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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Mi-e frică, Popescule, că după
valul ăsta de căldură o să ne po-
menim cu un val de scumpiri.

Primul

cotidian al

Olteniei

actualitate / 5

interviu / 7

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

 GRÂU DE PANIFICAŢIE

Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:

-Siloz Banu Mărăcine: 0251.547.393; 0372.731.499
-Siloz Leu: 0251.373.607; 0372.731.500
-Siloz Moţăţei: 0251.326.006; 0372.731.494
-Siloz Băileşti: 0251.311.038; 0372.731.493
-Siloz Segarcea: 0251.210.735; 0372.731.492
-Siloz Portaresti: 0251.358.219; 0725.161.822
-Baza Bistreţ: 0372.752.922
-Baza Gângiova: 0372.752.921
-Baza Brabova: 0251.447.305
-Baza Predeşti: 0722.527.280
-Baza Mischii: 0722.544.239
-Baza Murgaşi: 0251.447.562
-Baza Dăbuleni: 0755.570.192
-Baza Rast: 0728.286.059

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dna. Rodica Avram – 0743.026.526
DJ - Dl. Dl. Tudoran Adrian – 0743.036.229
DJ - Dl. Predescu Mihai        – 0737.577.597
OT,AR - Dl. Rotaru Adrian – 0728.286.065
OT,DJ  - Dl. Mihai Ionuţ – 0737.577.598
MH,DJ - Dl. Crişan Alin        – 0736.202.112

Medicii de familie
se plâng
de birocraţia
din cabinete

Doctorii se plâng că au ajuns
să petreacă mai mult timp com-
pletând la f işe şi documente de-
cât să-şi c onsulte pacienţii sau să
le administreze tratamentul de
care au nevoie. În aceste condi-
ţii,  proiec tul Ministerului Sănătă-
ţii, de a include în pachetul de
servicii medicale de bază şi o im-
portantă parte de prevenţie, este
privit cu o oarecare rezervă. În
opinia medicilor, iniţiativa va fi una
reuşită doar dacă va fi dublat şi
de o debirocratizare a sistemului
de sănătate.

Opt asociaţii de proprietari din
Craiova nu vor mai primi apă cal-
dă nici după ce va fi reluată furni-
zarea, adică la sfârşitul acestei săp-
tămâni. Conducerea Termoficării
susţine că locatarii va trebui să-şi plătească restanţele până
la ultimul leu astfel încât să poată să mai beneficieze de apă
caldă. Pentru că nu se vor mai face nici un fel de eşalonări,
aceste asociaţii riscă să rămână şi fără agent termic dacă nu
intră în iarnă cu facturile aduse la zero.

Actualitate
pag. 3

Termoficarea, avertizată
să nu mai păsuiască datornicii

Termoficarea, avertizată
să nu mai păsuiască datornicii

Termoficarea, avertizată
să nu mai păsuiască datornicii

Termoficarea, avertizată
să nu mai păsuiască datornicii

Termoficarea, avertizată
să nu mai păsuiască datornicii

Termoficarea, avertizată
să nu mai păsuiască datornicii

Termoficarea, avertizată
să nu mai păsuiască datornicii

Termoficarea, avertizată
să nu mai păsuiască datornicii

Termoficarea, avertizată
să nu mai păsuiască datornicii



2 / cuvântul libertãþii marþi, 6  august 2013
actualitate

$1 EURO ...........................4,4201 ............. 44201
1 lirã sterlinã..........................5,1159.......................51159
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METEO

soare1 dolar SUA.......................3,3275........33275
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Preºedintele Traian Bãsescu a declarat, ieri, într-
o conferinþã de presã susþinutã la Palatul Cotro-
ceni, cã dacã privatizarea CFR Marfã ar fi fost în
responsabilitatea sa, de mult ar fi luat decizii, el subli-
niind totodatã cã „CFR Marfã nu se plimbã între
palate, CFR Marfã e parcat, e garat la Palatul Victo-
ria ºi se pare cã locomotiva nu mai are energie, dupã
ce a lãudat sosirea CFR Marfã în Palatul Victoria. A

lãudat privatizarea, a lãudat fostul ministru (n.r. –
Relu Fenechiu), ce e drept cam penal el, dar l-a lãu-
dat”. „Aº vrea sã fac precizarea cã în politicã ºi în
funcþiile cele mai înalte în stat cel mai bun lucru este
asumarea ºi nu fuga de rãspundere. Mie îmi pare
rãu cã ºi presa, vãzând aceastã plimbare, încercare
de plimbare a responsabilitãþii cãtre CSAT, a ajuns
în unele momente la concluzia «CFR-ul, plimbat în-

tre palate». Nu, eu nu pot sã-l cazez la
Cotroceni, CFR Marfã ... nu am un de-
pou. Ele aparþin Guvernului ºi nu exis-
tã în atribuþiunile CSAT (n.r. – Consi-
liul Suprem de Apãrare a Þãrii) aproba-
rea de privatizãri. (...) CSAT nu are atri-
butul de a verifica Guvernul. Controlul
asupra Guvernului îl exercitã Parlamen-
tul, niciodatã nu s-a fãcut pânã acum
control de la CSAT. E ºi o chestiune
relativ ridicolã, CSAT sã avizeze o vân-
zare de acþiuni ºi, doi, se spune cã mã
substitui primului ministru pentru sim-
plul fapt cã îmi exprim o pãrere ºi acum
Guvernul îmi cere sã fac pe primul mi-
nistru”, a spus Bãsescu. Acesta a ex-
plicat cã CSAT „ºi-a încheiat misiunea
în 5 februarie 2013, când prin hotãrâ-
rea 23 a avizat strategia de privatizare”
ºi cã, dacã ar fi prim-ministru, ar acce-

lera la maximum procedurilor. „Dacã aº fi prim-mi-
nistru aº accelera procedurile, la maxim. Pentru cã
ori am ºansa sã încasez cei 202 milioane de euro (n.r.
– preþul la care s-a câºtigat licitaþia pentru CFR Mar-
fã) ºi, în acelaºi timp, am ºansa sã negociez în con-
tract respectarea condiþiilor de modernizare a com-
paniei, care sunt în strategia pe care Guvernul ºi-a
asumat-o, ºi aº impune un grafic de modernizare de
achiziþie de locomotive noi, de vagoane noi, de va-
goane moderne. (...) Ori, dacã cel care câºtigat, GFR,
câºtigãtorul licitaþiei, nu vine cu banii ºi nu acceptã
condiþiile din strategia de privatizare, Guvernul poate
sã reia liniºtit procedura de privatizare aºa cum ea
este ºi înscrisã în proiectul de acord cu Fondul”, a
menþionat el. Totodatã, preºedintele a avertizat ieri
cã o blocare a privatizãrii CFR Marfã de cãtre Gu-
vern ar putea atrage plata de daune din partea sta-
tului român ºi a cerut publicarea de urgenþã în Mo-
nitorul Oficial a hotãrârii de privatizare a companiei
feroviare, pentru a nu se putea invoca neîdeplinirea
obligaþii contractuale. Fiind prima declaraþie de pre-
sã dupã ºedinþa CSAT de vineri, Traian Bãsescu nu
a ratat ocazia de a-l ironiza pe Victor Ponta, pe care
îl acuzã de fugã de responsabilitate, ºi plecarea aces-
tuia în concediu „cu bona la Miami”: „Nu putem
lãsa statul sã funcþioneze în funcþie de cum pleacã
premierul cu bona la Miami. Pleca ºi el la Neptun,
puteam sã discutãm”, a comentat preºedintele.
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Cod galben de caniculã
în ºapte judeþe din vestul
þãrii, astãzi ºi mâine

Administraþia Naþionalã de
Meteorologie (ANM) a emis, ieri, o
atenþionare cod galben de caniculã ºi
disconfort termic, valabilã astãzi ºi
mâine, în ºapte judeþe din vestul, nord-
vestul ºi sud-vestul þãrii. Conform
meteorologilor, în intervalul 6 - 7
august 2013, vremea va fi cãlduroasã
în cea mai mare parte a þãrii. În
regiunile vestice va fi caniculã, se vor
înregistra frecvent valori termice de
35-38 de grade Celsius, iar disconfor-
tul termic va fi accentuat ºi indicele
temperaturã-umezealã (ITU) va depãºi
pragul critic de 80 de unitãþi. Judeþele
vizate de caniculã sunt: Satu Mare,
Bihor, Arad, Timiºoara, Caraº-Severin,
Mehedinþi ºi Dolj. Valul de cãldurã va
persista pânã spre sfârºitul acestei
sãptãmâni, iar în cursul zilei de
miercuri, 7 august, ANM va actualiza
atenþionarea.
Tomac: Se vor alãtura
parlamentari la Partidul
Miºcarea Popularã

Liderul Partidului Miºcarea
Popularã (PMP), Eugen Tomac, a
afirmat, ieri, la Iaºi, cã din toamnã mai
mulþi parlamentari se vor alãtura
formaþiunii, precizând cã scopul
partidului nu este neapãrat formarea
de grupuri parlamentare, ci constitui-
rea de filiale în þarã, pânã la înregis-
trarea PMP la Tribunal. „Nu am
plecat de la principiul sã ne creãm
întâi un grup parlamentar, apoi sã ne
facem ºi un partid. Nu vã ascund cã se
vor alãtura parlamentari la PMP, însã
obiectivul principal este sã constituim
filiale în toatã þara ºi pânã la înregis-
trarea partidului sã avem aceste filiale
funcþionale. În mãsura în care vom
avea mai mulþi parlamentari vom lua
în calcul ºi alte forme de organizare,
dar nu acesta este obiectivul, ci sã
punem pe picioare partidul cât mai
repede”, a spus Tomac.

Fostul deputat PDSR Gabriel
Bivolaru (foto) a fost reþinut,
ieri, de procurorii constãnþeni,
alãturi de mai multe persoane,
fiind suspectat de furt de
produse petroliere, evaziune
fiscalã ºi spãlare de bani,
potrivit unor surse judiciare.
Bivolaru ºi celelalte persoane
suspectate în acest caz au fost
prinºi de poliþiºtii din Constan-
þa în noaptea de dumincã spre
luni, în urma unui flagrant,
pentru oprirea lor oamenii legii
trãgând mai multe focuri de
armã, au spus sursele citate.
Procurorii urmau sã cearã
Tribunalului Constanþa aresta-
rea preventivã a lui Bivolaru ºi
a celorlalþi suspecþi din acest
dosar. Problemele cu legea ale
fostului parlamentar social-
democrat au început mai de
mult, pe 1 aprilie
2004 acesta fiind
încarcerat, ca
urmare a sentinþei
Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþiei,
ºi condamnat la
cinci ani de
închisoare pentru
pãgubirea BRD cu
aproape 50 de
milioane de euro.
Acuzaþiile aduse
au fost de fals, uz
de fals, înºelãciune
ºi evaziune fiscalã.
În 26 februarie
2007, Gabriel
Bivolaru a pãrãsit
arestul, fiind
eliberat condiþio-
nat ca urmare a
deciziei Tribunalu-
lui Argeº, care a

Fostul deputat Gabriel Bivolaru,
reþinut pentru furt de produse
petroliere ºi evaziune fiscalãPreºedintele Traian Bãsescu a

declarat, ieri, întrebat dacã are moti-
ve sã se teamã de ceea ce ar putea
spune omul de afaceri sirian Omar
Hayssam, cã nici mãcar nu îi produ-
ce „o minimã tresãrire”, pentru cã nu
l-a cunoscut pânã când acesta nu a
cerut sã se ducã dupã ziariºtii rãpiþi
în Irak. „Nici mãcar nu îmi produce o
minimã tresãrire, pentru cã eu nu l-
am cunoscut pe Omar Hayssam pânã
când nu a cerut sã se ducã dupã zia-
riºti, deci cu mine nu a avut nici o
tranzacþie ºi nici un sprijin”, a rãs-
puns râzând Bãsescu la una dintre
întrebãrile adresate de jurnaliºti.
Chestionat ce politician ar trebui sã
se teamã, el a rãspuns: „Mulþi, dar
aceasta e treaba justiþiei”.

