe toate traseele din oraş.
Pentru început, vor fi montate băncuţe din lemn
pentru călători, care se confecţionează acum în
atelierele proprii. Prin intermediul unui proiect

ambiţios, vor fi amenajate apoi şi câteva staţii-
tip, conducerea fiind în discuţii cu un arhitect care
trebuie să conceapă modelul de urmat.  Autorită-
ţile îşi doresc neapărat ca în staţii să existe câte o
tonetă pentru bilete şi o toaletă publică.

tul de faţă, un dialog cu firme care
nu sponsorizează Primăria şi care nici
nu au lucrat cu Primăria. E vorba de
o firmă foarte mare din Bucureşti
care e interesată de un parteneriat
cu noi şi, probabil, o să amplasăm
un număr de staţii în municipiul
Craiova, staţii pe care dumnealor
să îşi promoveze imaginea, iar noi
să asigurăm un plus de confort că-
lătorilor noştri”, a mai spus Radu
Preda. Acesta a menţionat că se
doreşte şi ca, pentru anul viitor, să
se prindă în buget nişte sume de
bani cu care să se amenajeze refu-
gii pentru călători.

Staţiile-tip, temă de gândire
pentru un arhitect

Există şi un al doilea proiect al
regiei în ceea ce priveşte amena-
jarea staţiilor de aşteptare a auto-
buzelor şi tramvaielor. Directorul
Radu Preda a spus că regia poartă
discuţii cu diverşi operatori privaţi
care să acorde sprijin pentru a se
face nişte staţii aşa cum ar trebui
să fie ele, cu toalete şi un minim
de confort. „Lucrăm la un proiect,
în colaborare cu un arhitect care
ne sprijină pe acest subiect, şi pro-
babil că în luna septembrie vom
avea proiectul-tip cum vrem noi
să arate staţiile. Şi staţia de auto-
buz, în viziunea noastră, este o sta-
ţie care are tonetă de bilete şi o toa-
letă pentru călătorii şi pentru cetă-
ţenii care au treabă în zona res-
pectivă”, este de părere Radu Pre-
da. Pentru că aceste staţiile-tip vor
fi destul de costisitoare, regia îşi
propune să le amenajeze, pentru
început, în cinci sau zece locaţii.
Autobuzele noi ar putea ajunge
în decembrie

În staţiile noi vor opri şi auto-
buze noi. Cele 50, pentru achiziţia
cărora municipalitatea a lansat deja

licitaţia, vor putea fi văzute pe tra-
seu la sfârşitul acestui an, cel mai
probabil în decembrie. „Eu sper ca
procedurile să se deruleze normal
şi în decembrie să avem prima
tranşă de autobuze, pentru că, sin-
cer, chiar ne sunt necesare. Pasa-
gerii ni le cer, parcul auto ne-o cere.
La Craiova niciodată nu au venit
50 de autobuze noi odată, nici
măcar pe vremea vechiului regim.
Este o premieră”, a mai spus di-
rectorul RAT Craiova, care a pre-

cizat că municipalitatea are în ve-
dere să accesăm fonduri europene
pentru transportul electric şi pen-
tru transportul public  clasic cu
autobuze, „dar să vedem ce putem
accesa”. RAT Craiova are în parc,
în momentul de faţă, autobuze de
la Roman Braşov, fabricate imediat
în anii ’90, care sunt folosite pe
foarte multe trasee şi care nu sa-
tisfac nevoile de confort ale călă-
torilor.

LAURA MOŢÎRLICHE

Radu Preda
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La sediul Inspectoratului pentru Situa-
þii de Urgenþã (ISU) “Oltenia” al judeþului
Dolj a avut loc, ieri, festivitatea organiza-
tã cu prilejul avansãrii în grad, la termen,
a unui numãr de 80 cadre militare dintre
care 4 ofiþeri, 2 maiºtri militari ºi 74 subo-
fiþeri. Activitãþile au debutat cu ridicarea
drapelului pe catarg ºi intonarea Imnului
Naþional, în prezenþa întregului personal,
iar dupã primirea onorului ºi a raportului,
inspectorul-ºef al ISU Dolj a dat citire or-
dinelor de înaintare în grad ºi a felicitat
cadrele militare pentru modul exemplar
în care ºi-au îndeplinit atribuþiile de servi-
ciu pe timpul misiunilor.

80 de cadre ale ISU
Dolj, avansate în grad

Poliþiºtii rutieri au acþionat în cursul zilei
de miercuri, 31 iulie, pe principalele artere
din municipiul Craiova ºi pe drumurile na-
þionale ºi europene din judeþ, într-o acþiune
ce a avut ca scop prevenirea ºi combate-
rea accidentelor de circulaþie cauzate de
traversãrile neregulamentare. În cadrul
acþiunii, oamenii legii au constatat 109 aba-
teri de naturã contravenþionalã pentru sanc-
þionarea cãrora au fost aplicate amenzi în
sumã totalã de 10.860 de lei, din totalul
sancþiunilor 70 fiind aplicate pietonilor pen-
tru traversãri neregulamentare.

70 de pietoni
sancþionaþi pentru
traversãri
neregulamentare

Poliþiºti din cadrul Secþiei 2 Poliþie, Com-
partimentele Investigaþii Criminale ºi Pro-
ximitate au organizat ºi executat miercuri,
31 iulie a.c., o acþiune pe linia depistãrii
persoanelor urmãrite în temeiul legii. Ca
urmare a activitãþilor investigative întreprin-
se de poliþiºtii craioveni au fost identificaþi
ºi prinºi Jigoiu Adrian, de 22 ani, din Cra-
iova, care are de executat 4 ani pentru co-
miterea infracþiunii de furt calificat, ºi Adîr
Luminiþa, de 19 ani, din Craiova, având de
executat 3 ani închisoare pentru acelaºi gen
de infracþiuni. Cei doi au fost încarceraþi
în Centrul de Reþinere ºi Arestare Preven-
tivã din cadrul Inspectoratului.

Posesori de mandate,
dupã gratii

Pachetul legislativ ar urma sã clarifice pe
de-o parte suspiciunile ce planeazã asupra
personalului medical în astfel de cazuri, în
condiþiile în care tot mai mulþi bolnavi sau
rude ale acestora i-au acuzat pe doctori de
comiterea unor greºeli în efectuarea actului
medical. Printre avantajele subliniate de spe-
cialiºti se numãrã ºi faptul cã proiectul de
lege privind rãspunderea civilã vizeazã pro-
ceduri simplificate pentru pacienþi, costuri
reduse ºi garanþia, în cazul în care se adeve-
reºte cã a fost vorba de malpraxis, cã pa-
cientul va fi ºi despãgubit de asigurator.

 Principala modificare este instituirea
obligatorie a unei proceduri care sã aducã
pe primul plan soluþionarea amiabila a liti-
giului, prin negociere directã între asigu-
rat, asigurator ºi pacient. Prin aceastã pro-
cedurã, care nu poate dura mai mult de ºase
luni, pacientul va beneficia de o consultan-
þã a unuia sau mai multor experþi ºi va pu-
tea sã-ºi exprime poziþia, pentru cã opera-
þiunea de mediere prealabilã se va realiza în
cadrul institutelor regionale sau judeþene de
medicinã legalã. De asemenea, noua lege le
oferã medicilor o protecþie realã din partea
asiguratorilor în cazurile de malpraxis, ei
fiind asiguraþi atât pentru daune materiale
cât ºi morale.

În proiect a fost introdusã ºi clauza de an-
terioritate, astfel încât medicul sã fie asigurat
pentru incidente petrecute cu pânã la 3 ani îna-
intea încheierii contractului de asigurare.

Bolnavii, scutiþi de la taxa
pentru plata experþilor

Iniþiativa de a schimba legea
porneºte de la ideea cã legislaþia
actualã privind rezolvarea cazuri-
lor de culpã medicalã trebuie revi-
zuitã de urgenþã având în vedere
situaþiile tot mai dese în care me-
dicii români sunt suspectaþi sau
acuzaþi de malpraxis.

Noile prevederi ar urma sã in-
troducã noþiuni ºi criterii clare pen-
tru o mai bunã gestionare a situa-
þiilor de culpã medicalã sau a sus-
piciunilor de culpã medicalã, in-
clusiv a modului de stabilire ºi apli-
care a sancþiunilor. Foarte impor-
tant, mai ales pentru pacienþii lip-
siþi de posibilitãþi financiare, este
cã nu vor mai fi nevoiþi sã plãteas-
cã nimic în cursul procedurii, taxa
ce trebuia plãtitã pentru experþi fi-
ind eliminatã. Costurile înþelegerii
prealabile, dar mai ales costurile

cu experþii vor fi suportate de asiguratori
pentru ca pacientul sã fie protejat când îºi
cere drepturile.

În plus, în proiectul de lege este prevã-
zutã ºi o clauzã de anterioritate, medicul
fiind asigurat pentru incidentele petrecute
pânã la trei ani înaintea încheierii contractu-
lui de asigurare.

Noul proiect de act normativ mai preve-
de ºi limitarea cuantumului de despãgubiri
pentru daunele morale aferente cazurilor de
malpraxis, stabilindu-se un plafon care va

fi actualizat. În noua formã, legea malpra-
xisului ar putea prevede ca pacienþii sã be-
neficieze de o procedurã predictibilã ºi vor
avea acces la documentele medicale ale
cazului încã de la început. Medicii vor pu-
tea încheia asigurãri atât pentru daune ma-
teriale, cât ºi morale.

Pachetul de servicii medicale de bazã,
în dezbatere publicã

Tot sãptãmâna aceasta au fost lansate în
dezbatere publicã ºi principiile dupã care se
va ghida pachetul de servicii medicale de
bazã. La capitolul servicii preventive, spre
exemplu, fiecare cetãþean va avea acces la
un set de servicii de evaluare a riscurilor sale
de boalã ºi servicii de consiliere pentru a putea
controla aceste riscuri. În ceea ce priveºte
serviciile de urgenþã, cetãþenii vor beneficia
de o creºtere a acoperirii ºi a calitãþii acesto-
ra, în cadrul ambulanþei, serviciului SMURD,
Centrelor de Permanenþã ºi al Unitãþilor –
Compartimentelor de Primiri Urgenþe. De
asemenea, conform pachetului de bazã, pe
programele de sãnãtate se va asigura acces
în totalitate pentru programele care se adre-
seazã principalelor probleme de sãnãtate ale
populaþiei – cancer, diabet, boli cardiovas-
culare ºi neurovasculare, transplant sau boli
rare. ªi medicul de familie va avea un rol
esenial în furnizarea de servicii din pachetul
de bazã. În cadrul acestuia, ambulatoriul de
specialitate ar trebui sã reprezinte domeniul
de asistenþã medicalã care ar trebui sã preia
gradual cea mai mare parte din serviciile de
sãnãtate furnizate actualmente în spital.

RADU ILICEANU

Dupã avalanºa de plângeri formulate, în ulti-
mii ani, de pacienþi împotriva medicilor, adop-
tarea unei noi legi a malpraxisului se impunea.

Sãptãmâna aceasta s-a fãcut ºi un prim-pas în
acest sens, iar noile prevederi legislative au fost
puse în dezbatere publicã.
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Trei bãrbaþi au încercat sã pãtrundã
ieri-dimineaþã în locuinþa unei femei în
vârstã de 68 de ani, Marcela Gîngio-
veanu, din cartierul Brazda lui Novac.
Aceºtia au aºteptat ca soþul victimei
sã plece de acasã, apoi au acþionat.
Au sunat la uºã, iar în momentul în
care craioveanca a deschis, i-au
pulverizat spray paralizant în faþã,
pentru a putea pãtrunde în locuinþã.
Alertat de þipetele femeii, un vecin,
care este poliþist ºi care purta unifor-
ma ºi arma din dotare, a intervenit ºi a
încercat sã-i opreascã. El a tras mai
multe focuri de armã pentru a-i deter-
mina pe cei trei bãrbaþi sã se opreascã.
Aceºtia au încercat sã foloseascã

spray-ul lacrimogen ºi asupra poliþistu-
lui, însã omul s-a luptat cu agresorii.
Cei trei au fugit, reuºind sã scape,
dupã ce poliþistul a tras douã focuri de
armã în direcþia maºinii lor. În tot
judeþul au fost organizate filtre pentru
capturarea celor trei persoane necu-
noscute. Pânã la închiderea ediþiei,
poliþia nu a reuºit sã-i gãseascã pe
bãrbaþi, care, se pare, sunt tineri.
Potrivit poliþistului care a intervenit la
incident, agent principal Ionuþ Preda,
de la Secþia de Poliþie Ruralã Coºoveni,
maºina cu care au fugit cei trei este un
jeep de culoare albastrã, cu numere de
Bulgaria.