Omar Hayssam a depus la instan-
þa supremã o contestaþie în anulare
în dosarul de terorism, care, dacã va
fi admisã, va duce la rejudecarea do-
sarului, acþiunea având primul termen
de judecatã în 24 ianuarie 2014. Con-

Hayssam „nici mãcar nu îmi
produce o minimã tresãrire”

testaþia a fost depusã la 1 august. În
31 iulie, Hayssam a arãtat la Tribuna-
lul Bucureºti, unde s-a judecat pro-
punerea de arestarea preventivã a lui
pentru înºelãciune ºi delapidare, cã
solicitã atât justiþiei române, cât ºi
autoritãþilor internaþionale, sã-i fie
redeschise toate dosarele, pentru
„aflarea tuturor adevãrurilor”. „Vreau
redeschiderea tuturor dosarelor mele,
pentru aflarea tuturor adevãrurilor
(...) Sã se rejudece, ca sã pot aduce
probe, sã arãt toate adevãrurile, sã
se ºtie tot”, a declarat omul de afa-
ceri în sala de judecatã. Omar Hays-
sam a fost condamnat definitiv, în lip-
sã, în trei dosare, la 20 de ani, 16 ani
ºi, respectiv, 3 ani, pentru rãpirea ce-
lor trei jurnaliºti, înºelãciune în cazul
„Volvo” ºi fraude în cauza „Foresta
Nehoiu”. Hayssam este judecat ºi
pentru trecerea frauduloasã a fron-
tierei de stat, alãturi de fraþii sãi,
Mukhles ºi Mahmoud, ºi de omul de
afaceri Mustafa Tartoussi.

considerat cã timpul pe care
acesta l-a petrecut în închisoare
a fost suficient pentru reeduca-
re, scopul pedepsei a fost atins,
iar recompensele primite ilegal
de fostul deputat nu-i pot fi
imputate. În martie 2007, fostul
deputat Gabriel Bivolaru a fost
convocat la Parchetul instanþei
supreme, pentru a fi audiat ca
martor în dosarul deschis ca
urmare a plângerii fostului
premier Adrian Nãstase
împotriva anchetatorilor
anticorupþie, pe care i-a acuzat
de abuz în modul de soluþionare
a cazului Zambaccian. De
asemenea, numele lui Gabriel
Bivolaru a fost legat ºi de
dosarul privind traficarea
unor brãþãri dacice sustrase
în 2001 din situl arheologic
Sarmisegetuza Regia.

Deputatul PDL Elena Udrea considerã cã „unii” din conducerea partidu-
lui sunt preocupaþi mai mult de ea decât sã critice guvernul USL ºi, deºi nu
sunt în stare sã obþinã voturi, încearcã sã acopere lipsa de rezultate a PDL
dând vina pe alþii. „Cred cã sunt unii în conducere astãzi, de regulã cei care
nu sunt în stare sã obþinã voturi, care încearcã sã acopere lipsa de rezultate
a PDL dând vina pe alþii pentru ce se întâmplã cu partidul. Vãd cã îi preocu-
pã mai mult Elena Udrea decât sã critice Guvernul Ponta”, susþine Udrea
într-o declaraþie pentru Mediafax, în replicã la acuzaþiile liderului PDL, Vasi-
le Blaga. Aceasta transmite conducerii formaþiunii democrat-liberale cã „nu
am de gând sã plec din PDL, chiar dacã sunt mulþi nemultumiþi de drumul pe
care merge partidul astãzi care îmi cer sã plecãm. Eu tot cred cã PDL poate
deveni puternic ºi poate fi în mijlocul unui proiect politic de centru dreapta,
dar aceasta numai dacã este în stare sã fie partenerul lui Traian Bãsescu,
este adevãrat”. Liderul PDL, Vasile Blaga, a declarat, ieri, rãspunzând unei
întrebãri privind atitudinea Elenei Udrea, cã „nu poþi fi un membru fidel al
PDL contribuind la construcþia unui alt partid (n.r. – aluzie la Partidul Miº-
carea Popularã)” ºi a adãugat cã lucrurile vor fi clarificate destul de repede,
pentru cã „ipocrizia nu poate fi dusã la maximum”.

Udrea: Conducerea PDL e preocupatã mai
mult de mine decât sã critice guvernul USL
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Până mai anul trecut, mai
exact premergător instalării pri-
mului Guvern Victor Ponta, mo-
ment urmat de alegerile legisla-
tive, cu deznodământul cunos-
cut, preşedintele Consiliului Ju-
deţean Gorj, Ion Călinoiu, pă-
rea un politician cumpătat, cu
vorbă măsurată şi deloc dornic
de bombe şi bombiţe, adică de-
claraţii cu potenţial exploziv, apte
de breaking-news. De fapt, ca-
lităţi aparte la nivel de discurs,
disponibilitate la nuanţarea idei-
lor nu a avut şi nu are, încât pre-
ferabilă era tăcerea. Ce a decla-
rat mai deunăzi, pentru site-ul

MIRCEA CANŢĂR

Cu bâta în baltă
pesurse.ro, „că nu îl susţine cu
toată inima pe Crin Antones-
cu la o candidatură la preşe-
dinţia României”, pe motivul
proastei colaborări cu liberalii
gorjeni, pare o rostire mai de-
grabă imprudentă. Din trei mo-
tive: întâi, Ion Călinoiu este, nu
de multă vreme, unul dintre vi-
cepreşedinţii PSD la nivel naţi-
onal. Apoi, actualul premier Vic-
tor Ponta este deputat de Gorj,
încât s-ar putea crede că preşe-
dintele Consiliului Judeţean Gorj
nu a vorbit de capul lui. Ceea
ce, evident, ar fi în măsură să re-
suscite vanităţile şi chiar vrajba

mocnită din USL. Decizia susţi-
nerii lui Crin Antonescu de PSD
a fost validată de un Congres al
acestui partid. Ale cărui hotărâri
sunt obligatorii, inclusiv pentru
un... vicepreşedinte al partidu-
lui. Liderul liberalilor gorjeni nu
a reacţionat la declaraţiile lui
Călinoiu, aflându-se pe litoral, în
concediu. Acesta a spus însă că
vrea mai întâi o discuţie cu pre-
mierul Victor Ponta, după care
va exprima un punct de vedere.
„Aş fi reacţionat  poate şi
acum dacă declaraţia ar fi
aparţinut primarului Florin
Cârciumaru, preşedintele

PSD Gorj şi co-preşedinte al
USL Gorj”. Oricum ar fi inven-
tariate vorbele lui Ion Călinoiu
referitoare la Crin Antonescu,
altminteri răstălmăcite pe la unele
posturi de televiziune, ele nu dau
bine. Iar în politică fiecare de-
mers are rostul său şi fiecare gest
contează. Încurcând criteriile şi
luând frustrările private drept lu-
ciditate analitică, Ion Călinoiu de
la Gorj îl pune inclusiv pe pre-
mierul Victor Ponta într-o postu-
ră deloc preferabilă în faţa prin-
cipalului său colaborator politic,
Crin Antonescu. Faptul că nu au
existat reacţii din partea acestu-

ia arată că nu se afla în aria de
acoperire a criticilor săi. S-ar pu-
tea să nu dea declaraţiei o cono-
taţie polemică. Până la urmă, ră-
sucite, vorbele lui Ion Călinoiu
mai semnifică şi altceva: că inclu-
siv un lider „marcant” al PSD,
contaminat de indispoziţii, s-a
cam săturat de colaborarea cu li-
beralii, deloc fertilă în judeţul său,
şi de aici concluziile de rigoare.
Nu ar fi deloc exclus ca Ion Că-
linoiu, „stăpânind iscusinţa politi-
chiei”, să etaleze o transparenţă
reală şi, aidoma copiilor zburdal-
nici, deşi are vârsta unui bunic,
să spună ce aude prin casă.

Nici un bloc din Craiova nu pri-
meşte, în aceste zile, apă caldă. De
ieri şi până vineri noaptea, siste-
mul de furnizare a apei calde către
locatari va f i oprit, Complexul
Energetic Oltenia fiind cel care a
intrat în obişnuita revizie anuală a
instalaţiilor. „Apa caldă depinde de
CE.  Dacă se opreş te furnizarea
agentului termic, nici noi nu pu-
tem să le oferim craiovenilor apa
caldă până ce nu vor fi puse din
nou sub tensiune instalaţiile”,  a
declarat Nicolae Degeratu, admi-
nistratorul SC Termo SRL Craio-
va. Conform graficului, apa caldă
s-a oprit din noaptea de duminică
spre luni şi ar urma să fie reluată
alimentarea în noaptea de vineri
spre sâmbătă.
Restanţierii au fost notificaţi

Vestea proastă este că, la sfâr-
şitul săptămâni, când va fi furni-
zată din nou apa caldă, o listă scurtă
de asociaţii nu vor putea beneficia
de acest lucru. Administratorul Ni-
colae Degeratu a spus, ieri, că aso-
ciaţiile respective au restanţe foar-
te mari şi, în cazul lor, alimentarea
ac estora nu va mai fi posibilă.
„Asociaţiile de proprietari care au
fost notificate de noi săptămâna
trecută nu vor mai primi apă cal-
dă. Ele trebuie să-şi plătească nea-
părat restanţele, care sunt foarte
mari, şi abia atunci vor fi cuplate
din nou la furnizarea de apă caldă.
Este foarte probabil ca, dacă nu
îşi achită datoriile, să nu primeas-
că nici agent termic la iarnă”, a
declarat administratorul SC Termo
SRL Craiova.

Termoficarea, avertizată să nu mai
păsuiască datornicii

Opt asociaţii de proprietari din Cra-
iova nu vor mai primi apă caldă nici după
ce va fi reluată furnizarea, adică la sfâr-
şitul acestei săptămâni. Conducerea Ter-
moficării susţine că locatarii va trebui
să-şi plătească restanţele până la ultimul

leu astfel încât să poată să mai beneficie-
ze de apă caldă. Pentru că nu se vor mai
face nici un fel de eşalonări, aceste aso-
ciaţii riscă să rămână şi fără agent ter-
mic dacă nu intră în iarnă cu facturile
aduse la zero.

Curtea de Conturi
a interpretat datele

La un control al Curţii de Con-
turi, care a fost făcut în perioada
ianuarie-februarie, c onducerii SC
Termo SRL Craiova i s-a pus în
vedere faptul că a păsuit prea mult
asoc iaţiile datornice şi au ac umu-

lat multe datorii din ac eastă cau-
ză. Directorul Nicolae Degeratu a
recunoscut c ă politica aceas ta a
fost îngăduită de lege, dar c ă nu
va mai putea fi practicată de acum
încolo. „Legea ne permitea să îi
mai păsuim pe oameni acolo unde
era vorba de cazuri sociale.  Dar
am primit un avertisment din par-
tea Curţii de Conturi şi, într-ade-
văr,  nu putem să mai proc edăm

aşa.  La rândul lor,  şi loc atarii tre-
buie să înţeleagă că este o situaţie
diferită şi va trebui să vină să-şi
achite debitele”.
Restanţele, plătite până la zero

De această dată, conducerea
SC Termo SRL Craiova nu va mai
putea să facă nici un fel de eşalo-
nări cu restanţierii, indiferent care

ar fi suma pe care o datorează pen-
tru serviciile de apă caldă şi căldu-
ră. „S-a discutat cu asociaţiile de
proprietari în cauză şi chiar ele au
fost cele care ne-au transmis blo-
curile cu probleme. Ar trebui să
meargă în fiecare imobil şi să-i
convingă pe oameni să-ş i achite
facturile,  pentru că, de aceas tă
dată, situaţia s-a schimbat complet.
Trebuie să vină cu toată suma ca

să putem să le furnizăm din nou
apă caldă. Depinde numai de ei
dacă au acest interes. Dacă nu-l
vor da banii, vor sta fără apă caldă
şi, cu siguranţă, şi fără căldură la
iarnă”, a mai spus Degeratu.
Opt asociaţii de proprietari,
pe lista neagră

Asociaţiile care vor fi decuplate
de la căldură sunt asociaţia de pro-
prietari nr. 1 IUG, nr. 2 IUG, nr. 3
„George Enescu”, nr. 13 „Nicolae
Titulescu”, U8 Lăpuş, nr. 21 Cra-
ioviţa Nouă, nr. 11 din cartierul „1
Mai” şi nr. 9 „Constantin Brânco-

veanu”. Potrivit lui Degeratu, cele
opt asociaţii de proprietari au îm-
preună câteva zeci de miliarde de
lei bune, fiind printre cei mai mari
restanţieri din Craiova. Pe de altă
parte, conducerea SC Termo SRL
Craiova este de părere că locatarii
nu vor reuşi să-şi achite integral
datoria, sumele fiind acumulate în
c âţiva ani.  „Ghinionul face c a
această măsură să vină chiar vara
când oamenii mai pleacă în con-
cedii. Şi din acest punct de vedere
mă îndoiesc că îşi vor plăti debite-
le până la zero”.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Un bãrbat în vârstã de
46 de ani, din Craiova, a
decedat ieri, în jurul prân-
zului, în timpul serviciului,
dupã ce a fost cãlcat cu
maºina chiar de colegul
sãu. Bãrbatul, Ioan Geanã,
angajat al Serviciului de
Salubritate din Podari, a
coborât din autospecialã
pentru a ridica un tombe-
ron de gunoi, moment în
care colegul sãu a efectuat
manevra de mers înapoi
fãrã a se asigura, acciden-
tându-l mortal. ªoferul,
Florea Manea, în vârstã de
48 de ani, a fost testat cu
etilotestul, rezultatul fiind
negativ, iar pe numele lui
s-a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpã. De aseme-
nea, Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj a demarat o an-
chetã pentru a stabili cu exactitate cauza accidentului.

ªi-a ucis colegul de pe
maºina de ridicat gunoiul

Un tânãr din comuna
doljeanã Coºoveni este
acuzat de furt calificat
dupã ce a fost prins în lo-
cuinþa unui craiovean în
timp ce sustrãgea bani ºi
documente. Marius Lãpã-
dat, în vârstã de 30 de ani,
din Craiova, a sunat dumi-
nicã seara la 112 ºi anun-
þat faptul cã un bãrbat a pã-
truns în locuinþa sa. Hoþul
a reuºit sã fure un portmo-
neul cu documente ºi o
sumã de bani. “Asupra celui în cauzã au fost gãsite bunurile
sustrase din apartamentul pãrii vãtãmate. Suspectul a fost con-
dus la sediul secþiei, unde i-a fost întocmit dosar penal pentru
sãvârºirea infracþiunii de furt calificat”, a precizat Amelia Cã-
prãrin, purtãtorul de cuvânt din cadrul Inspectoratului de Poli-
þie al Judeþului Dolj.

A fost prins dupã ce a
furat  mai multe bunuri
dintr-o locuinþã

Echipajele de interven-
þie din cadrul Inspectora-
tului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj au fost
solicitate în perioada 2-5
august pentru stingerea a
14 incendii de vegetaþie
uscatã ºi miriºte. Aceste
incendii au izbucnit în mu-
nicipiul Craiova (strada
„Vidra”, Centura de Nord
ºi cartierul Popoveni) ºi
în localitãþile doljene Va-
lea Stanciului, Bãileºti,
Iºalniþa,  Leu,  Breasta,
Negoi, Lipov, Almãj ºi Seaca  de Pãdure, unde, din cauza
focului deschis în spaþii deschise ºi resturilor de þigarã aprin-
se ºi aruncate la întâmplare de persoane necunoscute. Au ars
aproximativ 126 ha vegetaþie uscatã ºi miriºte.

126 de hectare de vegetaþie
au ars în trei zile

Un doljean din municipiul
Bãileºti a fost trimis în jude-
catã de procurorii Direcþiei
Naþionale Anticorupþie (DNA)
– Serviciul
Teritorial
Craiova dupã ce
s-a constatat cã
a obþinut
fraudulos
fonduri de la
Agenþia de Plãþi
ºi Intervenþii
pentru Agricul-
turã (APIA) –
Centrul Local
Bãileºti, folo-
sind declaraþii ºi
documente
false.

Potrivit unui
comunicat al
DNA, Costel Enuca a fost
deferit justiþiei pentru comite-
rea infracþiunilor de folosire
sau prezentare de documente
ºi declaraþii false, inexacte sau
incomplete, care are ca
rezultat obþinerea pe nedrept
de fonduri din bugetul general
al Comunitãþilor Europene sau

bugetele administrate de
acestea sau în numele lor,
înºelãciune, uz de fals ºi fals
în declaraþii.

Procurorii au stabilit cã în
cursul anilor 2010 ºi 2011
inculpatul Costel Enuca a
depus ºi completat, în calitate
de persoanã fizicã, la APIA –
Centrul Local Bãileºti, cereri
de platã pentru schemele de
sprijin pe suprafaþã, folosind
declaraþii ºi documente false,

inexacte sau incomplete,
respectiv declaraþii pe supra-
faþã, adeverinþe emise de
Consiliul Local Negoi. Prac-

tic, Enuca a decla-
rat cã utilizeazã o
suprafaþã de teren
agricol mai mare
decât cea pe care o
deþinea în realitate,
obþinând în mod
ilegal fonduri în
valoare totalã de
36.617,05 lei
(echivalentul a
8.468 euro),
reprezentând bani
din Fondul Euro-
pean de Garantare
pentru Agriculturã
ºi din bugetul
naþional, sumã cu

care APIA s-a constituit parte
civilã în procesul penal. În
vederea recuperãrii acestui
prejudiciu procurorii au
instituit sechestru asigurãtor
asupra unui imobil aparþinând
inculpatului. Dosarul a fost
înaintat spre judecare la
Judecãtoria Bãileºti.

Doljean trimis în judecatã pentru
înºelãciuni cu fonduri APIA

Proiectul are o valoare totalã
de 2.039.818,61 lei, din care
asistenþa financiarã nerambursa-
bilã este de 1.645.015,01 lei. Pro-
iectul se implementeazã în mu-
nicipiul Bucureºti ºi în toate mu-
nicipiile reºedinþã de judeþ, la se-
diul M.A.I. ºi la sediile instituþii-
lor prefectului, pe o duratã de 16
luni. Prin implementarea proiec-
tului, Ministerul Afacerilor Inter-
ne îºi propune dezvoltarea unui
serviciu administrativ informatic
pentru cetãþeni ºi mediul de afa-
ceri necesar vizualizãrii online a
datelor referitoare la apostilele
eliberate de instituþiile prefectu-
lui din România. Aceasta se va
realiza prin asigurarea interope-
rabilitãþii sistemelor informatice
folosite de instituþiile prefectului
pentru eliberarea apostilei, prin
crearea unei baze de date centra-
lizate a M.A.I., actualizatã în timp
real de instituþiile prefectului, care
sã furnizeze online informaþii pri-
vind actele oficiale administrati-
ve pentru care s-a eliberat apos-
tila, prin operaþionalizarea unui
sistem TIC eficace ºi securizat
de verificare a apostilelor elibe-
rate precum ºi prin dezvoltarea
competenþelor profesionale ale

persoanelor responsabile cu ges-
tionarea bazei de date ºi cu ope-
rarea înregistrãrilor. Noul servi-
ciu va oferi posibilitatea consul-
tãrii în timp real prin mijloace
electronice a bazei de date cen-
tralizate ºi verificãrii autenticitã-
þii actelor oficiale administrative
pentru care cele 42 instituþii ale
prefectului elibereazã apostila în
conformitate cu obligaþiile inter-
naþionale asumate de România.
De rezultatele proiectului vor be-
neficia, în primul rând, persoa-
nele interesate sã verifice auten-
ticitatea unei apostile emise de
statul român (angajatori, mediu

de afaceri, autoritãþi ºi instituþii
publice, instituþii de învãþãmânt
etc. din statele semnatare ale
Convenþiei de la Haga), în con-
textul globalizãrii pieþei forþei de
muncã ºi a liberei circulaþii a per-
soanelor ºi serviciilor. Totodatã,
beneficiari ai implementãrii pro-
iectului vor fi ºi cele 42 de insti-
tuþii ale prefectului care vor efec-
tua înregistrãrile în baza de date
centralizatã sau care vor dori sã
obþinã informaþii despre alte
apostile eliberate în România, prin
88 de angajaþi ai acestora ºi ai
M.A.I. care vor fi instruiþi pen-
tru a opera sistemul.

Ministerul Afacerilor Interne, prin Di-
recþia Generalã pentru Îndrumarea ºi
Controlul Instituþiei Prefectului, derulea-
zã începând cu data de 5 iulie 2013 pro-
iectul „Sistem interoperabil centralizat
pentru evidenþa apostilei eliberate de cã-

tre instituþiile prefectului pentru actele ofi-
ciale administrative” cod SMIS 31493,
cofinanþat din Fondul European de Dez-
voltare Regionalã, în baza contractului
de finanþare încheiat cu Ministerul
Societãþii Informaþionale.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI
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GEORGE POPESCU

Pe când la noi încã mai stãruie aiuri-
tor spectrul „loviturii de stat” pe care ar
fi organizat-o Puterea uselistã în vara
anului trecut prin referendumul de de-
mitere a preºedintelui Bãsescu, iatã cã,
în Italia, þarã fondatoare a UE, Silvio
Berlusconi ºi liderii din staff-ul formaþi-
unii sale politice s-au pretat, duminicã
seara, la Roma, la declaraþii ºi gesturi
greu de digerat de instanþele de la Bru-
xelles.

Pe scurt, urmare a sentinþei Curþii de

Complicitãþi „ideologice”?Complicitãþi „ideologice”?Complicitãþi „ideologice”?Complicitãþi „ideologice”?Complicitãþi „ideologice”?
Casaþie, de condamnare a ex-premieru-
lui Silvio Berlusconi la trei ani de închi-
soare ºi decãderea din drepturile civile,
sentinþã definitivã ºi irevocabilã, pede-
liºtii italieni, aflaþi ºi ei la guvernare într-
o discutabilã ºi insolitã coabitare cu de-
mocraticii reprezentând stânga, au or-
ganizat o amplu miting de solidaritate cu
ºeful lor suprem, dar care s-a transfor-
mat, prin chiar voinþa acestuia din urmã,
într-un protest, dincolo de limita respon-
sabilitãþii, împotriva magistraþilor. De

altfel, Berlusconi nu ºi-a
ascuns niciodatã, nici mã-
car de pe poziþia de pre-
mier ori de ºef, prin jocul
rotaþiilor, al organismului
european, antipatia, împin-
sã spre o urã visceralã,
faþã de magistraþii din pro-
pria þarã pe care n-a con-
tenit sã-i atace murdar, in-
ventând epitete ce-au sfâr-
ºit într-o tristã istorie.