ALINA DRÃGHICI
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Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, salutã obþinerea
acreditãrii pentru prelevarea ºi trans-
plantul de þesut osos ºi tendinos de
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
(SCJU) Craiova, unitate transformatã în
principal obiectiv de investiþii al adminis-
traþiei judeþene pentru mandatul 2012-
2016. „În urmã cu douã zile, a apãrut în
Monitorul Oficial al României ordinul
Ministrului Sãnãtãþii prin care Spitalul
Judeþean primeºte aceastã acreditare,
iar Craiova intrã în galeria selectã a
marilor centre universitare în care sunt
posibile astfel de intervenþii. Vorbim
despre o procedurã de care vor benefi-
cia mulþi dintre pacienþii Clinicii de
Ortopedie, pentru cã la transplant de os
se ajunge ºi în cazul unor fracturi grave,
ºi în cazul unor boli articulare. Este o
decizie pe care o salutãm ºi care vine în
continuarea demersurilor de a moderni-
za una dintre cele mai mari unitãþi
spitaliceºti din România, demersuri
iniþiate în urmã cu câþiva ani de Consiliul
Judeþean Dolj. Mã bucurã cu atât mai
mult cu cât noi am investit în reabilitarea
sãlilor de operaþii de la SCJU ºi a
încãperilor aferente ºi se dovedeºte
acum cã a fost o mãsurã oportunã,
pentru cã, iatã, în vederea acordãrii
acestei acreditãri, comisia de evaluare a

Ministrul Sãnãtãþii, Eugen Nicolãescu, a emis, în urmã cu
câteva zile, Ordinul nr. 901/2013, prin care Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova a fost acreditat pentru „activita-
tea de prelevare ºi transplant de þesut osos ºi tendinos”. Potri-
vit documentului, publicat în Monitorul Oficial din 30 iulie
2013, acreditarea SCJU este valabilã cinci ani de la intrarea în
vigoare a ordinului emis de Eugen Nicolãescu.
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inspectat toate spaþiile de la Clinica de
Ortopedie ºi a constatat cã acestea
rãspund exigenþelor. În egalã mãsurã cu
modernizarea spitalului, ne-am preocu-
pat ºi de echiparea acestuia cu aparatu-
ra necesarã, dovadã fiind ºi licitaþia
derulatã în acest an pentru achiziþiona-
rea a 13 loturi de echipamente medicale,
cu fonduri din bugetul propriu al Consi-
liului Judeþean. Toate aceste eforturi le
facem în ideea de a susþine crearea, în
cadrul Spitalului Judeþean, a unor centre
de excelenþã pentru diverse specialitãþi,
care sã furnizeze servicii medicale la cel
mai înalt nivel ºi care pot deveni puncte
de referinþã pentru întreaga lume
medicalã din România”, a afirmat
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

“Vom direcþiona cãtre acest obiectiv
aproape 10 milioane de euro”

Totodatã, ºeful administraþiei publice
judeþene a precizat cã în continuare,
Spitalul Judeþean de Urgenþã reprezintã
o prioritate pentru Consiliul Judeþean
Dolj, în ceea ce priveºte investiþiile.
“Noi, cei din administraþia judeþeanã,
suntem în continuare aproape de
conducerea ºi de cadrele de la SCJU
Craiova ºi le oferim sprijinul în tot ceea
ce depinde de noi. Vreau sã reafirm

faptul cã, pentru Consiliul Judeþean,
Spitalul de Urgenþã reprezintã priorita-
tea acestui mandat în ceea ce priveºte
investiþiile ºi vom direcþiona cãtre acest
obiectiv aproape 10 milioane de euro.
Cu aceºti bani vor fi realizate proiectele
pe care, în urma discuþiilor purtate cu
reprezentanþii spitalului, le-am identificat
ca fiind de maximã importanþã: extinde-
rea spaþiului în care funcþioneazã
Unitatea de Primiri Urgenþe, construirea
unei clãdiri pentru Secþia de Cardiologie
Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardiovas-
cularã ºi modernizarea ºi extinderea
Clinicii de Oncologie ºi Dermatologie”,
a declarat Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj.

“Acreditarea este o recunoaºtere
a lucrurilor bune care se fac la spital”

La rândul sãu, managerul SCJU
Craiova, conf. univ. dr. Florin Petrescu,

a precizat: „Acreditarea unitãþii noastre
pentru activitatea de prelevare ºi
transplant de þesut osos ºi tendinos este
o recunoaºtere a lucrurilor bune care
se fac la spital de un corp al medicilor
bine pregãtit, a investiþiilor derulate în
ultima perioadã de Consiliul Judeþean
Dolj pentru reabilitarea ºi modernizarea
infrastructurii medicale ºi pentru
dotarea cu echipamente de specialitate.

Acest tip de investiþii ajutã la îmbu-
nãtãþirea actului medical ºi a serviciilor
pe care le oferim ºi cu care încercãm
sã ne apropiem cât mai mult de pa-
cient. Sunt necesare astfel de investiþii,
în condiþiile în care spre sfârºitul
acestui an se va oficializa dreptul
pacientului asigurat de a se trata în
orice spital aflat în Uniunea Europea-
nã. În situaþia în care Craiova este un
centru universitar ºi, în curând, regional
care asigurã asistenþa medicalã într-o
regiune întinsã, trebuie sã punã la
dispoziþia persoanelor bolnave cam
toate procedurile terapeutice. Lipsa
dotãrii te poate duce în imposibilitatea

de a aplica anumite tehnici sau în
incapacitatea de a rezolva problemele
de sãnãtate ale pacienþilor, iar ei sã
plece apoi sã se trateze în alte centre.
Este liberã circulaþie”, a afirmat Florin
Petrescu.

“Tratãm, în medie, câte douã
cazuri de coxartrozã zilnic”

Directorul medical al SCJU Craiova,
conf. univ. dr. Dan Tarniþã, a precizat
cã frecvenþa cazurilor în care se
impune efectuarea transplanturilor de
þesut osos, pentru care unitatea a fost
acreditatã, este relativ crescutã.
„Aceastã acreditare vine ca urmare a
unei solicitãri formulate de Clinica de
Ortopedie ºi de SCJU Craiova ºi a unei
evaluãri în cadrul cãreia au fost inspec-
tate toate spaþiile de la Ortopedie,
blocul operator, aparatura ºi a trebuit
ca acestea sã corespundã standardelor

impuse unei unitãþi care face transplant
de þesut osos.  Bineînþeles cã a fost
evaluat ºi personalul, urmãrindu-se sã
aibã experienþa ºi pregãtirea necesarã,
iar cadrele medicale au dovedit-o prin
cursurile la care au participat, în þarã ºi
peste hotare, prin activitatea ºtiinþificã
ºi operatorie desfãºuratã de-a lungul
timpului. Transplanturile de þesut osos
sunt intervenþii care se impun destul de
frecvent. Pe de-o parte, se efectueazã
în cazul unor traumatisme precum
fracturi deschise sau cominutive, când
osul se sparge în fragmente mici.  Pe
de altã parte, sunt necesare ºi în unele
cazuri cronice, spre exemplu coxartro-
ze cu distrugeri mari de þesuturi osoa-
se, sau la reviziile de proteze. Noi
tratãm, în medie, câte douã cazuri de
coxartrozã zilnic, iar unele prezintã o
distrugere atât de mare a articulaþiei
încât necesitã o reconstrucþie cu aport
de os. Aºadar, într-o lunã pot sã existe
între 10 ºi 20 de cazuri“, a afirmat
directorul medical al SCJU Craiova,
conf. univ. dr. Dan Tarniþã.
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Politologul şi ceea ce mai este
Vladimir Tismăneanu nu cunoaşte
liniştea nici pes te ocean, nic i la
Bucureşti. El rămâne omul însetat
de adevăr. Când ne aşteptam mai
mult să primim câteva explicaţii
mai consistente privind acuzaţiile
de ronţăire a unor fonduri pe la
ICR, despre care s-a vorbit prin
presa românească, câtă mai exis-
tă, fiindcă povestea nu este o ba-
gatelă, Vladimir Tismăneanu ne li-
vrează un eseu despre „Adrian
Păunescu şi comunismul dinas-
tic”, ocazionat de ziua de 20 iulie,
când poetul ar fi împlinit 70 de ani.
Acum, despre morţi... numai de
bine. Dar când un fost vlăstar co-
munist din cartierul Primăverii se
vrea teoreticianul şi groparul – evi-
dent, nu gratis – care stinge lumi-
na unei ideologii în care a crescut
şi-l urmăreşte „în mormânt” pe
Adrian Păunescu, încurcând mul-
te detalii, ar mai urma doar efortul
temerar de scoatere din istoria li-
teraturii române.  Fiindcă acolo
poetul, care a urmat şcoala ele-
mentară la Bârca şi primii doi ani
de liceu la actualul Colegiu Naţio-
nal „Fraţii Buzeş ti”, şi respectiv

MIRCEA CANŢĂR

Dintr-un şoc în altul
actualul Colegiu Naţional „Carol I”,
se pare că... rămâne. Aclamat şi
contestat. Unii au văzut în el un
patriot înflăcărat, angajat în resta-
urarea „mândriei de a fi român”,
alţii un poet de curte, romanţios şi
melodramatic. Adevărul nu se află
undeva la mijloc, ci în toate aceste
afirmaţii. Orice portret i-ar fi fost
făcut autorului „Pământul deo-
camdată”, implică laturi contra-
dictorii, fiindcă Adrian Păunescu
a fost gladiatorul care s-a luptat
pentru pâine şi circ, cum spunea
Marin Sorescu. Dacă ar fi ştiut că
moare, probabil că Adrian Păunes-
cu şi-ar fi făcut „pomana” de viu,
cu dar, într-atât era de mercantil.
Personal, n-am avut nic iodată,
dimpotrivă, o simpatie privată faţă
de Adrian Păunescu. Prin 2000,
premergător obţinerii mandatului
de senator PDSR de Dolj, ne-am
aflat aproape de... poteca justiţiei.
După care m-am trezit, în câteva
rânduri, bălăcărit, deşi nu schim-
basem decât câteva vorbe, în re-
vista pe care o conducea. Cazul
de care ne ocupăm pare mult mai
complex. Sfâşiat de sentimente
contradictorii, dintre toate forme-

le de curaj a ales-o pe cea mai
„dostoievskiană”: curajul de a-şi
asuma propria mlaştină. Ce-i re-
proşează ayatollahul anticomunis-
mului Vladimir Tismăneanu lui
Adrian Păunescu? Comunismul
dinastic  (Nicolae Ceauşescu –
Nicu Ceauşescu)? Dar nu există
şi dinastiile democraţiei? Se men-
ţionează, în eseul răspopitului Vla-
dimir Tismăneanu, c ă Adrian Pă-
unescu a fost „principala voce şi
principalul artizan al cultului lui
Nicolae Ceauşescu, hagiograful
zelos şi incontinent al epocii de
aur,  una dintre cele mai sumbre
perioade din istoria României”?
Cam forţată întreaga construcţie
logică. La „cultul lui Ceauşescu”,
ne-a spus-o Anneli Ute Gabany,
de la fostul departament de cer-
cetare REL, în cartea cu acelaşi
nume, au trudit mulţi, a fos t o
adevărată „întrecere socialistă”,
justificându-se prin anii de recul
al sentimentului naţional. Până la
plecarea din România,  în 1982,
politologul Vladimir Tismăneanu
făcea cumva dizidenţă? În nic i un
caz.  Nu ne vom lega de mac ula-
tura de rutină lăsată amintire.  Ce-

naclul „Flac ăra” – bucăţic a de
zahăr a propagandei ceauşiste –,
cu a sa pedagogie perversă,  ră-
mâne într-adevăr de neînţeles. De
fapt, de la unul din spectacole, la
Ploieşti, folosindu-se ca pretext
un incident petrecut, cenaclul a
fost interzis – iar Adrian Păunes-
cu a pierdut postul de redac tor-
şef la revista „Flacăra” (care adu-
na un grup de redactori talentaţi),
devenind un articlier de rangul doi
la „Contemporanul”. Şi, deş i timp
de patru ani va fi un proscris,
după decembrie 1989 nu i se va
ierta „inventivitatea” în proslăvi-
rea lui Ceauşescu. În 1986, Ovi-
diu Ioaniţoaia, un excelent repor-
ter, nu doar sportiv, ajutat de Adri-
an Păunescu,  fiindc ă fusese că-
sătorit în SUA şi avea probleme
cu „dobândirea carnetului de par-
tid”, a zburat din redac ţie pentru
că a mers să-l felicite de ziua sa
pe fostul redactor-şef al revistei
„Flacăra”,  la domiciliul acestuia.
Supravegheat. Cunosc momentul
cu toate detaliile. Să revenim la
„cultul personalităţii”.  O făc use-
ră ş i alţii. Să fim serioşi. Cu alte
cuvinte, se dezvolta pe bază de

continuitate.  Şi asta Vladimir  Tis-
măneanu cunoaşte. La 10 ani de
domnie a regelui Carol al II-lea s-
au publicat două volume, în care
au semnat cele mai ilustre perso-
nalităţi ale vieţii culturale din Ro-
mânia. Vorba lui Carol al II- lea
(„Însemnări zilnic e”,  vol.  II ,
p.250-251): „N-am cur destul de
mare pentru toţi care ar vrea să-l
lingă”. Într-un număr special al
revistei „Fundaţiile regale”, pen-
tru a-l omagia pe suveran şi-a dat
întâlnire toată elita intelectuală: 10
ani glorioş i, în perspectivă alţi şi
alţi ani. Cine şi-ar fi închipuit că
regimul mai avea exact trei luni
de existenţă? (Lucian Boia, „Cap-
canele istoriei”, Ed. Humanitas,
2011). În fine, să ne apropiem să
punem punct: dacă Adrian Pău-
nesc u este etichetat post-mortem
drept „hingher ideologic ”, alături
de Eugen Barbu, stăruie întreba-
rea cum poate fi etichetat şi Vla-
dimir Tismăneanu, al cărui decont
cu comunismul este o afacere pre-
ponderent lucrativă. Nu cumva
identic? Demonstraţia a făcut-o,
nu de mult, Dorin Tudoran. Şi era
una serioasă.