În ciuda acestui com-
portament dereglat (a fãcut
istorie scena petrecutã, la

un summit G8 în Franþa, cu Barack Oba-
ma pe post de confident al lui Berlus-
ca!), n-am reþinut, în afara unor banale
remarci cu iz mai degrabã de ieftinã iro-
nie, nicio luare de poziþie din partea li-
derilor UE, necum de o punere la punct
perfect legitimatã de standardele comu-
nitare. Aceleaºi standarde în baza cãro-
ra guverne ºi parlamente de la Bucureºti
ori de la Sofia au fost, câteodatã, puse
efectiv la zid. ªi pentru acte ori decla-
raþii cu mult mai… inocente decât furi-
bundele atacuri berlusconiene.

Duminicã, de la tribuna din Piaþa Ple-
biscitului din Roma, liderul „libertãþilor”
(PDL) din Italia ºi, prin adopþiune… fa-
miliarã, „popular” european nu s-a mai
rezumat la obiºnuitele sale critici contra
magistraþilor, dar a antamat declaraþii
care, ele singure, ar trebui sã descalifi-
ce orice lider politic dintr-o democraþie
cât de cât respectabilã. El a declarat fu-
ribund cã magistraþii nu sunt nici pe de-
parte vreo putere în stat, ci doar niºte
„funcþionar” chemaþi sã slujeascã statul
cu o „mãruntã sarcinã” ºi în niciun caz
posesori ai vreunui drept de a judeca pe

aleºii poporului.
Nu-i cine ºtie ce greu sã ne imaginãm

reacþiile boºilor de la Bruxelles dacã o
declaraþie similarã ar fi fost fãcutã prin
capitalele de „periferie” ale Uniunii; ºi,
mai ales, dacã ele ar fi fost fãcute de
cãtre adversarii popularilor europeni.

Dar ºi aºa, ne aºteptam ca mãcar cei
câþiva cârcotaºi deja abilitaþi, îndeosebi,
din echipa de zgomote a PDL-ului dâm-
boviþean, sã aibã vreun cuvânt de spus.
Ori mãcar vreo virgulã, cât de palidã,
în raport cu vehemenþa probatã atunci
când a fost vorba de lucruri, chiar ºi
perfect legale ºi democratice, petrecu-
te în þara pe care, se presupune, c-o
reprezintã.

Un fapt e sigur: „dreapta” europea-
nã, majoritarã încã, „pe cai”, cum spu-
ne, în Europa, chiar dacã nu ºi... aca-
sã, s-a dovedit în aceºti ultimi ani do-
tatã cu o virtute pe care numai tradiþiile
„familiste” o mai exhibã: coeziune, la
bine ºi la rãu, ºi o solidaritate (cazul
„puciului” bucureºtean o confirmã din
plin!) care exalã, nota bene, arome de
complicitãþi mai mult decât vinovate.

În premierã, reprezentanþii
Ministerului Sãnãtãþii au anun-
þat cã vor include în pachetul de
medical de bazã ºi servicii pre-
ventive. Fiecare cetãþean va avea
acces la un set de servicii de eva-
luare a riscurilor sale de boalã ºi
servicii de consiliere pentru a
putea controla aceste riscuri. Iar
medicii de familie vor juca un rol
esenþial în furnizarea de servicii
din pachetul de bazã. Numai cã,
în momentul de faþã, doctorii
spun cã este foarte greu sã des-
fãºoare activitatea medicalã din
cauza birocraþiei.

Numãr insuficient de programe
pentru prevenþie

Ideea autoritãþilor sanitare de
a acorda mai multã atenþie de-
cât pânã acum prevenþiei este
consideratã una de bun augur
pentru sistemul sanitar româ-
nesc, atât în ceea ce priveºte
posibilitatea de a reduce numã-
rul de bolnavi care ajung în sta-
re gravã la spital, cât ºi de a di-
minua costurile. „Ne bucurãm
foarte tare de anunþul pe care
reprezentanþii Ministerului Sãnã-
tãþii l-au fãcut. Ideea de a pro-
mova prevenþia ºi a face ceva
în sensul acesta este binevenitã.

Doctorii se plâng cã au ajuns sã
petreacã mai mult timp completând
la fiºe ºi documente decât sã-ºi con-
sulte pacienþii sau sã le administre-
ze tratamentul de care au nevoie.
În aceste condiþii, proiectul Minis-
terului Sãnãtãþii, de a include în pa-

chetul de servicii medicale de bazã
ºi o importantã parte de prevenþie,
este privit cu o oarecare rezervã.
În opinia medicilor, iniþiativa va fi
una reuºitã doar dacã va fi dublat
ºi de o debirocratizare a sistemului
de sãnãtate.

Poate odatã cu aceastã iniþiativã
se vor rezolva ºi problemele le-
gate de birocraþie, pentru cã în
prezent aceasta reprezintã o pie-
dicã importantã în activitatea
noastrã”, a precizat dr. Mirela
Profir, preºedintele Patronatului
Medicilor de Familie Dolj.

În prezent, în cabinetele me-
dicilor de familie doljeni se des-
fãºoarã, ca activitate de preven-
þie, programul de screening pen-
tru cancerul de col uterin, iar din
toamnã o parte din doctori va de-

rula ºi un program de screening
pentru depresie. „Numãrul de
programe de prevenþie este to-
tuºi insuficient în prezent, în
condiþiile în care aceastã activi-
tate medicalã este una deosebit
de importantã. Dupã cum toatã
lumea ºtie, este cea mai eficien-
tã soluþie de a reduce îmbolnã-
virile ºi mortalitatea. În plus, ori-
ce activitate de prevenþie redu-
ce semnificativ costurile în sis-
temul sanitar”, a mai spus dr.
Mirela Profir.

Teama de birocraþie frâneazã
cardul de sãnãtate

Tot din cauza birocraþiei, în
urmã cu douã sãptãmâni, medi-
cii de familie au anunþat cã re-
fuzã sã inscripþioneze ºi sã dis-
tribuie cardul naþional electronic
de sãnãtate, deºi s-a stabilit deja
ca pânã la sfârºitul anului sã fie
produse nu mai puþin de 7,5 mi-
lioane de carduri.

La fel ca majoritatea colegilor
din þarã, ºi medicii de familie dol-
jeni au spus cã o astfel de activi-
tate, desfãºuratã în termenii ac-
tuali, nu ar face decât sã îi punã
în dificultate atât pe medici, cât
ºi pe pacienþi. Medicii de familie
doljeni au þinut sã precizeze, în
schimb, cã nu se opun nicidecum
unei informatizãri a sistemului
sanitar românesc, contribuind
încã de la început la încurajarea
unui astfel de demers, mai ales
în cazul reþetei electronice.

Pe lângã programele de pre-
venþie, recent, au fost lansate tot

în dezbatere publicã ºi principiile
dupã care se va ghida pachetul
de servicii medicale de bazã.
Astfel, în ceea ce priveºte ser-
viciile de urgenþã, cetãþenii vor
beneficia de o creºtere a acope-
ririi ºi a calitãþii acestora, în ca-
drul ambulanþei, serviciului
SMURD, Centrelor de Perma-
nenþã ºi al Unitãþilor – Compar-
timentelor de Primiri Urgenþe. De
asemenea, conform pachetului
de bazã, pe programele de sã-
nãtate se va asigura acces în to-
talitate pentru programele care
se adreseazã principalelor pro-
bleme de sãnãtate ale populaþiei
– cancer, diabet, boli cardiovas-
culare ºi neurovasculare, trans-
plant sau boli rare. În cadrul
pachetului de bazã, ambulatoriul
de specialitate ar trebui sã repre-
zinte domeniul de asistenþã me-
dicalã care ar trebui sã preia gra-
dual cea mai mare parte din ser-
viciile de sãnãtate furnizate ac-
tualmente în spital.

RADU ILICEANU
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Directorul executiv al Direcþiei
Generale a Finanþelor Publice
Dolj, Mircea Silviu Pârvuleþu, a
fost numit, la finele sãptãmânii
trecute, printr-un ordin al preºe-
dintelui Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã, director
interimar al Direcþiei Generale
Regionalã a Finanþelor Publice
Craiova, ca urmare a procesului
de reorganizare a structurilor
ANAF. Noua entitate va avea,
pe lângã directorul general, ºi
cinci directori adjuncþi, numirea
acestora având loc pânã cel

Unii promovaþi,  alþi i  decapitaþi

Fundaþia Vodafone România prelungeºte pânã
pe 18 august 2013 înscrierea la programul de
finanþare “Fondul pentru Fapte Bune”, la solici-
tarea a numeroase organizaþii interesate. Fondul
pentru Fapte Bune se adreseazã organizaþiilor

S-au prelungit înscrierile pentru
“Fondul pentru Fapte Bune”

neguvernamentale (asociaþii, fundaþii sau fede-
raþii) care dezvoltã proiecte menite sã aducã o
schimbare realã, în domeniile educaþie ºi sãnã-
tate. Valoarea finanþãrii acordate unui singur pro-
iect poate varia între 1.000 ºi 30.000 de euro,
iar suma totalã destinatã acestui program de fi-
nanþare este de 300.000 de euro. În cele douã
sãptãmâni de la lansarea programului, s-au în-
scris peste 120 de proiecte. Fondul pentru Fap-
te Bune a fost constituit în acest an special pen-
tru a marca aniversarea de 15 ani a Fundaþiei,
din dorinþa de a oferi sprijin ºi altor organizaþii
decât cele susþinute tradiþional de Fundaþia Vo-
dafone România. Înscrierea se va face online,
pe site-ul http://vodafone.grantwizard.ro/, unde
pot fi gãsite, de altfel, toate informaþiile privind
procesul de înscriere.

târziu 1 septembrie.
La capitolul „decapitaþi” se

încadreazã foarte bine fostul director
al Termocentralei Iºalniþa,  Constan-
tin Bãlãºoiu, care a stat bine ºi la
umbra PDL, dar ºi la umbra PNL,
dar asta doar pânã într-o zi... când a
fost înlocuit cu Dumitru Dumitraºcu,
mutat de la Societatea de Formare a
Energeticienilor din România, decizie
luatã recent dupã mai multe mãsurã-
tori la depozitele de cãrbune. Dar
schimbãri au avut loc nu numai la
sucursala Iºalniþa a Complexului
Energetic Oltenia, ci ºi la Sucursala
Craiova II, unde noul director este
Dan Vasile, fost  dispecer ºef de
turã din cadrul acestei termocentra-
le. Tot aici a fost numit ºi un nou
director economic, în persoana lui
Tudor Budoace.

Grupul Strauss, singurul producãtor internaþional de cafea cu fabricã în România, a lansat
“bijuteria coroanei”, cafeaua profesionalã TOTTI. Înconjurat de artiºti, muzicieni, personali-
tãþi din show-biz ºi antreprenori, brandul superpremium de espresso italian a delectat simþurile
invitaþilor la lansare cu o experienþã redefinitã a cafelei. Renumitul mixolog Marian Beke,
recunoscut în întreaga lume pentru cocktailurile spectaculoase cu cafea, a încântat invitaþii cu
un reþetar inovator, ajutat de o echipã de barista profesioniºti. Strauss Coffee este a patra
companie producãtoare de cafea din lume
în ceea ce priveºte achiziþiile de cafea
verde, iar în ultimii 7 ani s-a remarcat drept
unul dintre producãtorii de cafea cu cea
mai rapidã ascensiune. Grupul este o com-
panie internaionalã listatã la bursã, cu pes-
te 70 de ani de experienã în domeniu. Este
activ pe 5 continente, deine sute de mãrci
ºi are circa 14.000 de angajai. Compania
este unul dintre jucãtorii principali ai pie-
elor de cafea din Europa Centralã ºi de
Est, Brazilia sau Israel ºi se claseazã pe
locul I sau al II-lea în majoritatea pieelor
în care opereazã.

Grupu l  S t rauss  lanseazã  TOTT I  CAFFE

«Reciclarea echipamentelor
de rãcire este o activitate pe
care o derulãm de mult timp ºi
face parte din Agenda noastrã
de Sustenabilitate. Suntem
mândri sã continuãm acest de-
mers cu un partener dedicat, pre-
cum GreenWEEE International.
Procesul de rãcire genereazã
aproape 1/3 din amprenta noas-
trã de carbon, astfel avem mare
grijã sã asigurãm rãcirea berilor

într-un mod care nu afecteazã
mediul înconjurãtor. Toate frigi-
derele mai vechi sunt în proces
de a fi înlocuite cu frigidere
„verzi”, care au un consum de
energie cu 35% mai mic. Prac-
tic, asta înseamnã un consum mai
mic de electricitate ºi facturi mai
mici pentru clienþii noºtri, în timp
ce berea rãmâne la fel de rece
ºi proaspãtã», explicã Onno
Rombouts, Managing Director

al Heineken România.

Recuperarea materialelor
în proporþie de 95%

GreenWEEE International va
prelua deºeurile din depozitele
Heineken. Acestea vor fi trata-
te ºi reciclate în fabrica Green-
WEEE International ºi transfor-
mate în materii prime de înaltã
calitate, înainte de a se întoarce
în circuitul economic. Datoritã
tehnologiei moderne conformã
cu standardele europene (art. 6,
Directiva Europeanã nr. 2002/
96/EC) ºi cu regulamentul euro-
pean BATRRT (Best Available
Techniques of Recovery, Recy-
cling and Treatment) se asigurã
valorificarea ºi recuperarea ma-
terialelor în proporþie de 95%, dar
ºi o tratare corectã a substanþe-
lor periculoase, eliminând orice
pericol de poluare a mediului în-
conjurãtor. Componentele speci-
fice frigiderelor Heineken Ro-
mânia pot ajunge în diverse in-
dustrii, de la construcþii la artã.
De exemplu, oþelãriile pot trans-
forma componentele din fier în
þevi ºi foi de tablã, aluminiul re-
ciclat poate fi folosit în produc-

þia de profile si calorifere, în timp
ce sticla reciclatã poate ajunge
la sticlarii artizani.

„Brewing a Better Future”
Reciclarea deºeurilor, care se

traduce în reducerea emisiilor de
CO2, este o componentã-cheie
în Agenda de Sustenabilitate
„Brewing a Better Future” a
companiei Heineken. Pânã
acum, compania colecta ºi reci-

cla echipamentele vechi de rã-
cire cu ajutorul unor colectori
independenþi autorizaþi. Prin
Agenda sa de Sustenabilitate,
Heineken intenþioneazã sã devi-
nã cel mai verde berar din lume
pânã în 2020, acþionând în trei
arii: mediul, rolul berii în societa-
te ºi oamenii – de la angajaþi ºi
pânã la comunitãþile în care Hei-
neken îºi desfãºoarã activitatea
pe teritoriul României.

Heineken România anunþa încheierea
unui parteneriat pe doi ani cu GreenWE-
EE Internaþional pentru reciclarea de-
ºeurilor electronice. Colaborarea începe

anul acesta cu reciclarea a 50 de tone de
deºeuri, reprezentând frigidere ºi echi-
pamente de rãcire ale instalaþiilor de
bere la draught.

Heineken România dã noi întrebuinþãri frigiderelor vechiHeineken România dã noi întrebuinþãri frigiderelor vechiHeineken România dã noi întrebuinþãri frigiderelor vechiHeineken România dã noi întrebuinþãri frigiderelor vechiHeineken România dã noi întrebuinþãri frigiderelor vechi

Mircea Silviu
Pârvuleþu

Constantin
Bãlãºoiu
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Schimbarea la Faţă a Domnului Hristos Mănăstirea Lainici,

în haină de sărbătoare

Astăzi, de praznicul „Schimbarea la Faţă a Domnului”,
Mănăstirea Lainici din judeţul Gorj îşi deschide porţile pen-
tru miile de credincioşi care vin în fiecare an pe Defileul
Jiului, din toate colţurile ţării, pentru a aduce cinstire şi laudă
lui Dumnezeu la ceas de aleasă sărbătoare.

„Sfânta Liturghie va fi oficiată de ÎPS Irineu, arhiepisco-
pul Craiovei şi mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor
de arhierei, preoţi şi diaconi. Vor mai sluji Preasfinţitul Se-
bastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, şi Preasfinţitul Si-
luan, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
Sfânta Liturghie va fi săvârşită şi la altarul Schitului Locurele
de Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei.
Schitul Locurele se află în jurisdicţia Mănăstirii Lainici şi
este o veche ctitorie închinată Schimbării la Faţă a Domnului
de monahii Luca şi Cleopa la mijlocul secolului al XIX-lea”,
a precizat Gheorghe Cioiu, coordonatorul Biroului de presă
al Arhiepiscopiei Craiovei.

Mânăstirea Lainici a fost construită între anii 1812 – 1817
şi dispune de o valoroasă colecţie de artă bisericească ce
conţine icoane, obiecte de cult şi carte veche. Biserica nouă
adăposteşte moaştele Sfântului Irodion, canonizat în anul
2011, precum şi o icoană a Maicii Domnului „Grabnic As-
cultătoare”, adusă de la Muntele Athos.

MAGDA BRATU

Schimbarea la Faţă a Domnului da-
tează de la începutul secolului al IV-
lea, când Sfânta Împărăteasa Elena zi-
deşte o biserica pe Muntele Tabor,  fi-
ind menţionată în documente din pri-
ma jumătate a secolului al V-lea.
În Apus, sărbătoarea Schimbării
la Faţă s-a generalizat mai târziu,
prin hotărârea luată de papa Ca-
list III ca mulţumire pentru biruin-
ţa creştinilor asupra turcilor la
Belgrad, în anul 1456. Aceas tă
sărbătoare aminteşte de minunea
petrec ută pe muntele Tabor, unde
Hris tos îşi descoperă dumnezei-
rea Sa prin natura umană pe care
a asumat-o. Evanghelistul Matei
spune: “Şi a strălucit faţa Lui ca
soarele, iar veşmintele Lui s-au
făcut albe c a lumina” (Matei 17,
2), în vreme ce evanghelistul Mar-
cu spune că veşmintele Lui s-au
făcut albe ca zăpadă (Marcu 9,3).
Schimbarea la Faţă a Domnului a
avut loc cu puţin timp înainte de
răs tignirea Sa. Hristos Se arată
fără nici un văl, în lumina dum-
nezeirii Sale, ca să le întărească
ucenicilor c redinţa  atunci când
Îl vor vedea răstignit. Sfinţii Pă-
rinţi spun că Moise şi I lie au fost
prezenţi la Schimbarea la Faţă de
pe Tabor, pentru a li se îndeplini
dorinţa de a vedea faţa lui Dum-
nezeu. Să nu uităm că în viaţa lor
pământească nu au reuşit să vadă faţa
lui Dumnezeu. Moise nu a văzut chi-
pul Creatorului pe Muntele Sinai,  iar
Ilie s-a retras  într-o peşteră atunci
când Dumnezeu a trecut deasupra lui
în adiere de vânt. Ei nu reuşiseră să

vadă faţa lui Dumnezeu pentru că
Dumnezeu nu Se întrupase. Prezenţa
lui Moise şi Ilie alături de Hristos are şi
menirea de a ne descoperi că Hristos
este o persoană distinctă şi nu o reîn-

trupare a lui Moise sau a lui Ilie cum
credeau mulţi din vremea aceea. Fap-
tul că Evanghelistul Matei spune de-
spre chipul lui Hristos că era “ca soa-
rele”, iar Luca, vorbind despre veşmin-
tele Sale, menţionează că “erau ca ză-

padă”, ne descoperă că firea omeneas-
că nu a fost absorbită de cea dumneze-
iască în Hristos, căci “zăpada” nu a fost
topită de “soarele” din El. Conform în-
văţăturii creştine, firea umană şi dum-

nezeiască din Hristos sunt unite în
chip neamestecat, neschimbat, ne-
împărţit şi nedespărţit în Hristos. Im-
presionat şi tulburat de ceea ce se
întâmplase pe munte, Petru spune ur-
mătoarele cuvinte: „Doamne, ce bine
că suntem aici! Ce-ar fi să facem trei
colibe: una pentru Ţine, una pentru
Moise şi una pentru Ilie. Dar nu sfâr-
şeşte bine cuvintele că un nor lumi-
nos îl acoperă pe Hristos şi din el se
aude o voce: „Acesta este Fiul Meu
preaiubit, în care Mi-am pus toată dra-
gostea, de El să ascultaţi”. Înspăimân-
taţi de moarte la auzul acelei voci,
ucenicii căzură cu feţele la pământ,
moment în care Mântuitorul se apro-
pie de ei, îi atinse cu mâna şi le spu-
se: „Ridicaţi-vă ş i nu va temeţi!”.
Apoi, când ucenicii îşi înălţară ochii
de la pământ, nu-L mai văzură decât
pe Mântuitorul singur pe vârful mun-
telui. În cele din urmă, în timp ce
coborau muntele, Domnul Iisus Hris-
tos le porunci astfel: „Să nu spuneţi
nimănui ce aţi văzut astăzi, până când
Fiul omului va învia din morţi” (Ma-
tei 17, 1-9). Aşadar, să ne ridicăm
din noianul păcatelor noastre şi să
mărturisim credinţa în Hristos Dom-

nul, fără să ne temem de vremurile gre-
le ce vor veni, nici de ziua de mâine,
pentru că Mântuitorul Iisus Hristos ră-
mâne cu noi până la sfârşitul veacuri-
lor! Amin!

Preot LIVIU SĂNDOI

42,84% din candidaţii doljeni înscrişi la titularizare au luat note peste 7. De
asemenea, trei dintre cei care au participat la examenul săptămâna trecută au
reuşit să obţină nota 10. Aceştia au susţinut proba scrisă pentru ocuparea unei
catedre de Istorie, Limba şi literatura română şi Religie ortodoxă.

Casa Studenţilor amenajează un studio
de înregistrări pentru tinerii pasionaţi de muzică

Casa de Cultură a Studenţilor (CCS) din Craiova
derulează în perioada august-decembrie 2013 proiec-
tul intitulat “Student Studio”, care vizează amenajarea
unui studio de înregistrări de care să beneficieze atât
membrii actuali ai cercurilor CCS, cât şi noi talente.
Potrivit unui comunicat al CCS, contextul amenajării
unui studio de înregistrări, dotat cu aparatură perfor-
mantă de care să beneficieze atât membrii vechi ai
cercurilor instituţiei, cât şi noile talente, a fost identi-
ficat analizând situaţia actuală – respectiv prezenţa
unor referenţi profesionişti care pot gestiona aseme-
nea activităţi şi existenţa, în centrul universitar Craio-
va, a unei efervescenţe de talente muzicale.

Proiectul îşi propune facilitarea accesului trupelor

studenţeşti şi studenţilor solişti ce activează în cadrul
CCS Craiova la posturile de radio şi televiziune de
specialitate, precum şi la casele de discuri, asigurarea
unui mediu tehnic performant, crearea de specialişti
în rândul studenţilor în ceea ce priveşte tehnicile de
înregistrare şi prelucrare a sunetului, precum şi atra-
gerea şi încurajarea studenţilor talentaţi către CCS
Craiova prin stimularea acestora către actul de crea-
ţie şi interpretare. Grupul-ţintă căruia se adresează acest
proiect îl reprezintă elevii din anii terminali de liceu şi
studenţii din centrul universitar Craiova cu veleităţi
muzicale consistente, din rândul cărora CCS va se-
lecta cel puţin opt noi formaţii şi solişti.