Muzeul Olteniei îi premiază
pe participanţii la

atelierele de modelaj în lut şi quilling
La Secţia de Ştiinţele Naturii a

Muzeului Olteniei are loc astăzi,
ora 10.30, festivitatea de premiere
a lucrărilor realizate în cadrul ate-
lierelor de modelaj în lut ş i de
quilling. Atelierele fac parte din
proiectul Şcoala de vară „Bios
Art în vacanţă”, lansat de insti-
tuţie pe data de 2 iulie.

„La parterul Secţiei de Ştiinţe-
le Naturii s-a realizat o expoziţie
cu aceste obiecte, craiovenii fi-
ind invitaţi să voteze cele mai ine-
dite lucrări. Întâlnirea de final va
fi sărbătorită printr-un program
artistic realizat de o parte din par-
ticipanţi, care se manifestă artis-
tic şi sub altă formă. Totodată, vor fi pre-
zenţi la eveniment  părinţi, bunici şi prieteni
ai acestora”, a precizat coordonatorul pro-
iectului, muzeograf drd. Lila Gima, adău-
gând că participanţii vor primi diplome şi re-
compense surpriză din partea Muzeului Ol-
teniei.

Şcoala de vară „Bios Art în vacanţă” va
continua şi pe parcursul acestei luni, cu alte
trei ateliere: linogravură – procedeu de re-
producere şi multiplicare a unui desen prin
imprimarea unei plăci gravate în linoleum
(miercurea, 24 iulie – 28 august), mozaic –
arta de a crea imagini prin asamblarea unor

piese mici de sticlă, ceramică co-
lorată, piatră sau materialele plasti-
ce (marţea, 6 august – 3 septem-
brie) şi origami – arta plierii hârtiei
(joia, 15 august – 12 septembrie).
Acestea se vor desfăşura în zilele
menţionate, pe două grupe, între
orele 9.00-10.30 şi 10.30-12.00.

Atelierele sunt gratuite şi oferă
posibilitatea învăţării de lucruri noi,
utile şi relaxante. În plus, sunt des-
chise nu numai copiilor, ci şi adul-
ţilor. Informaţii suplimentare puteţi
solicita la Secţia de Ştiinţele Natu-
rii, aflată pe strada „Popa Şapcă”
nr. 8 (tel. 0251.411.906).

MAGDA BRATU

În Sala „Ştefan Ciuce anu” a Mu-
zeului Olte nie i are  loc astăzi, ora
19.00, vernisajul expoziţ iei de fotogra-
fie  „ALT.UNDEVA.AICI”, cuprinzând
lucrări realizate de  Andree a Ciolacu
şi Cristina Irian. Evenimentul este or-
ganizat cu sprijinul Teatrului Naţional de  Ope retă „Ion Dacian” din Bucu-
re şti şi în parte neriat cu Consiliul Judeţean Dolj ş i Fotoclubul „Mircea Fa-
ria”. Expoziţia va putea fi vizitată până pe data de 23 august.

Expoziţia „ALT.UNDEVA.AICI” „prezin-
tă expresii vizuale ale unui spaţiu de altunde-
va, şi totuşi de aici”, precizează organizato-
rii, şi cuprinde trei serii de compoziţii. ALT
– cu fotografii realizat de Cristina Irian în
perioada 2010-2013 – propune o incursiune
în spaţiul cotidian transformat de jocuri de
suprafeţe şi texturi, lumini şi umbre care,
împreună, compun însemne, criptări dinco-
lo de lumea din care respiră.

Expoziţie de fotografie
„ALT.UNDEVA.AICI”

Prin seria UNDEVA este prezentată o in-
terpretare duală modern-orientală a spaţiului
Bosnia-Serbia-Turcia.  Fotografiile au fost
realizate de cele două expozante în 2011-
2013, în cadrul tabelelor de fotografie orga-
nizate de  Şcoala de Fotopoetică „Francisc
Mraz”. Seria AICI conduce ochiul privitoru-
lui într-o călătorie personală în lumea sce-
nei, văzută atât din culisele unei reprezenta-
ţii, cât şi din perspectiva spectatorului. Fo-
tografiile au fost realizate de Andreea Ciola-
cu la Teatrul National Târgu Mureş, specta-
colele „Romeo şi Julieta” şi „Silvia”, parte a
turneului naţional al Teatrului National de
Operetă „Ion Dacian”.

Andreea Ciolacu este absolventă a Fa-
cultăţii de Regie de Film şi Televiziune (2009)
şi a Scolii de Fotopoetică „Francisc Mraz”
(2008). A participat  cu lucrări la numeroase
expoziţii de grup atât în România, cât şi în
străinătate (Bucureşti – Muzeul Literaturii
Romane şi Librăria Cărtureşti, Bistriţa, Bu-
zău, Calafat, Sarajevo).

Cristina Irian a absolvit Şcoala de Foto-
poetică „Francisc Mraz” (2010) şi a partici-
pat la expoziţii de grup în Bucureşti, Bistriţa,
Lisabona, Zagreb, Sarajevo. În 2012 a expus
lucrări în cadrul proiectului ROD Romanian
Designers, iniţiat de Cărtureşti, şi în cadrul
Innersound New Arts Festival. În 2013 a ver-
nisat împreună cu Ana Alexandrescu şi Dra-
goş Dumitrescu, la Galeria „Kodex” din Bu-
cureşti, expoziţia de fotografie „3X12”.

MAGDA BRATU
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S-a născut în Gorj, la
Hobiţa, motiv pentru care
la Târgu Jiu are loc, de ani
buni, Simpozionul Inter-
naţional de Sc ulptură
„Brâncuşiana”. La Craio-
va a urmat însă, între
1894 şi 1898, Şcoala de
Arte şi Meserii, pornind
apoi pe drumul devenirii
unuia dintre cei mai mari
creatori ai tuturor timpu-
rilor. De aceea – spun or-
ganizatorii – s-au gândit la
Constantin Brâncuşi când
au intitulat „Drumuri
Brâncuşiene” simpozionul
naţional de sculptură.

Evenimentul se află la
prima ediţie şi este orga-
nizat în parteneriat c u
Uniunea Artiştilor Plastici
din România – Filiala Cra-
iova, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Ti-
neret Dolj, R.A.T. Craiova, R.A.A.D.P.F.L.
Craiova, SC Salubritate Craiova SRL şi Com-
pania de Apă Oltenia. Sponsor este firma
RECON SA, cu sprijinul c ăreia au fost
achiziţionate cele opt blocuri de marmură
(unul fiind păstrat de rezervă), luate direct
din cariera de la Ruşchiţa, din judeţul Caraş-
Severin.
Şapte sculptori „aleşi pe sprânceană”

«Este o noutate pentru Craiova, însă
sperăm să rămână o tradiţie şi în f iecare
an să se desfăşoare aic i nu numai un sim-
pozion naţional,  ci chiar să-l transformăm

într-unul internaţional»,  a declarat Ana-
Maria Constantine scu, managerul Ca-
sei de Cultură „Traian Demetrescu”.  Re-
ferindu-se la cei şapte artiş ti partic ipanţi,
ac easta a menţionat c ă „au fost aleş i pe
sprânceană”: «Împreună cu doamna pri-
mar (n.r.  – Lia Olguţa Vasilescu) le-am
analizat în detaliu operele.  Sunt printre
cei mai buni sculptori din ţară, nu exis tă
nici o urmă de îndoială.  Avem foarte mare
încredere în dumnealor şi suntem siguri
că operele lor  vor fi de exc epţie. Timp
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Dacă tot nu găzduieşte  competiţii de ci-
clism, velodromul din Parcul „Nicolae Roma-
nescu” este util… artiş tilor! De ieri, până la
sfârşitul lunii, aici se va desfăşura ediţia in-
augurală a Simpozionului Naţional de Sculp-
tură „Drumuri Brâncuşiene”, eveniment
organizat de Casa de Cultură „Traian Deme-
trescu” şi Primăria municipiului. Şapte  artişti
din Craiova, Bucureşti, Timişoara şi Târgu
Jiu vor ciopli, sub soarele arzător al lui Gus-
tar, tot atâtea blocuri de marmură de Ruş-

chiţa, lucrările  rezultate urmând a fi donate
municipalităţii şi amplasate  apoi în diverse
zone  ale oraşului. Munca le va fi răsplătită,
des igur, dar nu numai cu diplome, ci şi cu
bani: echivalentul în le i a 1.000 de euro, pen-
tru fiecare! Simpozionul se vrea a deveni o
tradiţie ş i a se  transforma, în viitor, într-unul
cu caracter internaţional. Totodată, declară
organizatorii, e ste „o avanpremieră” la vii-
torul Centru Cultural „Constantin Brâncuşi”,
care  se va deschide la Craiova.

Marcel Voinea, preşedintele Filia-
lei Craiova a Uniunii Artiştilor Plas-
tici din România: «Un simpozion de
asemenea anvergură la Craiova este bi-
nevenit. Trebuia să aibă loc  demult.  Ţin
minte că în urmă c u vreo zece ani am
gândit ca ceva asemănător să se desfă-
şoare în Luncă, cu toată „bucătăria” aco-
lo – de la mâncare, cazare până la lucru.
Sculpturile urma să fie amplasate de bu-
levardul care duce la Luncă, iar ac esta
să primeasc ă numele „Constantin Brân-
cuşi”. De ce proiec tul nu s-a mai con-
cretizat… habar nu am. Dar e bine că se întâmplă şi acum. Eu am început să particip
la tabere de sculptură în ‘77, la Măgura, care este vestită în toată Europa.  După aceea
am fost la Sălişte, în Mărginimea Sibiului, iarăşi o tabără foarte frumoasă, unde se
sculptează în lemn. Apoi la Simpozionul Internaţional de Sculptură „Brâncuş iana” de la
Târgu Jiu ş i la cel de la Plopeni, unde s-a lucrat în lemn de stejar».

de o lună îi veţi găs i pe velodrom, unde
vor transforma aceste bloc uri de marmu-
ră în niş te lucruri exc epţionale.  Î i invi-
tăm şi pe c raioveni să vină să îi vadă».

Până pe 31 augus t vor lucra pe o temă
la libera alegere,  în funcţie de c um îi in-
spiră dimensiunea şi forma blocului de
marmură,  Paul Pope scu – c oordonato-
rul simpozionului (Târgu J iu) , Euge n
Barzu (Timişoara),  Valentin Duicu (Bu-
cureşti),  Marcel Voine a, Emilian Po-
pe scu – curatorul simpozionului, Alin
Tote scu ş i Dan Nica, toţi patru din Cra-
iova, ultimul înloc uindu-l pe Vas ile So-
ponariu, care, din c auza unor probleme

personale, a fost ne-
voit să renunţe la par-
ticipare.  Selec tarea lor
s-a făc ut pe baza c â-
torva c riter ii: să f ie
sc ulptori profes ioniş ti
(lic enţiaţi în sc ulptu-
ră),  membri ai Uniunii
Artiş tilor Plastic i din
România, cu ac tivita-
te  r ec uno sc ut ă în
sculptura monumenta-
lă de for  public  ş i cu
experienţă  de mini-
mum trei simpozioa-
ne naţionale ş i/sau in-
ternaţionale de sc ulp-
tură în piatră.

Aproape le vor s ta
ş i sc riitorul gorjean
Vasile Vasiesc u – re-

dactor-şef al revistelor de cultură „După
Brâncuşi” ş i „Lumea gorjeneasc ă”,  ş i
Florin Rogneanu – managerul Muzeului
de Artă din Craiova. «Într-un fel, acest
simpozion naţional este o avanpremieră
la viitorul Centru Cultural „Constantin
Brâncuşi” c are se va desc hide la Craio-
va ş i la al cărui proiec t se lucrează în
prezent. Va f i al doilea din Europa, după
Muzeul „Brâncuşi” de la Centrul „Pom-
pidou” din Paris», a subliniat Rogneanu.

„Pe soarele ăsta…
m-aş mulţumi
cu cel mai mic bloc
de marmură!”

Ieri,  în prima zi a
simpozionului, artiştii au
numerotat blocurile de
marmură, apoi le-au tras
la sorţi. „Aşa se aleg în
taberele de sculptură,
apoi fiecare concepe în
funcţie de dimensiunea
şi forma blocului pe
c are îl primeşte.  Eu
pentru fiecare din cele
opt de aici am câte o va-
riantă, dar… m-aş mul-
ţumi cu cel mai mic, să
nu muncesc  atât de
mult! Mai ales pe soa-
rele ăsta, care se spune

că în august o să fie foarte acid”, a declarat,
mai în glumă, mai în serios, artistul Marcel
Voinea, totodată preşedintele Filialei Craiova
a Uniunii Artiştilor Plastici din România. „Mar-
mura este un material dificil, care necesită
timp şi răbdare. Noi ne hazardăm să fa-

cem lucrări din marmură într-o lună… Lui
Michelangelo îi trebuiau cinci-şase ani să re-
alizeze o lucrare, noi o facem într-o lună…”,
a adăugat acesta.
Au acceptat câte 1.000 de euro
de dragul ediţiei inaugurale…

Dincolo de plăcerea de a lucra, artiştii vor
avea şi o satisfacţie… financiară: echivalen-
tul în lei a 1.000 de euro. Suma nu li se pare
deloc mare, comparând-o cu cele primite la
alte manifestări similare din ţară, unde, spun
ei, este dublă. „Este o primă, drept de autor
se numeşte. Le nivel naţional e mult mai
mare. Dar aici, fiind o primă ediţie, de dra-
gul de a porni la drum am acceptat. Pe par-
curs, lumea se va lămuri cam despre ce este
vorba şi o să vedeţi că nu e deloc uşor. În
plus, se lucrează cu ustensilele fiecăruia, în
condiţiile specifice simpozionului – praf, căl-
dură…”, a explicat Paul Popescu. Totoda-
tă, artiştilor le vor fi asigurate cazarea şi masa

pe parcursul desfăşură-
rii simpozionului, iar pe
31 august, în cadrul fes-
tivităţii de închidere, vor
fi răsplătiţi cu diplome.
Şapte opere
vor înfrumuseţa
părculeţele ori…
sensurile giratorii

Operele rezultate în
urma ediţiei I a Simpo-
zionului Naţional de
Sculp tură „Drumuri
Brâncuşiene” vor f i vor
fi donate de artişti orga-
nizatorului princ ipal al
manifes tării,  Casa de
Cultură „Traian Deme-
trescu”. „Urmează ca, la

rândul nostru, să le donăm Primăriei muni-
cipiului Craiova, pentru a fi amplasate în
diverse puncte ale oraşului, cât mai vizibi-
le, indiferent că este vorba de un sens gira-
toriu sau de un părculeţ”, a precizat Ana-
Maria Constantinescu.



ªTIRI

ªTIRI

8/ cuvântul libertãþii vineri, 2 august 2013externe
COMENTAR IU

Dupã douã sãptãmâni de
alarme false, dar care nu erau
deloc... false,  Edward Snow-
den (foto) a ieºit, în sfârºit, de
pe aeroportul din Moscova,
unde era blocat de la 26 iunie
a.c.. Avocatul sãu rus, Anato-
ly Kucerena, a anunþat ieri, 1
august, cã a fost azil temporar
în Rusia clientului sãu, pentru
o perioadã de un an. Cu toate
acestea, avocatul a refuzat sã
dezvãluie locul, asigurând cã
Edward Snowden este într-unul
sigur. „Locul unde se gãseºte
nu va fi divulgat, pe motive de
securitate, deoarece este cel
mai cãutat om din lume”, a pre-
cizat avocatul. Informaþia a fost
confirmatã de jurnaliºtii platfor-
mei Rusia Todey, care l-au vã-
zut pe ex-consultantul NSA ie-
ºind din zona de tranzit a aero-
portului. Site-ul WikiLeaks a
confirmat, de asemenea, cã
Snowden a dobândit în cele din
urmã statutul de refugiat în Ru-

sia. În urmã cu o sãptãmânã,
Kucerena insistase asupra fap-
tului cã Snowden avea „inten-
þia de a se stabili în Rusia ºi de
a gãsi un loc de muncã”, dupã
ce solicitase oficial un azil pro-
vizoriu, la 12 iulie, fiind
în imposibilitatea de a
ajunge în vreuna din þã-
ri le Americii  Latine
care îºi exprimaserã do-
rinþa de a-i acorda azil.
Avocatul sãu a explicat
cã Serviciul de Migra-
þie ar fi trebuit sã furni-
zeze, în termen de ºapte
zile de la depunerea ce-
rerii, o atestare potrivit
cãreia dosarul sãu era
admisibil. Acest certifi-
cat îi dã acum dreptul de
a se deplasa în Rusia.
CNN a relevat miercuri
cã avocatul Kucerena ia
în considerare negocie-
rea cu administraþia
americanã cazul clientu-

lui sãu. Edward Snowden a re-
fuzat sã se întoarcã în SUA,
unde este acuzat de spionaj. Po-
trivit lui, ar fi fost torturat ºi ris-
ca pedeapsa cu moartea în ca-
zul în care s-ar fi întors. Faptul

cã Washingtonul a dezminþit, la
26 iulie, ca fiind fãrã fundament
ºi cã tortura este ilegalã în
Statele Unite, convingerile lui
Edward Snowden nu mai au
importanþã.

Snowden a obþinut azil temporar în RusiaSnowden a obþinut azil temporar în RusiaSnowden a obþinut azil temporar în RusiaSnowden a obþinut azil temporar în RusiaSnowden a obþinut azil temporar în Rusia

Reprezentanþi ONU vor merge în Siria sã
ancheteze în trei locuri în care s-a raportat o
utilizare a unor arme chimice, a anunþat orga-
nizaþia. „Misiunea va pleca în Siria imediat ce
va fi posibil, cu scopul de a ancheta în mod
simultan în trei locuri unde a fost semnalatã
utilizarea unor arme chimice”, a declarat
Martin Nesirky, un purtãtor de cuvânt al

ONU, autorizatã sã ancheteze în trei locuri în care
s-ar fi utilizat armament chimic în Siria

ONU. Vestea apare dupã ce un acord a fost
obþinut sãptãmâna trecutã de cãtre doi emi-
sari ai instituþiei din partea Damascului. Siria
a blocat pânã în prezent toate solicitãrile ONU
de anchetare. Potrivit unui diplomat, anche-
tatorii, conduºi de suedezul Ake Sellstrom, sunt
pe cale sã se reuneascã în Europa ºi ar putea
sã plece în Siria sãptãmâna viitoare. ONU a

precizat cã Siria, Fran-
þa, Marea Britanie ºi Sta-
tele Unite i-au semnalat
13 atacuri cu armament
chimic de la începutul
conflictului, care durea-
zã de 28 de luni. Acest
anunþ este considerat de
cãtre mulþi observatori
drept un progres major.
Ancheta se va concen-
tra iniþial asupra a trei lo-
curi, însã, potrivit lui Ne-
sirky, secretarul general
Ban Ki-moon „este con-
ºtient cã alte incidente
au fost raportate, iar mi-
siunea va continua sã

obþinã clarificãri de la statele membre viza-
te”. Potrivit purtãtorului de cuvânt, ancheta-
torii ONU vor merge la Khan al-Assal, în
apropiere de oraºul Alep, unde Damascul afir-
mã cã rebelii au utilizat arme chimice pe 19
martie, omorând cel puþin 26 de militari siri-
eni. Potrivit opoziþiei, Guvernul Bashar al-
Assad a înscenat acest atac. Celelalte douã
locuri sunt Ataybah, lângã Damasc, unde a
fost semnalat un atac cu armament chimic în
martie, ºi Homs, unde ar fi avut loc un atac
suspect pe 23 decembrie. Totuºi, experþii no-
teazã cã aceste atacuri au avut loc în urmã
cu mai multe luni ºi cã probele ar fi putut fi
degradate sau suprimate complet. Guvernul
sirian a solicitat o anchetã ONU încã din mar-
tie, dar a blocat între timp orice investigaþie ºi
insista ca ONU sã se concentreze numai asu-
pra Khan al-Assal. Ban Ki-moon dorea un
acces mai extins ºi efectuarea unor anchete
ºi în alte locuri. Ake Sellstrom, ºeful misiunii
ONU, ºi Angela Kane, Înaltul Reprezentant
ONU pentru Dezarmare, au obþinut un acord
abia sãptãmâna trecutã, dupã ce s-au întâlnit,
într-o vizitã de douã zile, cu o serie de demni-
tari din cadrul regimului de la Damasc.

ªeful guvernului de dreapta
spaniol, Mariano Rajoy (foto), a
declarat ieri, în faþa deputaþilor,
cã „a fãcut o greºealã” inves-
tind încredere în ex-trezorierul
partidului sãu, Luis Barcenas.
„Eu m-am prezentat în faþa de-
putaþilor pentru a furniza clarifi-
cãrile necesare cu privire la si-
tuaþia pe care o trãim”, a afir-
mat Rajoy, adãugând cã intenþi-
oneazã sã dezmintã „minciunile
ºi manipulãrile” despre el ºi ex-
cluzând demisia. „Am fãcut gre-
ºeala sã am încredere în cineva
care nu merita”, a adãugat el, in-
vocând numele Luis Barcenas,
omul care a þinut finanþele Par-
tidului Popular timp de 20 de ani
ºi care a vãrsat „la negru” bani
mai multor lideri, printre care ºi
Mariano Rajoy. Vreme îndelun-

gatã un apropiat al lui Rajoy, Luis
Barcenas este în închisoare dupã
27 iunie, pentru fraudã fiscalã ºi
spãlare de bani, ca parte a unei
investigaþii într-un caz de corup-
þie. Justiþia a descoperit cã deþi-
nea douã conturi în Elveþia, cu
un total de 47 milioane euro. În
ciuda majoritãþii confortabile de
care dispune Partidul Popular în
Parlament, acuzaþiile de corup-
þie ºi criza economicã i-au sub-
minat credibilitatea. Numele lui
Rajoy a apãrut pentru prima
datã în publicaþia „El Pais” la 31
ianuarie a.c., odatã cu publica-
rea „notelor Barcenas”. Con-
form acestor documente, ºeful
guvernului ar fi primit între 1997
ºi 2008 „plãþi în valoare de
25.200 euro pe an”, provenind de
la ºefi de antreprize private. Zia-

rul „El Mundo” a calculat cã este
vorba de o sumã totalã de
373.700 euro, pe care fostul tre-
zorier i-a destinat-o lui Rajoy de-
a lungul a 20 de ani. Premierul a
recunoscut ieri cã partidul a vãr-
sat „remunerãri complementare”
mai multor lideri, pen-
tru munca lor. „Aces-
te sume au fost plãti-
te pentru muncã, în
deplinã legalitate ºi
au fost incluse în
contabilitate”. De-
clararea impozitelor
pe venit este o res-
ponsabilitate indivi-
dualã, a adãugat el.
Niciodatã de la iz-
bucnirea scandalului,
ºeful guvernului aflat
la putere de la sfâr-

ºitul anului 2011, n-a dat expli-
caþii þãrii, mai mult, în februarie
a negat cã ar fi primit bani la
negru. În aceastã sesiune de în-
trebãri ºi rãspunsuri, Rajoy s-a
bazat pe semnele de îmbunãtã-
þire a economiei spaniole.

Spania: Rajoy se disculpã în „afacerea Barcenas”

Fed: Creºterea economiei
SUA este modestã, dar se va
accelera în semestrul doi

Inflaþia scãzutã ar putea afecta
creºterea economiei americane, a
estimat Rezerva Federalã (Fed) a
Statelor Unite. „Comitetul de
politicã monetarã admite cã
nivelul scãzut al inflaþiei, sub þinta
de 2%, ar putea reprezenta riscuri
la adresa performanþei economice,
dar anticipãm cã inflaþiei va
reveni spre 2% pe termen mediu.
Ritmul de creºtere al economiei
este modest, dar îºi va reveni în a
doua jumãtate a anului, iar piaþa
muncii se va îmbunãtãþi ºi mai
mult”, se aratã în declaraþia Fed.

SUA: Camera
Reprezentanþilor aprobã noi
sancþiuni contra Iranului

Camera Reprezentanþilor din
Statelor Unite a aprobat noi
sancþiuni dure contra sectorului
petrolier iranian ºi altor indus-
trii, informeazã Associated Press
ºi France Presse. Unii critici ai
textului au notat cã votul din
Camerã este inoportun, întrucât
intervine cu trei zile înainte ca
Hassan Rohani - care a condus
între 2003 ºi 2005 negocierile
nucleare între Iran ºi marile
puteri, sub preºedinþia reformato-
rului Mohammad Khatami - sã fie
instalat în funcþia de preºedinte
al þãrii. Proiectul de lege, care
trebuie aprobat de Senat ºi
semnat de preºedintele Barack
Obama, nu menþioneazã victoria
recentã a lui Hassan Rohani sau
angajamentul sãu de a îmbunã-
tãþi relaþiile Iranului cu lumea.
Proiectul de lege adoptat
miercuri pune pe lista neagrã
orice afacere în sectoarele de
minerit ºi construcþii iraniene ºi
angajeazã SUA sã punã capãt
tuturor vânzãrilor de petrol
iranian la nivel mondial pânã în
2015. Vânzãrile de petrol sunt
cea mai mare sursã de bani
pentru programul nuclear al
Iranului.