ALINA DRĂGHICI

Trei note de 10 la titularizare în Dolj

Potrivit datelor transmise de
conducerea Inspectoratului Şcolar
Judeţean Dolj, din cei 1021 candi-
daţi înscrişi la concurs, opt au avut
lucrările anulate, 22,9% au obţinut
note sub 5, 84,25% note între 5 şi
7. Depunerea contestaţiilor a în-
ceput ieri, imediat după afişarea
rezultatelor, şi continuă şi astăzi,
urmând ca rezultatele finale să fie
afişate pe data de 8 august. Pentru
un post de titular este nevoie de
minimum nota 7, iar pentru unul
de suplinitor, cel puţin 5. Pentru
angajarea pe perioadă nedetermi-

nată (titularizare), candidaţii trebuie
să obţină minimum nota 7 atât la
proba scrisă, cât şi la proba prac-
tică/inspecţia specială la clasă în
profilul postului. Pentru angajarea
pe perioadă determinată (suplini-
re) , candidaţii trebuie să obţină
minimum nota 5 atât la proba scri-
să, cât şi la proba practică/inspec-
ţia specială în profilul postului.

Posturile titularizabile scoase la
concurs în judeţul Dolj sunt la ur-
mătoarele discipline: Chimie – un
post titularizabil pentru care can-
didează 39 de candidaţi, un post la

discipline tehnice – 62 de candi-
daţi, două posturi la pregătire/in-
struire practică – 11 candidaţi,
două posturi titularizabile la Lim-
ba şi literatura română pe care
candidează 187 de tineri. Şi la edu-
catoare, concurenţa este acerbă:
pe s ingurul post titularizabil sunt
152 de candidaţi, la Limba engle-
ză – două posturi titularizabile şi
113 c andidaţi. Pe singura catedră
titularizabilă de la învăţământul
spec ial sunt 21 de c andidaţi, 77
s-au însc ris  pentru cele două
posturi titularizabile la disciplina

Istorie. La Geografie există două
posturi titularizabile şi 83 de can-
didaţi, la arte – 18 catedre titula-
rizabile şi 35 de candidaţi, iar la

Educaţie fizică şi sport, pe cele trei
catedre titularizabile c andidează
164 de tineri.

ALINA DRĂGHICI
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Washingtonul a anunþat, dumi-
nicã, prelungirea, pânã la 10 august
a.c., a închiderii a 19 ambasade ºi
consulate din Orientul Mijlociu ºi
Africa, drept mãsuri de sercuritate
dupã ameninþarea cu atentate cre-
dibile din partea Al-Qaeda. Lista cu-
prinde 15 reprezentanþe diplomati-
ce, deja închise duminicã, precum
ºi alte 4 noi posturi, a precizat De-
partamentul de Stat într-un comu-
nicat. Mai multe alte reprezentanþe

diplomatice au fost închise dumi-
nicã, dar redeschise ieri. „Nu este
vorba doar de ameninþãri, ci mai de-
grabã de un indiciu al angajamen-
tului nostru de a fi prudenþi ºi de a
lua mãsuri corespunzãtoare pentru
a proteja angajaþii noºtri, inclusiv
angajaþii locali ºi vizitatorii misiu-
nilor noastre”, a spus purtãtorul de
cuvânt al Departamentului de stat,
Jean Psaki. Washingtonul a anun-
þat încã de joi cã cel puþin 25 de

misiuni diplomatice vor fi
închise duminicã, dupã
interceptarea de mesaje
emanate de la decidenþii
Al-Qaeda. SUA sunt în
alertã, a subliniat Mi-
chael McCaul, preºedin-
tele Comisiei de Securita-
te Internã a Camerei Re-
prezentanþilor, evocând
„una dintre ameninþãrile
cele mai credibile ºi mai
precise dupã 11 septem-
brie”. Un atentat apare ca
„iminent”, a spus el, pe
CBS. Peter King, membru
al Comisiei de Informaþii
a Camerei Reprezentanþi-
lor, a adãugat cã informa-
þiile deþinute atestã cã
„este vorba de un atac

enorm. Noi credem cã aceast lucru
se va petrece în Orientul Mijlociu,
dar nu este nici un fel de certitudi-
ne”. Despre ameninþãrile existente
a vorbit, pe ABC, ºi generalul Mar-
tin Dempsey, ºeful Statului Major
american. Atentatele Al-Qaeda ar
viza interesele occidentale, a pre-
venit el, adãugând cã este vorba ºi
de ceva foarte specific, care n-a mai
avut loc pânã în prezent. Potrivit
Departamentului de Stat, reprezen-
tanþele diplomatice din Abu Dhabi,
Amman, Cairo, Riyad, Dharhan,
Djeddah, Doha, Dubai, Kuwait,
Manama, Mascate, Sanaa, Tripoli,
Antananarivo, Bujumbura, Dji-
bouti, Kartoum, Kigali ºi Port Lo-
uis vor fi închise de luni pânã sâm-
bãtã în aceastã sãptãmânã. Printre
cele care vor fi deschise pentru
chestiuni de afaceri curente figu-
reazã reprezentanþele diplomatice
de la Dacca, Alger, Kabul, Herat,
Bagdad, Basorah ºi Erbil, potrivit
comunicatului. Marea Britanie, Ger-
mania ºi Franþa, la rândul lor, au
anunþat cã ºi-au închis ambasade-
le la Sanaa, capitala Yemenului,
duminicã ºi ieri, dupã alerta lansa-
tã de SUA. Canada a decis sã în-
chidã preventiv, duminicã, repre-
zentanþa diplomaticã de la Dacca,

capitala Bangladeshului. O reuniu-
ne consacratã ameninþãrilor teroris-
te Al-Qaeda a avut loc sâmbãtã la
Casa Albã, prezidatã de consilierul
pentru securitate naþionalã, Susan
Rice. Aceastã reuniune s-a derulat
în prezenþa secretarului de stat John
Kerry, a secretarului apãrãrii, Chuck
Hagel, ºi a secretarului pentru se-
curitate internã, Janet Napolitano.
Au fost prezenþi ºefii CIA, FBI ºi ai
Agenþiei de Securitate Naþionalã
(NSA). Preºedintele Barack Obama
ordonase de vineri searã luarea „tu-
turor mãsurilor necesare pentru
protejarea americanilor”. Tot sâm-
bãtã, Interpol a lansat o alertã mon-
dialã, invitând la cea mai mare vigi-
lenþã þãrile membre ale organizaþiei
de cooperare poliþieneascã în faþa
ameninþãrilor Al-Qaeda. Alerta Inter-
pol survine „dupã o serie de eva-
dãri din închisoare în nouã þãri mem-
bre, printre care Irak, India ºi Pakis-
tan”, a anunþat printr-un comunicat
organizaþia internaþionalã, al cãrei
sediu este la Lyon (Franþa). Într-o
înregistrare audio postatã pe un fo-
rum jihadist, ºeful Al-Qaeda, Ayman
al Zawahiri, acuzã SUA de a fi com-
plotat cu armata egipteanã ºi mino-
ritatea creºtinã coptã la destituirea
preºedintelui Mohamed Morsi.
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Nicolas Sarkozy a revenit în aceas-
tã varã pe locul 20 în topul primelor 50
de personalitãþi franceze, dupã ce a
ieºit din acest top anul trecut, plasân-
du-se mai bine decât în 2007, dupã
alegeri, dar ºi faþã de François Hollan-
de, care se aflã pe locul 44, relateazã
„Le Journal du Dimanche” online.
Potrivit publicaþiei, fostul preºedinte
francez este „plebiscitat” pe locul 3 al
acestui clasament de cãtre categoria
de vârstã de peste 65 de ani, conside-
ratã un adevãrat „rezervor” de voturi
al dreptei, dupã Simone Veil ºi Char-
les Aznavour. „Este o surprizã, o rup-
turã cu una dintre legile Top 50, potri-
vit cãreia politicienii nu reuºesc deoa-
rece cliveazã enorm”, noteazã Frédéric

Sarkozy a revenit în topul celor
mai importanþi 50 de francezi
ºi îl devanseazã pe Hollande

Partidele islamiste care îl
susþin pe fostul preºedinte
egiptean Mohamed Morsi
poartã discuþii secrete despre
eliberarea acestuia, o situaþie
care i-ar permite sã demisioneze
oficial din funcþie ºi, eventual,
sã plece în exil. Printre opþiunile
luate în considerare se numãrã
eliberarea lui Morsi, deþinut de o
lunã de armatã, ºi demisia
acestuia, în cadrul unui discurs
televizat. De asemenea, miºcarea
Fraþii Musulmani ar putea cere
plecarea în exil a preºedintelui
islamist. „Sperãm sã gãsim o
soluþie demnã pentru el”,
adaugã una dintre sursele citate

Egipt: Islamiºtii pregãtesc un
plan care sã permitã demisia
lui Morsi ºi plecarea în exil

Autoritãþile ruse au anunþat ieri interzicerea
produselor lactate ale gigantului agroalimentar
neozeelandez Fonterra, care a dezvãluit cã a des-
coperit în unele loturi o bacterie ce ar putea cau-
za botulismul, în timp ce Arabia Sauditã a comu-
nicat cã a confiscat un lot de lapte praf. Agenþia
rusã pentru protecþia consumatorilor, Rospotreb-
nadzor, a anunþat într-un comunicat „retragerea
din comerþ a unor produse lactate potenþial con-
taminate ale societãþii Fonterra ºi oprirea impor-
tãrii lor pe teritoriul Federaþiei Ruse”. Ea a îndeam-
nat consumatorii sã „evite consumul” de produ-
se lactate ale grupului agroalimentar ºi a anunþat
cã efectueazã controale. Pe de altã parte, autori-
tãþile saudite au anunþat cã au confiscat, înainte
de comercializare, un lot de lapte praf de la gigan-
tul agroalimentar neozeelandez care conþinea o
bacterie ce putea cauza botulismul. Presa sauditã
scria ieri cã Autoritatea Generalã pentru Alimen-
taþie ºi Medicamente a anunþat cã a fost alertatã
de cãtre autoritãþi sanitare internaþionale cu pri-
vire la prezenþa bacteriei. O anchetã a permis sã
se stabileascã faptul cã lotul nu a fost autorizat,
încã, de cãtre Autoritatea sauditã ºi cã „nu a fost

Rusia ºi China au interzis produsele Fonterra, iar Arabia
Sauditã a confiscat un lot de lapte praf contaminat

Dabi, adjunctul directorului general al
institutului Ifop. „Este absolut idola-
trizat de cãtre simpatizanþii dreptei”,
relevã Dabi, care emite douã ipoteze
pentru a explica acest lucru. Este vor-
ba, în primul rând, despre o „nostal-
gie a simpatizanþilor dreptei (care),
având în vedere situaþia UMP, cred
doar în Sarkozy pentru scoaterea par-
tidului din toropeal. Cealaltã ipotezã a
lui Dabi este ºi mai îndrãzneaþã: „Reu-
ºita lui Sarkozy nu þine de ideea cã o
parte a francezilor nu îl mai vãd ca pe
un politician? Nu mai ia cuvântul ºi
poate fi vãzut ca în afara scenei politi-
ce. Aparþine unui fel de trecut. Acest
lucru maximizeazã formele de nostal-
gie ºi de afecþiune”.

de publicaþia britanicã „The
Independent”. Duminicã,
diplomaþi americani ºi europeni
au avut întrevederi cu membri ai
guvernului interimar din Egipt ºi
cu susþinãtori ai preºedintelui
Morsi, în încercarea de a gãsi o
soluþie politicã la criza din
aceastã þarã. Discuþiile intervin
pe fondul tensiunilor din ce în
ce mai mari generate de planurile
de dispersare a celor douã
manifestaþii organizate de o lunã
de susþinãtorii lui Morsi la
Cairo. Peste 100 de susþinãtori ai
acestuia au fost uciºi în violen-
þele care au urmat demiterii sale
de cãtre armatã, pe 3 iulie a.c..

distribuit pe piaþã”. „Din cauza riscului pe care îl
prezintã pentru sãnãtate, Autoritatea va proce-
da, în colaborare cu serviciile vizate, la distruge-
rea acestui lot”, a anunþat organismul saudit,
potrivit presei. Fonterra a dezvãluit în weekend
cã trei loturi de zer, utilizat la fabricarea laptelui
praf ºi a unor bãuturi pentru sportivi, con-
þineau, în mai 2012, Clostridium botulinum,
care poate cauza botulism, o boalã ce poate
provoca paralizia, chiar moartea. Patronul
grupului, Theo Spierings, ºi-a prezentat
„scuze” într-o conferinþã de presã, ieri, la
Beijing, ºi a promis cã Fonterra va testa
„toate produsele care pleacã din Noua Ze-
elandã, ca mãsurã de precauþie”.