Accidentul de autocar
din Italia: Trei persoane,
anchetate pentru
omucidere din culpã

Trei persoane sunt vizate de
ancheta preliminarã pentru
„omucidere din culpã” deschisã
dupã accidentul de autocar soldat
cu cel puþin 38 de morþi, duminicã
seara, în sudul Italiei, au anunþat
ieri surse judiciare citate de
agenþia Ansa. Ancheta procuroru-
lui Rosario Cantelmo, de la
Parchetul din Avellino, va trebui
sã stabileascã o eventualã
responsabilitate a lui Gennaro
Lametta, fratele ºoferului autoca-
rului mort în accident ºi proprie-
tarul firmei de transport, ºi a altor
douã persoane care lucrau pentru
compania de autostrãzi Autostra-
de, a cãror identitate nu a fost
dezvãluitã. Autocarul transporta
aproximativ 50 de pasageri, toþi
originari din provincia Napoli,
care se întoceau din pelerinaj.
Acesta a intrat cu vitezã pe o zonã
în coborâre din apropiere de
Avellino, la aproximativ 50 de
kilometri est de Napoli, ºi s-a lovit
de vehiculele care circulau în faþa
lui, provocând un carambol.
Ulterior, autocarul s-a lovit de
bariera de securitate a viaductu-
lui ºi a cãzut de la 30 de metri.
Mai mulþi pasageri au fost
aruncaþi afarã din vehicul.
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07:00 Telejurnal
09:00 Vara pe val
09:50 Legendele palatului:

Concubina regelui
11:10 Legendele palatului (R)
12:30 Destinatia România
13:00 Europa mea
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:30 Oameni ca noi
16:00 Exclusiv în România (R)
16:45 Lumea modei
17:00 Vara pe val
17:30 O9atitudine - Protectia

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

Lumea
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Serif în Arizona
22:00 Vara pe val
23:00 CSI - Crime si Investigatii
23:55 Oameni care au schimbat

Lumea (R)
00:10 Pact cu necuratul

07:00 Teleshopping
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Prin paduri si munti, inimi

înlantuite
08:55 Muzica DP 2
09:00 Popasuri folclorice
10:00 Vara pe val
11:00 Politia ecologista din

Hawaii
12:00 Remix
13:00 Concertele DP 2
14:00 Teleshopping
14:20 Poate nu stiai
14:30 Cultura minoritatilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Prin paduri si munti, inimi

înlantuite
16:55 O9atitudine - Protectia

consumatorilor
17:00 Leacuri, hapuri si bucate
17:30 Vara pe val
18:00 Telejurnal TVR2
19:00 Natatie
21:30 Cap compas
22:00 Ora de stiri
23:00 Vara pe val
00:00 Vara pe val
00:30 Trei regate

07:45 Neînfricata
09:20 Cãlãtoria 2: Insula

misterioasã
10:55 Stareþa
11:35 Pace, iubire ºi neîntelegeri
13:10 Aventuri la firul ierbii
14:45 Corul
16:45 Planeta Maimuþelor:

Invazia
18:30 Filme ºi vedete
19:00 În derivã
20:00 Descendenþii
22:00 True Blood
22:55 The Pact
00:25 Cãlãtorie eroticã
00:50 Un spion care ºtia prea

multe

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Cursa din Hazzard II (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Pãzind-o pe Tess
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Serviþi, vã rog! (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Demolatorul
22:45 Apel nepreluat
00:30 Demolatorul (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 Iþi ordon sã mã iubeºti!
23:00 Teresa
00:00 100 de poveºti celebre

(R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Doamne de poveste (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Poveºtiri adevãrate (R)
04:55 Doamne de poveste
05:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
06:00Teresa (R)

08:15 Captain Planet (R)
09:00 Lois ºi Clark
10:30 Captain Planet
11:30 Descoperã România (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Meseriaºii (R)
15:00 La bloc (R)
16:00 M.A.S.H. (R)
17:00 În rol de avocat
19:00 Meseriaºii
20:00 Nopþi în Rodanthe
22:00 Povestea noastrã
00:00 Stalpii pamantului
02:00 Post Mortem
02:45 Povestea noastrã (R)
04:15 Lumea Pro Cinema
04:45 Cine A.M.

10:00 În gura presei

11:10 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Tu, din nou!!

22:30 Splash! Vedete la apã (R)

01:00 Shelter

02:45 Observator (R)

03:30 Acces direct (R)

06:00 Observator

07:15 La un pas de fericire

09:00 Ce gãtim azi?

10:00 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (R)

10:30 Moby Dick (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Dragostepunctro (R)

16:45 Dragoste ºi pedeapsã

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Vacanþa Mare (R)

21:30 Pe banii pãrinþilor (R)

23:00 Rapire contra cronometru

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:00 Pe banii pãrinþilor (R)

03:15 Dragostepunctro (R)

04:30 Dragoste ºi pedeapsã

(R)

07:30 Dragul de Raymond (R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30Euromaxx

09:30 Tot ce ºi-a dorit

11:45 Levintza prezintã (R)

12:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Miss fata de la þarã (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Confesiunile unei minþi

periculoase

22:30 Totul despre sex

00:00 Oglinzi malefice

02:00 Focus (R)

03:30 Euromaxx (R)

04:00 Tot ce ºi-a dorit (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 Ora exactã în sport
12:00 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 Wrestling RAW
22:30 Fotbal: Barcelona -

Santos
00:30 ªtiri Sport.ro
01:00 Mafioþi

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 Restaurãri
18:00 Camionagiii gheþurilor
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Premierã Aºii amanetului
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07:00 Zestrea românilor (R)
08:00 WellNESSIMÞIM BINE ÎN

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

(R)
11:00 Olimpiada veseliei
11:40 Mecanicul
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:30 Dispãruþi fãrã urmã
15:30 Convieþuiri (R)
16:30 Minunile naturale ale

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

07:00 Teleshopping
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Atlas
08:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
09:00 Zon@ IT
09:30 Motomagia
10:00 Rugby
12:00 Ferma
13:10 Cântec, joc ºi voie bunã
15:00 Cap compas
15:30 Cãlãtor în Orient
16:00 Memorialul Durerii - o

istorie care nu se învaþã la ºcoalã
17:10 Nu te voi uita!
18:50 Muzica DP 2
19:00 Nataþie
21:30 Searã la Revistã
22:55 Poate nu ºtiai
23:10 Polo. Campionatul

Mondial de Nataþie de la
Barcelona

00:30 Leac pentru plictisealã

08:10 Cu picioarele pe pãmânt
09:50 Totul despre bãrbaþi 2
11:40 Ultima paradã
12:40 Viaþa de boem
14:55 Prietenia
16:20 O mie de cuvinte
17:50 John Carter
20:00 Vicepreºedinta
20:30 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
21:00 Vrem ºcoala înapoi
23:00 Total Recall. Memorie

programatã
00:55 Cãlãtorie eroticã
01:20 Margaret

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Pãzind-o pe Tess (R)
12:00 Sheena
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Un liceu "periculos"
15:00 Rãzbunarea Dragonului

Negru
17:00 Allan Quatermain si

misterul orasului de aur
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
22:30 Pumnul de legendã
00:30 Las fierbinþi (R)
02:15 Pumnul de legendã (R)
04:00 Promotor (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 Iþi ordon sã mã iubeºti!
23:00 Teresa
00:00 100 de poveºti celebre

(R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Doamne de poveste (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)

09:00 Captain Planet (R)
10:00 Acasã în bucãtãrie
11:00 Descoperã România
12:00 Lois ºi Clark
13:00 Meseriaºii (R)
14:00 Pânã când moartea ne va

despãrþi
15:00 Bãrbaþii nu povestesc
17:00 Treisprezece la cina
19:00 Meseriaºii
20:00 Puterea imaginaþiei
22:15 Prima zãpadã
00:15 Stalpii pamantului
02:00 Post Mortem
02:45 Prima zãpadã (R)
04:15 Lumea Pro Cinema

09:00 Te Pui Cu Blondele (R)
11:00 Tu, din nou!! (R)
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 101 Dalmatieni II
22:00 Asterix la Jocurile Olimpice
00:45 Nikita
01:30 Observator (R)
02:15 FamiliaDA (R)
03:00 Hârtia va fi albastrã
04:45 Nikita (R)
06:00 Observator

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

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

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

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

07:00 Cu lumea-n cap (R)
08:00 Nimeni nu-i perfect
09:00 Flavours, 3 bucãtari
09:30 Secrete de Stil
10:30 Sport, dietã ºi o vedetã
11:00 Danni Lowinski
12:30 Enron - Ascensiune ºi

declin
14:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:30 Eurobox
16:00 ªi eu m-am nãscut în

România
17:00 Viceversa
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Acasã la Coana Mare
2000, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
22:30 Familii la rãscruce
00:00 Totul despre sex
01:30 Focus (R)
02:30 Trãdaþi în dragoste
03:00 Enron - Ascensiune ºi

declin (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Ku Ninja In Atak!
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Glory NY: Rico Verhoe-

ven - Errol Zimmerman
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Boxbuster: Floyd

Mayweather - Shane Mosley
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Bellator: Gladiatorii
00:00 Faceþi jocurile - World

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

Generation
02:30 Wrestling RAW

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

Kustoms
00:00 Rãzboiul depozitelor
01:30 Rãzboiul depozitelor
02:00 Aºii amanetului
04:00 Restaurãri
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

ANUNÞ DE PARTICIPARE

Autoritatea contractantã, Consiliul Judeþean Dolj, Calea Unirii, nr. 19, tel: 0251/408248,
fax: 0251/466126, e-mail:presa@cjdolj.ro, în baza Legii nr. 350/2006- Legea tinerilor, face
cunoscutã intenþia de a atribui contracte de finanþare nerambursabilã din fondurile bugetului
judeþului Dolj asociaþiilor, fundaþiilor, altor organizaþii neguvernamentale care organizeazã
programe ºi proiecte în domeniul tinerilor.

În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 350/2006, Consiliul Judeþean Dolj a
prevãzut în bugetul propriu al judeþului, pentru anul 2013, suma de 60.000 lei pentru finanþarea
activitãþilor de tineret a structurilor neguvernamentale de/ºi pentru tineret, precum ºi a unor
activitãþi de tineret de interes local, aºa cum rezultã din Hotãrârea Consiliului Judeþean Dolj nr.
174/29.07.2013 privind rectificarea bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2013.

Documentaþia de solicitare a finanþãrii nerambursabile se pune la dispoziþia celor interesaþi
la sediul Consiliului Judeþean Dolj, Calea Unirii nr. 19, camera 70 - Serviciul Programe Locale,
Relaþii cu Presa, Imagine ºi ONG-uri, începand cu data de 02.08.2013 sau pe site-ul Consiliului
Judeþean Dolj, www.cjdolj.ro.(http://www.cjdolj.ro/informatiipublice.html).

Aplicanþii vor depune cererile de solicitare a finanþãrii la Registratura Consiliului Judeþean
Dolj, Calea Unirii, nr. 19, în conformitate cu prevederile ,,Ghidului privind metodologia de
finanþare a activitãþilor de tineret din fondurile bugetului judeþului Dolj”.

Selectarea ºi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanþãrii nerambursabile se face de
cãtre comisia de evaluare, numitã prin Dispoziþie a Preºedintelui Consiliului Judeþean Dolj.

Termenul limitã pentru depunerea proiectelor este 23.08.2013, orele 12.00.