Þãrile din Uniunea Europeanã nu au im-
portat din Noua Zeelandã produse lacta-
te contaminate cu bacteria ce poate cauza
botulism, a declarat ieri pentru EFE purtã-
torul de cuvânt al Executivului comunitar,
Frederic Vincent. Faptul cã în spaþiul UE
nu au ajuns loturi cu produse contamina-
te face sã nu existe nevoia luãrii de mãsuri
de precauþie pentru moment, deºi Comi-

sia ºi autoritãþile din Noua Zeelandã rãmân în con-
tact, a precizat oficialul european. China a cerut
la sfârºitul sãptãmânii companiilor sale care im-
portã produse lactate de la compania Fonterra sã
le retragã imediat de pe piaþã, existând pericolul
de a fi contaminate.

Norvegia: Zeci de persoane
spitalizate dupã ce un camion
a luat foc într-un tunel

Un camion a luat foc ieri
într-un tunel din vestul Norve-
giei, provocând spitalizarea a
zeci de persoane din alte
autovehicule, au anunþat
autoritãþile norvegiene, potrivit
AP ºi AFP. Radioteleviziunea
NRK a relatat cã circa 80 de
persoane au fost scoase de
urgenþã din tunelul Gudvangen,
al doilea cel mai mare tunel
rutier din Norvegia, cu o
lungime de 11,4 km. Poliþia a
precizat cã 55 de persoane au
fost duse la spital dupã ce au
fost intoxicate cu fum sau
pentru a fi examinate. Autori-
tãþile nu au anunþat nici un
deces. Purtãtorul de cuvânt al
Poliþiei a precizat cã tirul a
luat foc dupã ce parcursese 3,5
km din tunel.

Germania solicitã
sancþionarea companiilor
din SUA care colaboreazã
cu serviciile secrete

Ministrul german al Justiþiei,
Sabine Leutheusser-Schnarren-
berger, a cerut Uniunii Europene
sã impunã sancþiuni împotriva
entitãþilor comerciale americane
care colaboreazã cu servicii
secrete. „Avem nevoie de toate
mãsurile la nivelul UE împotri-
va spionajului masiv care
vizeazã serviciile secrete strãi-
ne”, a declarat ministrul într-un
interviu acordat cotidianului
„Die Welt”. „Companiile
americane care nu vor respecta
aceste mãsuri vor trebui excluse
de pe piaþa europeanã”, a
adãugat ea. În opinia lui
Leutheusser-Schnarrenberger,
„nu serviciile secrete trebuie sã
dicteze normele de protecþie a
datelor digitale. Criteriul
trebuie sã fie cetãþenii ºi
drepturile cetãþenilor”. Compa-
nii americane din domeniul
online precum Facebook,
Google ºi Apple au recunoscut
cã furnizeazã de ani întregi date
serviciilor secrete americane,
dar numai în condiþiile legii.

Actriþa Julie Christie a fãcut
greva foamei pentru
deþinuþii de la Guantanamo

Actriþa Julie Christie a fãcut
greva foamei timp de o sãptã-
mânã, în semn de solidaritate
cu deþinuþii din închisoarea
americanã Guantanamo care au
adoptat aceeaºi formã de
protest. Julie Christie a început
greva foamei pe 28 iulie, în
semn de solidaritate cu iniþiati-
va StandFast for Justice
lansatã de fundaþia de caritate
Reprieve, care încearcã sã
informeze publicul larg din
Statele Unite în legãturã cu
situaþia celor 100 de deþinuþi
din închisoarea Guantanamo
aflaþi deja în greva foamei,
informeazã contactmusic.com
Actriþa a susþinut în special
cauza unui cetãþean britanic,
Shaker Aamer, aflat în închi-
soare de 11 ani.
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15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Iubiri secrete (R)

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Memoriile unei Gheiºe

22:00 Mondenii

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Iubiri secrete

00:30 Focus (R)

01:30 Obsesie virtualã (R)

04:00 În formã (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Cireaºa de pe tort (R)

06:30 Danni Lowinski (R)

07:00 Muntenii
08:00 Aºii amanetului
08:30 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului
09:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
11:00 Pe urmele antichitãþilor
18:00 Muntenii
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Premierã SERIAL ÎN

CONTINUARE
22:00 Rãzboiul depozitelor
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Din Alabama pe Amazon
02:00 Rãzboiul depozitelor
03:00 Muntenii
04:00 Aºii amanetului
04:30 Restaurãri
05:00 Extratereºtri antici

HISTORY
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Ku Ninja în Atak!
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

07:35 Viaþa de boem
09:50 Dã-i încolo de urâþi!
11:40 Cãlãreaþa
13:10 Corul
15:05 Stareþa
15:45 Planeta Maimuþelor:

Invazia
17:30 Cãlãtoria 2: Insula

misterioasã
19:05 În derivã
20:00 Poziþia copilului
21:50 Vicepreºedinta
22:20 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
22:50 M. Butterfly
00:30 Flynn
02:10 Poziþia copilului
04:00 Eu, cu mine ºi Irene

HBO

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

Concubina regelui
11:10 Legendele palatului:doi

bãrbaþi pentru o soartã (R)
12:30 Vara pe val (R)
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
15:30 Convieþuiri
17:00 Vara pe val
17:30 Lumea modei
17:40 Legendele palatului:doi

bãrbaþi pentru o soartã
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Justiþiarii Vestului
21:50 Lumea modei
22:00 Vara pe val
23:10 Crimson Gold
00:55 Ora de business (R)
01:40 Olimpiada veseliei (R)
02:30 Dincolo de celebritate
02:40 Vara pe val (R)
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Filmele din perioada 12.07 - 18.07.2013

JOI - 8 august

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

Concubina regelui
11:10 Legendele palatului:doi

bãrbaþi pentru o soartã (R)
12:30 Vara pe val (R)
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:30 Akzente
16:45 Lozul cel mare
17:40 Legendele palatului:doi

bãrbaþi pentru o soartã
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
22:00 Vara pe val
23:10 Golgota Basarabiei
00:30 Ora de business (R)
01:15 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu

(R)
02:05 Dincolo de celebritate
02:15 Zestrea românilor (R)
03:10 Vara pe val (R)
04:00 Sport (R)
04:15 Telejurnal (R)
05:05 Legendele palatului:

Concubina regelui (R)

TVR 1

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

înlãnþuite (R)
08:55 O9atitudine - Protecþia

consumatorilor
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Vara pe val
11:00 Pescarii din Mauritania

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

înlãnþuite
16:55 Muzica DP 2
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Vara pe val
18:00 Telejurnal
19:00 Mari familii româneºti
19:30 Scrimã. Campionatul

Mondial de la Budapesta
22:30 Ora de ºtiri
23:00 Vara pe val

TVR 2

07:55 Planeta Maimuþelor:
Invazia

09:35 Cãlãtoria 2: Insula
misterioasã

11:10 Povestea lui Tiffany Rubin
12:40 Bugs Bunny - Filmul
14:00 Femeia mereu deasupra
15:30 Curaj
17:40 Prietenia
19:05 În derivã
20:00 THE SHUKAR COLLEC-

TIVE PROJECT
21:20 Secrete
23:05 True Blood
00:00 Cãlãtorie eroticã
00:30 Marea Mahmurealã 2
02:15 Rãzbunarea unui erou

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Pe aripile vântului (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Cucerirea Hollywood-ului
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Serviþi, vã rog! (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Asasinul din Bangkok
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
00:00 Asasinul din Bangkok (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 România, te iubesc! (R)
04:30Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston (R)

PRO TV

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

(R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)
02:45 Cancan TV (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Poveºtiri adevãrate (R)
04:55 Doamne de poveste (R)

07:30 Proiectul Meduza (R)
09:15 Captain Planet (R)
10:30 Captain Planet
11:30 Descoperã România (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 La bloc (R)
15:30 M.A.S.H. (R)
18:30 Un bãrbat bun la toate
19:15 Un bãrbat bun la toate
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Conexiune inversã
00:15 În mintea criminalului
01:15 Post Mortem
02:00 Stalpii pamantului
03:45 Prima zãpadã
05:15 Lumea Pro Cinema
05:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

10:00 În gura presei

11:10 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Roºcovanul

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Burlacul

22:30 În puii mei

00:00 Observator (R)

01:00 Nikita

02:00 Observator special (R)

02:30 Burlacul (R)

04:00 Roºcovanul

06:00 Observator

ANTENA 1

07:15 La un pas de fericire

09:00 Ce gãtim azi?

10:00 Cei 7 ani de acasã (R)

11:30 ªatra (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Restaurant Europa (R)

14:00 Gaºca (R)

15:30 Voinþã de femeie (R)

16:45 Dragoste ºi pedeapsã

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Mamã din întâmplare

21:30 Moby Dick

23:30 ªtirile Kanal D (R)

00:30 Mamã din întâmplare (R)

01:45 La un pas de fericire (R)

03:15 Cei 7 ani de acasã (R)

04:45 Dragoste ºi pedeapsã (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:30 Dragul de Raymond (R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 Poveºti din jurul lumii

09:30 Lange flate ballar

11:45 Danni Lowinski

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Iubiri secrete (R)

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Academia lui Horia

22:00 Mondenii

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Iubiri secrete

00:30 Focus (R)

01:30 Lange flate ballar (R)

04:00 Poveºti din jurul lumii (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Cireaºa de pe tort (R)

06:30 Danni Lowinski (R)

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

Count's Kustoms

HISTORY

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

in a Cell
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

GREU DE PENSIONAT 2

LORE

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

Ore de spectacol:
16:00; 18:00; 20:00
Gen film:
Dramã, Rãzboi, Thriller

Shrek pentru
totdeauna

Ore de spectacol:
14:00
Gen film:
Animaþie, Aventuri,
Comedie, Familie, Fantastic