           PREªEDINTE,  ADMINISTRATOR PUBLIC,
        ION PRIOTEASA FLORIN STANCU

Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

Primãria Borãscu a depus docu-
mentaþia pentru Aviz de Gospodãri-
re a Apelor necesar promovãrii PUG.
 ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii
Cornetti Craiova, cu sediul în stra-
da Jieþului nr.19 ( fostul Comisariat-
),primeºte  înscrieri pentru anul
ºcolar 2013-2014 în perioada 20 au-
gust – 5 septembrie 2013, la urmã-
toarele discipline: canto clasic,
muzicã uºoarã, muzicã popularã ,
pian, vioarã, chitarã, orgã, acor-
deon, instrumente de suflat ( saxo-
fon), balet actorie, artã cinematogra-
ficã, picturã, graficã. Relaþii la tele-
fon: 0251/ 413.371; 0754/087.986, în-
tre orele 9,00- 15,00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGE-
TIC OLTENIA S.A. TÃRGU JIU – Sucur-
sala  Electrocentrale Craiova II anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre A.P.M. Dolj
pentru proiectul „Alimentarea cu gaze
naturale a cazanelor etapei CT din ca-
drul Sucursalei Electrocentrale Craiova
II”, propus a fi amplasat în comuna ªim-
nicu de Sus, judeþul Dolj.
1. Proiectul deciziei etapei de încadrare
ºi motivele  care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul A.P.M. Dolj, Strada
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-V, între
orele 9-14, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet www.arpmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare pânã la data de 09.08.2013.
SUD ASIG BROKER, declarã nule ur-
mãtoarele poliþe Carpatica: AAA 80085-
80090, ACP 51214-51217, ACP 51249-
51250, ACP 57006, ACP 57011, ACP 57014-
57016, ACP 57019, ACP 57027-57028, ACP
57030, ACP 57983-57984, ACP 57991, ACP
57996, CAS 2026681-2026690, CAS
2054331-2054340, CAS 2054371-2054390,
CAS 2055201-2055210, CAS 2055231-
2055240, CMR 16197-16200, CMR 17453-
17455, CMR 17677-17679, CMR 17682,
CMR 17685, CMR 19952, CMR 19957,
HOM 113101-113110, HOM 136211-136310,
HR 3341073, HR 3343519, INC 89894-
89898, RCL 15743-15747, RCL 91504, RCL
91508-91510, ROT 15816-15819, THI
2467987-2467996, VIG 3741616, VIG
3884729, VIG 3884743, VIG 3884745, VIG
3884748-3884749, VIG 3884756, VIG
3884931-3884932, VIG 3884940-3884995,
VIG 3884999-3885000, VIG 3973751-
3973775.

Anunþul tãu!
S.C. PAN GROUP SA anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „ DESFIINÞARE PAR-
ÞIALÃ CORP C5- FABRICA DE PÂI-
NE (P+1)” propus a fi amplasat în Cra-
iova, Calea Bucureºti , nr.117. Informa-
þiile privind proiectul propus pot fi con-
sultate la seiul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, str.Pe-
tru Rareº, nr.1 ºi la sediul S.C. PAN
GROUP SA, Craiova, Calea Bucureºti
, nr.173 în zilele de luni pânã joi, între
orele 8,00- 16,30 ºi vineri între orele 8,00-
14,00. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str.Petru Rareº
nr.1, fax: 0251/419.035.e-mail: office@ar-
pmdj.anpm.ro.

Anunþ public privind decizia
etapei de încadrare
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Concursul organizat de cãtre
Primãria Municipiului  Craiova
pentru ocuparea funcþiei publi-
ce de conducere vacante de ºef
serviciu în cadrul Serviciului Ad-
ministrare ºi Întreþinere Dru-
muri, stabilit a se desfãºura în
perioada 05. - 07.08.2013, se
anuleazã din motive obiective.

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Economistã tin eviden-
þã contabilitate. Telefon:
0751/239.088.
Executãm acoperiºuri,
subzidiri, garduri, pava-
je, hidroizolaþii, termoi-
zolaþii, zidãrii, finisaje.
Telefon: 0744/869.870.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Societate de contabi-
litate presteazã servi-
cii de calitate la preþ
avantajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã ultra-
central, bloc Doljeana
(45.000E). Telefon:
0764/447.730.
Vând garsonierã Brazdã,
etaj 3. Telefon: 0765/
610.457.
Vând 2 garsoniere etaj 1
comuna Stoina, judeþul
Gorj. Telefon: 0730/
600.132
Vând/schimb garsonie-
rã, Brazdã, bl. G7, et.
3, cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Tele-
fon: 0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
Vând apartament com-
plet renovat. Telefon:
0724/558.703.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie, etaj
4. Telefon: 0734/952717,
0351/175746
Vând apartament 2 ca-
mere ultracentral. Tele-
fon: 0744/344.227.
Vând apartament 2 ca-
mere, decomandat,
garã, îmbunãtãþiri. Par-
ticular. Telefon: 0722/
245.594. 

Vând apartament 2 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0722/966.159.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie, etaj
4. Telefon: 0734/952.717;
0351/175.746.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament 2
camere, etaj 2/4, Cra-
iova central. Telefon:
0351/429.144.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
cart. Rovine zona J-uri,
47 mii Euro negociabil.
Telefon: 0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3
camere, complet re-
novat. Telefon: 0724/
558.703.
3 semidecomandate, îm-
bunãtãþit, Institut, bl. 4.
Telefon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,-
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.

Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 48.500
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.
Particular, 4 camere,
4 balcoane, ultracen-
tral. Telefon: 0724/
804.875.
Vând apartament 4
camere zonã ultracen-
tralã. Telefon: 0742/
423.237.
La Filiaºi vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate ºi casã + te-
ren. Telefon: 0766/
577.828.

CASE
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la
ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Vând casã cu mansar-
dã, la roºu, zona Preaj-
ba. Telefon: 0744/
617.404.
Vând casã la 25 km
de Craiova. Telefon:
0748/777.510.

Vând casã Malu
Mare, la stradã. Tele-
fon: 0727/159.492.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anve-
lopatã termic, even-
tual schimb 2 aparta-
mente, 2 camere sau
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în sa-
tul Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vãnd casã cu  depen-
dinþe, livadã, vie, în
Fratoºtiþa Filiaºi. Tele-
fon: 0720/ 929.024.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren stradal,
utilitãþi. Telefon:
0760/339.646.
Vând teren stradal,
utilitãþii.  Tele-
fon:0760/ 339.646.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.

Vând teren intravilan
ºi extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând teren intravilan
Iºalniþa + motosapã Te-
lefon: 0766/ 820.993.
Vând teren 412 m.p. in-
travilan, 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 metri de
lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând teren 1000 mp
zona Metro (spate),
20 euro/mp. Telefon:
0724/099.961.
Vând teren 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 in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
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ANUNÞ

SC Termo Craiova SRL anunþã cã, în perioa-
da 5.08.2013, ora 0.00 ºi 9.08.2013, ora 24.00,
UE II (CET ªimnic) intrã în revizia anualã ceea
ce implicã oprirea furnizãrii de agent termic
primar pentru prepararea apei calde me-
n a j e r e .

Asociaþiile de proprietari rãu – platnice de
mai jos se vor închide începând cu data de
5 august ºi vor rãmâne închise ºi dupã re-
pornirea UE II pânã la achitarea datoriilor
cãtre SC Termo Craiova SRL.

Asociaþiile cu datorii: Asociaþia Prop. 1 IUG,
Asociaþia Prop. 2 IUG, Asociaþia Prop. 3 Geor-
ge Enescu, Asociaþia Prop. I3 N. Titulescu,
Asociaþia Prop. U8 Lãpuº, Asociaþia Locat.
21 Craioviþa Nouã, Asociaþia Prop. 11 1 Mai,
Asociaþia Prop. 9 Constantin Brâncoveanu.

Pentru celelalte asociaþii de proprietari
furnizarea apei calde va începe cu data
de 9.08.2013.

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând 4300mp teren in-
travilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru renova-
rea unei case + anexe.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren centura
Nord 600 mp, 35 euro/
mp, negociabil. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren intravilan
Pieleºti (Peugeot), cer-
tificat urbanism, 3000
mp, 10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craio-
va.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIE-
LEªTI 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 Vârvoru
de Sus. Terenurile fi-
ind la stradã beto-
natã având toate
facilitãþile preþ con-
venabi l .  Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008. Tele-
fon: 0728/031.821.
Vând Mercedes clasa
S 320 diesel din 2002,
7200 euro, Opel Vec-
tra B din 2001 16,
benzinã, GPL, 2500
euro. Telefon: 0765/
076.103.

Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Telefon:
0763/465.657.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscr isã Bulgar ia ,
preþ 1500 euro, ne-
gociabi l .  Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabrica-
þie 1996, aer condiþio-
nat, preþ: 650 euro. Te-
lefon: 0768/440.441.
Vând Ford  F ies ta
impecabil, înmatri-
culat. Telefon: 0745/
043.152.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.

Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabrica-
þie 2008, 39.000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã axã,
capacitate 6,5 tone,
preþ negociabil sau alte
variante. Telefon: 0748/
995.594.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005, preþ
negociabil. Telefon:
0723/221.837.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând set motor tip
BORGO pentru dacia
1300.Preþ 200 lei. Re-
laþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând chioºc izopan,
faþã termopane, coper-
tine. Preþ convenabil.
Telefon: 0758/ 059.424.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã  pesticide-
le din legume ºi fructe,
precum ºi hormonii ºi
antibioticele din carne.
Telefon: 0729/033.903.
Vând grâu 10 lei ba-
niþa. Telefon: 0762/
933.364.
Ofertã specialã - Vând
þiglã ELPRECO 500
de bucãþi. Telefon:
0764/637.101.
Vând 6 giurgiuvele
cu geam. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
464.043.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/ kg, 2 damige-
ne 10-15 litri, 15 lei / buc.
Telefon: 0761/355.869.

Vând presã de balo-
ta t ,  s t ic le  p las t ic ,
cutii de bere, putinã
50 vedre nouã sal-
câm, 2 uº i  cu toc
pentru casã sau ma-
gazii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Iºalni þa 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 Lin-
dab. Telefon: 0751/
403.323.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând pãlãrie fetru 55
nouã gri - 50 lei, co-
vor persan 220/180
bine întreþinut - 70
lei .  Telefon: 0761/
355.869.
Vând combinã In-
ternaþional 541. Tg-
Jiu. Telefon: 0722/
528.202.
Vând cadru metalic
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã
picior (ciupercã) preþ
negociabil. Telefon:
0351/ 446.918.

Vând  convenab i l
sau schimb cu calo-
rifer fontã folosit, un
calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin fo-
losit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând cauciucuri 155/13
cu janþã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bute-
lie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând cuptor cu microun-
de cu geam spart 80 lei,
maºinã 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 de-
pendinþe, zona Tribuna-
lul Judeþean, str. Iancu
Jianu. Telefon: 0746/
660.001.
Vând prelatã autoturism,
material gros, puþin folo-
sitã. Telefon: 0762/
672.086, 0351/467.841.
Vând loc de veci 2 per-
soane, cruce de marmu-
rã. Telefon: 0251/
546.666.
Vând ºifonier lemn ma-
siv, triploc 5 aþe ºi uber-
dek Rimoldi. Telefon:
0757/072.050.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã trata-
te, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii, flex
mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
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Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu butelie,
maºinã de cusut, plãci
muzicã popularã ºi uºoa-
rã (0,50-1 leu), husã au-
tomobil. Telefon: 0720/
929.024.
Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condi-
þionat, mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante, co-
voare. Telefon: 0752/
142.493.
Vând loc de veci Cimiti-
rul Nord. Telefon: 0741/
473.338.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie, bi-
bliotecã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtãrie
din fontã 20 lei, jaluzele
diferite mãrimi, lustre 2
ºi 3 braþe - 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate 500
mp cu teren intravilan
12.500 mp împrejmuit
cu gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând familii albine. Tele-
fon: 0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi hrã-
nitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Tele-
fon: 0728/381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon: 0351/
437.906.
Albine – Familii puterni-
ce, cu 5-6 rame cu puiet
– Podari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.

Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Vând araci roºii, fasole,
vie 0,30-1-2  lei/buc. Te-
lefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puternice
– cu 4-5 rame cu puiet.
Podari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând puieþi de viºin al-
toiþi, fructe mari puieþi
de pruni, 2 lei bucata.
Telefon: 0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi -
se vinde restaurantul DI-
VERTIS. Telefon: 0743/
055.225; 0760/653.355.
Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cau-
ciucuri noi, Cehia schim-
bãtor în torpedou pantã.
Telefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bicicle-
tã, telefon, feliator, cos-
tum Giudo copii, cear-
ceaf medicinal. Telefon:
0785/634.748; 0351/
461.140.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, diverse.
Telefon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 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 negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon. 0761/
355.869.

Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând avantajos centralã
termicã pe gaze, marca
Anca – Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon: 0722/
680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã caldã,
ºemineu pe lemne – cãr-
buni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24 F,
Italia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu plu-
titor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone 42-
44-46 bãrbat – fermoar
–  nasturi - tineret, ex-
cepþional. Telefon: 0725/
533.042.

CUMPÃRÃRI
AUTO

Cumpãr auto Tico de
la  unic proprietar. Te-
lefon: 0351/460.075.
sau 0728/ 058.802.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Inchiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,-
zonã cu vad. Telefon.
0761/ 665.763.
Primesc fatã  în gazdã.
Telefon: 0769/ 680.597.
Închiriez garsonierã,
Calea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/047.095.
Închiriere sau colabora-
re pentru termopane,
deþin spaþiu ºi utilaje.
Telefon: 0762/743.502.
Închiriez apartament 2
camere, decomandat,
zona Lãpuº, etajul 2, se-
mimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez garsonierã. Te-
lefon: 0785/080.928.
Închiriez apartament.
Telefon: 0741/ 252.102.
Închiriez apartament cu
3 camere, decomandat,
mobilat, Randez-vous
Brazdã. Telefon: 0747/
896.616.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.

Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.
Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez spaþiu comer-
cial 148 mp la demisol
pretabil bar, discotecã,
casino, birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/784.998.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã
copii. Telefon: 0251/
429.943;  0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

CERERI

Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsuma-
tor de bãuturi alcoolice,
caut camerã cu chirie,
preferabil la casã, zona
Brestei. Preþ convenabil.
Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.

Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez apar-
tament 2 camere, zona
1 Mai. Telefon: 0765/
058.600.

DIVERSE
Pensionar singur caut
familie pentru întreþinere
la þarã. Telefon: 0762/
603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

PIERDERI
PIERDUT ºtampilã ro-
tundã, Cabinet de avo-
cat Dima Nicolae. O de-
clar nulã.

COMEMORÃRI
Familia aminteºte cu
tristeþe trecerea a 12 ani
de când POPA AURORA,
ne-a pãrãsit.
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Marþi
Dinamo Tbilisi (Geo) – STEAUA 0-2
(Iancu 64, 80)
ªahtior Karagandy (Kaz) – Skenderbeu Korce (Alb) 3-0
(Dzidici 8, Murtazaev 79, Kiznicenko 90)
Austria Viena (Aus) – FH Hafnarfjardar (Isl) 1-0
(Royer 25)
Nomme Kalju (Est) – Viktoria Plzen (Ceh) 0-4
(Cisovsky 2, 52, 90+2, Duris 77)
FC Basel (Elv) – Maccabi Tel Aviv (Isr) 1-0
(Stocker 39)
FC Nordsjaelland (Dan) – Zenit St. Petersburg (Rus) 0-1
(Kerjakov 49)
PAOK Salonic (Gre) – Metalist Harkov (Ucr) 0-2
(Devici 43 pen., 72)
Dinamo Zagreb (Cro) – Sheriff Tiraspol (Mol) 1-0
(Rukavina 89)
PSV Eindhoven (Ola) – Zulte Waragem (Bel) 2-0
(Depay 61, Locadia 75)
Olympique Lyon (Fra) – Grasshopper Zurich (Elv) 1-0
(Bisevac 64)

Miercuri
APOEL Nicosia (Cip) – NK Maribor (Slv) 1-1
(Goncalves 21 / Tavares 64)
Molde FK (Nor) – Legia Varºovia (Pol) 1-1
(Chima 29 / Dvaliºvili 68)
Ludogorets Razgrad (Bul) – Partizan Belgrad (Srb) 2-1
(Marcelinho 54, Aleksandrov 67 / Markovici 49)
FC Salzburg (Aus) – Fenerbahce Istanbul (Tur) 1-1
(Alan 68 / Baroni 90+5 pen.)
Celtic FC (Sco) – IF Elfsborg (Sue) 1-0
(Commons 76)

Returul  este programat în 6/7 august

LIGA CAMPIONILOR – TURUL III
PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

Toate semnalele
venite din Italia spun cã
Udinese nu-l mai doreºte
pe Gabriel Torje, româ-
nul nefâcând parte din
planurile antrenorului
Francesco Guidolin
pentru acest sezon. Cum
nici Granada, echipa la
care “tricolorul” a
evoluat în 35 de meciuri
stagiunea trecutã,  nu
pare dispusã sã-l mai
împrumute, impresarul
jucãtorului de 23 de ani îi
cautã acestuia un nou
angajament. Iar viitorul
sezon l-ar putea prinde
pe român în Anglia!

Nu este vorba despre
un transfer la West Bromwich Albion, interesul
echipei din Midlands scãzând considerabil dupã
discuþiile cu Udinese, ci la la formaþia antrenatã de
Harry Redknapp, Queen’s Park Rangers, care a
retrogradat în sezonul trecut în liga a doua englezã,
dar care are ca obiectiv imediat promovarea.

Se pare cã Torje ar urma sã fie împrumutat un

TTTTTorje ar putea ajungeorje ar putea ajungeorje ar putea ajungeorje ar putea ajungeorje ar putea ajunge
în liga a doua englezãîn liga a doua englezãîn liga a doua englezãîn liga a doua englezãîn liga a doua englezã

an la echipa de pe “Loftus Road”, care ar avea
opþiune de cumpãrare în cazul în care îºi îndepli-
neºte obiectivul. Astfel, românul de 23 de ani ar
putea deveni coechipier cu Shaun Wright-
Phillips, Esteban Granero sau Anton Ferdinand,
într-o echipã care are un buget de circa 80 de
milioane de euro.

Marþi searã, înaintea victoriei
Stelei de la Tbilisi, impresarul Ioan
Becali lansa un anunþ bombã: „Tot-
tenham a fãcut o ofertã în jurul su-
mei de 8 milioane de euro pentru

Iritat cã gruparea englezã a transmis cã aºteaptã o singurã zi acordul de transfer,
finanþatorul Stelei a interzis din Penitenciarul Jilava plecarea stoperului

Chiricheº. Dar aºteaptã o singurã
zi, nu mai mult”. 24 de ore mai târ-
ziu, managerul Stelei, Mihai Stoi-
ca, declara, într-o emisiune televi-
zatã, cã fundaºul Vlad Chiricheº

(23 de ani) nu va pleca la Totten-
ham, dupã ce patronul Gigi Becali,
care în prezent ispãºeºete o pedeap-
sã de trei ani în dosarul „Schimbul
de terenuri”, a fost deranjat de fap-
tul cã gruparea englezã se grãbea
în efectuarea transferului.

„A auzit o declaraþie cã Totten-
ham nu mai aºteaptã o zi pentru
transferul lui Chiricheº. «A zis cã nu
aºteaptã? Pãi cine e Tottenham sã
nu aºtepte? Sã nu aºtepte Totten-
ham, cã nu ne intereseazã». Chiri-
cheº nu pleacã pânã în iarnã, sub
nici o formã. Cred cã s-a fãcut o
mare greºealã, cã asta a declanºat
orgoliul lui Gigi. Poate sã fie o lovi-
turã pentru Chiricheº, dar el trebuie

sã înþeleagã cã datoreazã Stelei mai
mult decât îi datoreazã Steaua lui.
Miza mai mare e accederea în gru-
pele Champions League ºi avem un
culoar favorabil, indiferent cu cine
jucãm”, a spus Stoica la DigiSport.

Piþurcã: “O sã discut ºi eu cu
Chiricheº. Sigur e afectat”
Dupã ratarea transferului la Tot-

tenham, tot staff-ul Stelei este acum
concentrat pe starea psihicã a lui Vlad
Chiricheº, care ºi-ar fi dorit sã prin-
dã în aceastã varã o mutare mult mai
avantajoasã din punct de vedere fi-
nanciar, în acest sens implicându-
se chiar ºi personal.

Deºi în conflict cu Laurenþiu

Reghecampf, selecþionerul Victor
Piþurcã a afirmat, ieri, cã îi va da o
mânã de ajutor antrenorului Stelei
pentru a-l recupera din punct de
vedere moral pe Chiricheº, aflat în
faþa unei cãderi periculoase pen-
tru cariera sa.

“Deocamdatã nu am vorbit cu el,
dar sigur e afectat. Probabil e cu
moralul la pãmânt, o sã discut ºi eu
cu el sã-l întãresc puþin. Era cel mai
important moment al lui din cariera
de fotbalist. Am înþeles cã ar fi avut
100.000 de lire pe lunã salariu. Mã
mirã cã s-a ratat o asemenea opor-
tunitate, când un fundaº poate sã
plece pe atâþia bani”, a spus selecþi-
onerul la DolceSport.

Gigi Becali a blocat mega-transferul lui Chiricheº la Tottenham

Telenovela Gareth Bale pare sã
ajungã la final, iar galezul este foarte
aproape de o trecere la Real Madrid.

Spaniolii de la As au anunþat, ieri,
cã Tottenham ºi Real Madrid s-au în-
þeles pentru transferul fotbalistului, Bale
urmând sã fie vândut pentru o sumã
record de 120 de milioane de euro.

Conform sursei citate, totul se va
decide în urmãtoarele zile dupã ce Tot-
tenham va face 2 sau 3 achiziþii. Pri-
ma a fost deja perfectatã, iar Soldado
(Valencia) a semnat cu Tottenham în
schimbul a 30 de milioane de euro.
Pe lângã Soldado, londonezii vor sã
dea lovitura ºi sã-l ia ºi pe Luis Sua-
rez de la Liverpool.

Abia apoi, Real Madrid ºi Totten-
ham vor bate palma pentru transferul
lui Bale. În contul celor 120 de mili-
oane urmeazã sã vinã ºi unul sau doi
jucãtori de la Real. Tehnicianul Villas

Bale, pe cale sã devinã cel mai scump
jucãtor din istoria fotbalului

Digi Sport 1
18:00 – HANDBAL (F) – Trofeul

Maramureº: HC Zalãu – Mihailovce /
20:30 – FOTBAL – Liga I: „U” Cluj –
Ceahlãul / 1:00 – TENIS (F) – Tur-
neul de la Carlsbad (SUA): ziua a doua.

Digi Sport 2
20:00 – HANDBAL (F) – Trofeul

Maramureº: HCM Baia Mare – De-
brecen / 1:30 – Jocurile Mondiale des-
tinate sporturilor neolimpice  (Cali/
Columbia).

Dolce Sport 1
20:00 – TENIS – Turneul de la

Washington (SUA).
Dolce Sport 2

19:00 – ÎNOT – Campionatul
Mondial de Nataþie de la Barcelona
(Spania) / 23:15 – POLO (F) – CM
de Nataþie, marea finalã: Australia –
Spania.

Sport.ro
22:30 – FOTBAL – Trofeul Gam-

ber: FC Barcelona – FC Santos.
GSP TV

14:30 – BOX – Campionatul
Naþional, semifinale / 18:00,
19:15 – FOTBAL PE PLAJÃ – Liga
Europeanã: România – Spania,
Germania – Rusia.

TVR 2
19:00 – NATAÞIE – CM de la

Barcelona.
Eurosport

11:00 – ÎNOT – CM de Nataþie /
17:30 – POLO (F) – CM de Nataþie,
finala micã: Rusia – Ungaria / 19:00 –
ÎNOT – CM de Nataþie / 21:30 – SÃ-
RITURI CU SCHIURILE – Marele
Premiu de varã Wisla (Polonia) / 23:15
– POLO (F) – CM de Nataþie, marea
finalã: Australia – Spania.

Eurosport 2
18:30 – CICLISM – Turul Polo-

niei / 20:30 – SÃRITURI CU SCHIU-
RILE – Marele Premiu de varã Wisla.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

       FOTBAL – TURNEU
AMICAL – „AUDI CUP”

(Munchen)

Marþi

Man. City – AC Milan       5-3

(D. Silva 4, Richards 19,
Kolarov 22, Dzeko 33, 36 / El
Shaarawy 37, 39, Petagna 43)

 Bayern – Sao Paulo    2-0

(Mandzukici 55, Weiser 87)

Finalele, AC Milan – Sao
Paulo ºi Bayern – Man. City,

au avut loc asearã, dupã
închiderea acestei ediþii.

Boas este interesat de Di Maria, Co-
entrao ºi mai nou, de tânãrul Morata
sau Luka Modrici (jucãtor care a ajuns
la Real chiar de la “Spurs”).

94 de milioane de euro este mo-
mentan cea mai mare sumã plãtitã
vreodatã pentru un fotbalist, afacere
ce-o are în prim plan tot pe Real Ma-
drid! Este vorba despre transferul lui
Cristiano Ronaldo, de la Man. Uni-
ted, în 2009.
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Astãzi

„U” Cluj – Ceahlãul – ora 20.30 (Digisport 1)

Mâine

FC Botoºani – Sãgeata Nãvodari – ora 18 (Digisport 1)
Steaua – Rapid – ora 21 (Digisport 1)

Duminicã

Corona Braºov – Astra Giurgiu – ora 19 (Digisport 1)
Petrolul – FC Braºov – ora 21 (Dolcesport 1)
Pandurii – Oþelul – ora 21.30 (Digisport 1)

Luni

ACS Poli Timiºoara – Gaz Metan – ora 19 (Digisport 1)
Viitorul – Dinamo – ora 19.30 (Dolcesport 1)
FC Vaslui – CFR Cluj – ora 21.30 (Digisport 1)

Clasament

1. Oþelul 2 2 0 0 3-1 6
2. Pandurii 2 1 1 0 4-2 4
3. ACS Poli 2 1 1 0 4-2 4
4. Botoºani 2 1 1 0 2-1 4
5. Sãgeata 2 1 1 0 2-1 4
6. Petrolul 2 1 1 0 2-1 4
7. Astra 1 1 0 0 4-0 3
8. Ceahlãul 2 1 0 1 4-2 3
9. Steaua 1 1 0 0 2-1 3
10. Dinamo 2 1 0 1 2-2 3
11. FC Vaslui 2 1 0 1 2-3 3
12. CFR Cluj 2 0 2 0 2-2 2
13. Rapid 2 0 1 1 2-3 1
14. Braºov 2 0 1 1 2-4 1
15. Viitorul 2 0 1 1 1-5 1
16. Mediaº 2 0 0 2 1-3 0
17. „U” Cluj 2 0 0 2 1-3 0
18. Corona 2 0 0 2 0-4 0

Liga I - Etapa a III-a

Formaþia SCM Craiova va juca
meciul de deschidere al Trofeului
„Maramureº”, turneul internaþional de
handbal feminin care se desfãºoarã în
acest week-end la Baia Mare. Astfel,
de la ora 9, echipa antrenatã de Car-
men Amariei va întâlni gruparea slova-
cã Iuventa Mihalovce, pentru ca de la
ora 13 sã joace contra lui HC Zalãu,
formaþia selecionerului Gheorghe
Tadici. Mâine au loc meciurile de
clasament ºi finala competiþiei, la care
mai participã gazda HC Baia Mare,
echipã care va reprezenta România în
Champions League, Jolidon Cluj ºi
DVSC Debrecen (Ungaria).

SCM Craiova deschide Trofeul „Maramureº”

Conducerea clubului SCM Universitatea Cra-
iova a anunþat cã reunirea echipei de baschet
masculin este programatã luni seara, de la ora
19, la Sala Polivalentã. Antrenorul Andelko

Baschetbaliºtii se reunesc luni seara
Mandic se aflã înaintea celui de-al treilea se-
zon pe banca echipei din Bãnie, care a suferit
câteva schimbãri în vara aceasta. Deºi lotul nu
este încã definitivat, achiziþiile prezentate drept

certe de conducerea clubului
sunt: Viorel Mocanu, fost la Ener-
gia Rovinari, Mirko Kovac, care
a jucat în trecut la Partizan ºi
Steaua Roºie, Bogdan Popescu,
fost la BC Timiºoara, Nemanja
Maric de la Municipal Oradea.
Plecãrile sigure sunt cele ale lui
Ivan Miskovic, Darko Habus, Iu-
lian Orbeanu ºi Nikola Djuraso-
vic ,  iar  rãmânerea  lu i  Rade
Dzambic este incertã. Convocaþi
la loturile naþionale, Ionuþ Drãgu-
ºin ºi Reinar Hallik vor ajunge mai
târziu la pregãtiri. Liga Naþiona-
lã de baschet masculin va înce-
pe peste o lunã, în prima etapã
Universitatea Craiova întâlnind
pe Mobitelco Cluj.

Miercuri, Comisia de Disciplinã din cadrul FRF trebuia sã ana-
lizeze atât dosarul echipei CS Universitatea, cât ºi cel al clubului
lui Adrian Mititelu, ambele grupãri solicitând înscrierea în Liga a
II-a. Cazul celor de la CS Universitatea a fost amânat pentru
mâine, iar cel al lui Adrian Mititelu va primi un rãspuns luni. To-
tuºi, pe site-ul sãu oficial, Adrian Mititelu precizeazã cã amâna-
rea nu a fost legatã de anumite imperfecþiuni ale dosarului, ci de
faptul cã el contestã înscrierea în Liga a II-a a echipei CS Uni-
versitatea Craiova, întrucât „aceastã cerere încalcã legea româ-
nã ºi statutul FRF, UEFA ºi FIFA”, în acest sens fãcând o sesiza-
re ºi la DNA. Astfel, Mititelu precizeazã cã echipa sa  „îndepli-
neºte toate condiþiile pentru participarea în competiþie, iar instan-
þa a rãmas în pronunþare, urmând ca decizia de acceptare în com-
petiþie sã fie comunicatã în urmãtoarele zile”.

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Mititelu contestã înscrierea
CS Universitatea

în Liga a II-a

Un singur tur a trecut
campioana Doljului, AS
Podari, în faza naþionalã a
Cupei României, fiind elimina-
tã chiar pe teren propriu de
satelitul echipei Pandurii
Târgu Jiu. Într-un meci fad,
fãrã faze interesante ºi ocazii

de gol, dar urmãrit de aproape
1.000 de spectatori, podãrenii
au cedat în faþa unui adversar
care a arãtat la fel de rãu,
scor 0-1. Vlãduþi a marcat în
minutul 82, din 6 metri, dupã
ce Turieanu apãrase iniþial
lovitura de pedeapsã acordatã

just de arbitrul Croitoru.
Podariul l-a testat pe
fostul goal-keeper al
ªtiinþei, Nicuºor Bãnicã,
doar din douã lovituri
libere executate de Preda
ºi Stãncuþã. La AS
Podari, Nicolae Ungurea-
nu i-a folosit pe: Turieanu
- Orban, Geacã, Istudor,
Firoiu – Mirescu (64 Al.
Stoica), Þenovici, Dumi-
traºcu, Cruºoveanu (37
Pârvan) - Afrem (46
Stãncuþa), Preda. De
partea cealaltã, Pandurii
II a utilizat echipa: Bãnicã
- Fãrcãºanu, Oiþã, Bãiþã,
Ecobici - Gãman, Bertea,
Dãnãricu, Golea (60
Diaconu, 80, ªendroiu) -
Vlãduþi, Trifu.

Podãrenii au venit la meciul
de Cupã direct din stagiul de
pregãtire de la Dolji Milano-
vac, în care au disputat ºi
câteva amicale, toate câºtiga-
te: 4-0 cu Majdanpek, 6-2 cu
CS Viºina Nouã ºi 8-0 cu
Rudar Bor.

Echipa lui Nae Ungureanu a pierdut acasã
în faþa echipei Pandurii II Târgu Jiu

Podariul, eliminatãPodariul, eliminatãPodariul, eliminatãPodariul, eliminatãPodariul, eliminatã
din Cupa Românieidin Cupa Românieidin Cupa Românieidin Cupa Românieidin Cupa României
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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)

Echipa lui Adrian Mititelu a câştigat primul meci amical
programat în vara aceasta,  3-1 cu divizionara C FC Balş,
într-un joc disputat pe stadionul „Dunărea” din Calafat.
Echipa lui Victor Naicu a deschis scorul în minutul 25, după
ce fratele lui Claudiu Niculescu, Cristi, a transformat un
penalti acordat după intervenţia lui Mitic asupra fostului
junior al Ştiinţei, Renato Bălan. Un alt Bălan produs de

„6 Cupe, 4 campionate, ale noastre-s toate” - motto-ul
din Parcul Romanescu

Fotbalişti reprezentativi ai Universităţii
Craiova au întâlnit o echipă a fanilor
într-un meci special pe „Extensiv”

În acelaşi timp în c are echipa
lui Adrian Mititelu juc a la Calafat
amicalul cu FC Balş,  o pleiadă de
jucători exponenţiali ai Ştiinţei au
intrat pe terenul de pe „Extens iv”
pentru a da o replică amic ală unei
ec hipe a fanilor din Bănie, reuni-
tă sub denumirea Asociaţia Su-
porterilor  Olteni. Practic, a fost
o întâlnire a celor  care îşi reven-
dică istoria şi palmaresul Univer-
sităţii Craiova, cei care conside-
ră că au dreptul să poarte însem-
nele Ştiinţei. O parte dintre su-
porteri au avut onoarea să-şi în-
tâlneasc ă idolii c hiar pe gazon,
ceilalţi,  câteva sute, i-au încura-
jat din tr ibune, cei mai mulţi ur-
mărindu-i în premieră pe c ei c are
au clădit gloria alb-albastră. Star-
tul a fost unul festiv, cu fumige-

ne,  torţe şi sc andări de genul
„Ştiinţa suntem noi”,  dar şi ban-
nere afişate împreună, de supor-
teri ş i foş tii mari fotbalişti, pre-
cum „6 Cupe, 4 c ampionate,  ale
noastre-s toate” sau „Ştiinţa tre-
buie să renască”.  Fanii şi-au aro-
gat astfel,  alături de jucătorii
care au aşezat practic  trofeele
în vitr ina c lubului, palmaresul
real al Universităţii Craiova,  c el
disputat intens în ac eas tă perioa-
dă de anumite persoane sau fa-
milii.  Nu a fost uitat căpitanul
Craiovei Maxima,  Cos tic ă Şte-
fănesc u,  plecat în Cuba să se
trateze de c an c er pulmonar,
pentru el f iind afişat mesajul
„Alături de c ăpitan”.  Jucători din
mai multe generaţii de glorie ale
Ştiinţei au dat curs  invitaţiei,  în-

c epând cu „maximii” Cârţu ş i
Tilihoi şi c ontinuând cu Emil
Săndoi,  Marian Bâcu, Pavel Ba-
dea,  Silvian Cris tescu,  Vic tor
Cojoc aru, Dănuţ Bica, Robert
Vancea, Cornel Papură, Marius
Iordache,  Marian Calafeteanu,
mulţi dintre aceştia putând şi ban-
derola de c ăpitan al Ştiinţei în de-
cursul anilor. Pe margine, „invo-
când” anumite probleme medica-
le, s-au aflat Costică Donose, Gabi
Boldici, Mirc ea Irimescu sau Flo-
rin Şoavă. Şi echipa suporterilor
a purtat amprenta „Maxima”,
avându-l în componenţă pe fiul re-
gretatului Sebastian Domozină.
Deşi scorul nu a interesat pe ni-
meni, victoria fiind evident a spi-
ritului Ştiinţei, gloriile alb-albastre
s-au impus cu 3-2.

Gloriile şi suporterii Ştiinţei au „securizat” palmaresulGloriile şi suporterii Ştiinţei au „securizat” palmaresulGloriile şi suporterii Ştiinţei au „securizat” palmaresulGloriile şi suporterii Ştiinţei au „securizat” palmaresulGloriile şi suporterii Ştiinţei au „securizat” palmaresulGloriile şi suporterii Ştiinţei au „securizat” palmaresulGloriile şi suporterii Ştiinţei au „securizat” palmaresulGloriile şi suporterii Ştiinţei au „securizat” palmaresulGloriile şi suporterii Ştiinţei au „securizat” palmaresul

CS Universitatea a pierdut
ultimul amical din Serbia

În ultimul joc amical disputat în cadrul stagiului
de pregătire de la Zlatibor, CS Universitatea Craiova
a pierdut c u 1-0 în faţa echipei Borac Cacak (Liga a
II-a din Serbia). Unicul gol al meciuluji a fost mar-
cat în minutul 83. Singurele ocazii ale c raiovenilor
au fost irosite de Adrian Sin (69) şi Daniel Opriţa
(77). „Joc dur cu un adversar hotărât să intimideze
încă din primul minut prin zeci de faulturi fără miză,
tălpi, joc periculos şi atacuri întârziate, direct pe glez-
nă, sancţionate c u numai două c artonaşe galbene.
Altfel, un joc extrem de rapid căruia i-am făcut faţă

graţie pregătirii f izice dobândită în acest cantona-
ment” notează pagina fac ebook oficială a CS Uni-
vers itatea Craiova. În prima repriză, Erik Linc ar a
folosit formula: Brac – Cârjă, Pătraşcu, Ljubinko-
vic,  Velcovici – Ad. Ionescu – Bardu, Câju, C.  Ga-
nea – Dragalina, Voinea. În partea secundă au evo-
luat: Irimia – Cârjă, Scarlat, Ljubinkovic  (62 Pătraş-
cu),  I. Stancu – Fl. Pârvu – Dragu, Precup, Câju
(62 Dragalina) – Opriţa, Sin. Alb-albaştr ii au plecat
spre casă, iar după două zile libere, luni este prevă-
zută reunirea lotului, la Craiova.

Echipa lui Mititelu a învins pe FC Balş
centrul de copii şi juniori din Bănie, Claudiu, a egalat în
minutul 65 cu o execuţie impecabilă. Tot imparabil a tras şi
veteranul Cornel Frăsineanu din lovitură liberă, zece minu-
te mai târziu, pentru ca Eugen Rioşanu să stabilească sco-
rul final în minutul 88. Nicolo Napoli i-a folosit din primul
minut pe: Hotoboc - Mitic, Acka, Cosic, Buşu - Goge, D.
Stoica, Mârzeanu, Nicolae - Stoianof, Jacsik, iar pe parcurs
au intrat: Preda - Săceanu, Rioşanu, Ciocârlă, Bălaşa, Stă-
nia, Frăsineanu, Cl. Bălan, G. Dinu, Corrace, Avram şi Gigi
Mititelu. FC Balş a început cu: Barbu – Sârbu, Preda, Gheor-
ghiţă, Neacşu – Niţă, Sandu, O. Trăistaru, R. Bălan – Nicu-
lescu, Ghiţă, jucând apoi: Dragu – Roşu, Onofrei, Horvat,
Relea, Turcin, Necşulescu, Badea, Florica şi Matei. Echipa
lui Adrian Mititelu va juca sâmbătă, de la ora 19, la Severin,
cu divizionara secundă Minerul Motru. Pagina de facebo-
ok a săptămânalului Fanatik anunţă că, după meciul de la
Calafat, în care a fost schimbat după o jumătate de oră,
Dorel Stoica a părăsit cantonamentul echipei lui Mititelu şi
a plecat acasă, la Severin, fiind deranjat că patronul echi-
pei nu şi-a respectat promisiunile faţă de el.