Monºtri contra
extratereºtri

Ore de spectacol:
12:00
Gen film:Acþiune, Animaþie, SF
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Anunþul tãu!
S.C. Domeniul Coroanei Segarcea
SRL angajeazã Consilier în relaþii
economice internaþionale. Cerinþe
obligatorii: cunoaºterea limbii engle-
zã ºi limbii chinezã. CV- urile se de-
pun la sediul firmei din Segarcea, str.
Dealul Viilor nr. 108, jud. Dolj.
Comuna Coþofenii din Dos, titular al
proiectului “ALIMENTARE CU APÃ ÎN
SISTEM CENTRALIZAT A SATELOR
MIHÃIÞA ªI POTMELU ÎN COMUNA
COÞOFENII DIN DOS, JUDEÞUL DOLJ
- ADUCÞIUNE CONDUCTÃ ISVARNA.
ETAPA II”, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre Agenþia pentru Protec-
þia Mediului Dolj, în cadrul proceduri-
lor de evaluare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare adecvatã pen-
tru proiectul “ALIMENTARE CU APÃ
ÎN SISTEM CENTRALIZAT A SATELOR
MIHÃIÞA ªI POTMELU ÎN COMUNA
COÞOFENII DIN DOS, JUDEÞUL
DOLJ- ADUCÞIUNE CONDUCTÃ IS-
VARNA, ETAPA II”, propus a fi ampla-
sat în comuna Coþofenii din Dos ºi
comuna Iºalniþa, judeþul Dolj: proiec-
tul nu se supune evaluãrii impactului
asupra mediului ºi nu se supune eva-
luãrii adecvate. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o funda-
menteazã po fi consultate la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, jud.
Dolj în zilele de luni – joi, între orele
9.00 - 16.00 ºi vineri între orele 8.00-
14.00, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet http//:apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/ observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare în trermen de 5 zile
calendaristice de la data publicãrii
prezentului anunþ.
INFORMAÞII generale privind conce-
dentul: Comuna Valea Stanciului, prin
Consiliul Local al comunei Valea Stan-
ciului, cu sediul în localitatea Valea
Stanciului, str. Arh. Cezar Lãzãrescu,
nr. 120, judeþul Dolj, tel. 0251.352.025, e-
mail: valea_stanciului@cjdolj.ro. 2. In-
formaþii generale privind obiectul

Anunþul tãu!
concesiunii: teren în suprafaþã de 2.50
ha, situat  în extravilanul ºi domeniul
privat al comunei Valea Stanciului
având vecinãtãþile: - nord-T23, sud-in-
travilan, vest-DE22/1, est-construcþii. Te-
renul este neproductiv, fiind un teren
mlãºtinos, acoperit cu buruieni ºi ar-
buºti sãlbatici. Forma terenului este ne-
regulatã. Drumul de acces este asfal-
tat ºi existã energie electricã la limita
proprietãþii. Terenul respectiv este li-
ber de orice sarcini. Investiþiile ce se
vor realiza pe terenul în cauzã vor avea
destinaþia de activitãþi piscicole. 3. In-
formaþii privind documentaþia de atri-
buire: Documentaþia de atribuire se
poate procura de la sediul Primãriei co-
munei Valea Stanciului ºi conþine: Caie-
tul de Sarcini, Regulamentul de desfã-
ºurare a licitaþiei ºi Model al Contractu-
lui de Concesiune. 4. Modalitatea prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documenta-
þiei de atribuire: Se poate intra în pose-
sia documentaþiei de participare la li-
citaþie prin solicitarea acesteia de la
secretariatul Primãriei comunei Valea
Stanciului. 5. Data-limitã pentru solici-
tarea clarificãrilor: 22.08.2013. 6. Data
limitã pentru depunerea ofertelor:
23.08.2013. 7. Adresa la care se depun
ofertele: Registratura Primãriei comu-
nei Valea Stanciului, cu sediul în lo-
calitatea Valea Stanciului, str. Arh.
Cezar Lãzãrescu, nr. 120, judeþul Dolj.
8. Numãr de exemplare în care trebu-
ie depusã fiecare ofertã: 2 exemplare
(original ºi copie). 9. Data ºi locul la
care se va desfãºura ºedinþa publicã
de deschidere a ofertelor: 26.08.2013,
ora 12.00 la sediul Primãriei Valea Stân-
ciului. 10.Denumirea instituþiei com-
petente în soluþionarea litigiilor apã-
rute ºi termenele pentru sesizarea
instanþei: Judecãtoria Craiova, stra-
da Alexandru Ioan Cuza, nr. 20, jud.
Dolj. 11. Garanþia de participare la lici-
taþie=300 Lei; Taxa de participare la
licitaþie=300 Lei. În cazul adjudecãrii
licitaþiei, taxa de participare la licitaþie
nu se mai restituie ofertantului.

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 in-
ternã pentru îngri-
jirea 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. Tele-
fon: 0751/239.088.
Executãm acoperiºuri,
subzidiri, garduri, pa-
vaje, hidroizolaþii, ter-
moizolaþii, zidãrii, fini-
saje. Telefon: 0744/
869.870.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Societate de conta-
bilitate presteazã
servicii de calitate la
preþ avantajos. Tele-
fon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã ultra-
central, bloc Doljeana
(45.000E). Telefon:
0764/447.730.

Vând garsonierã
Brazdã, etaj 3. Tele-
fon: 0765/610.457.
Vând 2 garsoniere etaj
1 comuna Stoina, ju-
deþul Gorj. Telefon:
0730/600.132
Vând/schimb garsoni-
erã, Brazdã, bl. G7, et.
3, cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Tele-
fon: 0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament
complet renovat. Tele-
fon: 0724/558.703.
Vând apartament 2
camere ultracen-
tral. Telefon: 0744/
344.227.
Vând apartament 2
camere, decomandat,
garã, îmbunãtãþiri.
Particular. Telefon:
0722/245.594. 
Vând apartament 2
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0722/
966.159.
Vând apartament 2
camere, Valea Ro-
ºie, etaj 4. Telefon:
0734/952.717; 0351/
175.746.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament 2
camere, etaj 2/4, Cra-
iova central. Tele-
fon: 0351/429.144.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, cart. Rovine zona
J-uri, 47 mii Euro ne-
gociabil. Telefon:
0766/360.302, 0763/
679.696.
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Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua Bãlceºti
nr. 54, vinde lapte inte-
gral la dozatoarele din
Piaþa Gãrii ºi Piaþa din

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, decoman-
dat, mobilat 1 Mai.
Preþ avantajos. Tele-
fon. 0761/ 671.641.
Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3
camere, complet re-
novat. Telefon: 0724/
558.703.
3 semidecomanda-
te, îmbunãtãþit, Insti-
tut, bl. 4. Telefon:
0722/654.623, dupã
ora 18.00.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te,superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 48.500
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.
Particular, 4 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
Valea Stanciului. Tele-
fon: 0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire la
ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Vând casã cu man-
sardã, la roºu, zona
Preajba. Telefon:
0744/617.404.
Vând casã la 25 km
de Craiova. Telefon:
0748/777.510.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

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, eventual
schimb 2 apartamen-
te, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vãnd casã cu  depen-
dinþe, livadã, vie, în Fra-
toºtiþa Filiaºi. Telefon:
0720/ 929.024.

TERENURI
Vând teren, zona Me-
tro-Citroen, zonã bunã
pentru Showroom,
depozite,1000 mp,
dechidere 17 mp , preþ
interesant. Telefon.
0762/109.595.
Vând teren stradal, uti-
litãþi. Telefon: 0760/
339.646.
Vând teren stradal, uti-
litãþii. Telefon: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 intravi-
lan Iºalniþa + moto-
sapã Telefon: 0766/
820.993.
Vând teren 412 m.p.
intravilan, zona ANL
(Parc) preþ negociabil.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren Preajba
900 mp. Telefon:
0723/253.544.

Vând teren 1300 mp
Malu Mare, ªcoala
generalã, cadastru,
poziþie excelentã 15
euro mp. Telefon:
0725/505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu
de Sus, la 600 me-
tri de lacul Tan-
chiºtilor. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 1000 mp
zona Metro (spate), 20
euro/mp. Telefon:
0724/099.961.
Vând teren Leamna,
800 mp, preþ avanta-
jos. Telefon: 0762/
109.556.
Teren Cârcea, 1500
mp, bilateral, (str. Poº-
tei/Pelinului), utilitãþi.
Telefon: 0726/271.641;
0723/591.673.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil, 600
mp. Telefon: 0727/
792.578.
Vând urgent teren
intravilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibi-
litate de construire
lângã reþea gaze,
cu dublã ieºire, de-
chidere 34 m, para-
lel cu drumul euro-
pean. Telefon: 0766/
440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând 4300mp teren
intravilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru reno-
varea unei case +
anexe. Telefon: 0727/
884.205.

Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren centu-
ra Nord 600 mp,
35 euro/mp, ne-
gociabil. Telefon:
0722/531.426.
Vând teren intravi-
lan Pieleºti (Peu-
geot), certificat ur-
banism, 3000 mp,
10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Te-
renurile fiind la
stradã betonatã
având toate faci-
litãþile preþ con-
venabil. Telefon.
0 7 4 6 / 4 6 7 . 9 2 2 ;
0744/220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Audi A6, fabrica-
þie 2006, full options,
bleu-marin, piele, xe-
non, motor de 2000
cm3. telefon. 0762/
109.595.
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Mercedes cla-
sa S 320 diesel din
2002, 7200 euro,
Opel Vectra B din
2001 16, benzinã,
GPL, 2500 euro. Te-
lefon: 0765/ 076.103.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Telefon:
0763/465.657.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatricu-
lat. Telefon: 0745/
043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
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Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând KIA SPORTA-
GE, an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil.Te-
lefon: 0766/355.375.
Vând car bãtrânesc cu
jug, autentic, pretabil
terase, grãdini. Tele-
fon: 0729/033.903.
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  pestici-
dele din legume ºi fruc-
te, precum ºi hormo-
nii ºi antibioticele din
carne. Telefon: 0729/
033.903.

Vând grâu 10 lei bani-
þa. Telefon: 0762/
933.364.
Ofertã specialã - Vând
þiglã ELPRECO 500
de bucãþi. Telefon:
0764/637.101.
Vând 6 giurgiuvele cu
geam. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
464.043.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon: 0761/
355.869.
Vând presã de balo-
tat, sticle plastic, cutii
de bere, putinã 50 ve-
dre nouã salcâm, 2
uºi cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Tele-
fon: 0761/ 355.869.
Vând 15 coli þiglã Lin-
dab. Telefon: 0751/
403.323.
Vând combinã In-
ternaþional 541. Tg-
Jiu. Telefon: 0722/
528.202.

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, covor
persan 220/180 bine
întreþinut - 70 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând cadru metalic
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, chiuvetã picior
(ciupercã) preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/ 534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu janþã noi, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor (flex)
D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând cuptor cu micro-
unde cu geam spart
80 lei,  maºinã de spã-
lat rufe, pompã defec-
tã 200 lei. Telefon:
0761/355.869.

Vând un plug nr. 5
vechi ,  grapã de
fier. Telefon. 0251/
421.727.
Vând centralã pe lem-
ne. Telefon: 0769/
393.372.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cusut
Singer, mini aragaz cu
2 butelii (de voiaj). Te-
lefon: 0770/334.168.
Vând bar cu terasã ºi
dependinþe, zona Tri-
bunalul Judeþean, str.
Iancu Jianu. Telefon:
0746/660.001.
Vând prelatã autotu-
rism, material gros,
puþin folositã. Telefon:
0762/672.086, 0351/
467.841.
Vând loc de veci 2 per-
soane, cruce de mar-
murã. Telefon: 0251/
546.666.
Vând ºifonier lemn
masiv, triploc 5 aþe ºi
uberdek Rimoldi. Te-
lefon: 0757/072.050.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând loc de veci Ci-
mitirul Nord. Telefon:
0741/473.338.

Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând cal semigreu.
Telefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã,
canapea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtã-
rie din fontã 20 lei, jalu-
zele diferite mãrimi, lus-
tre 2 ºi 3 braþe - 25 lei.
Telefon. 0761/355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii sepa-
rate 500 mp cu teren
intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard
beton. Telefon: 0721/
152.832.
Vând familii albine. Te-
lefon: 0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.

2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Albine – Familii puter-
nice, cu 5-6 rame cu
puiet – Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o par-
te. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã copii 2-
4 ani (50 Ron), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând araci roºii, faso-
le, vie 0,30-1-2  lei/buc.
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puter-
nice – cu 4-5 rame cu
puiet. Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând puieþi de viºin
altoiþi, fructe mari
puieþi de pruni, 2 lei
bucata. Telefon:
0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Fi-
liaºi - se vinde restau-
rantul DIVERTIS. Te-
lefon: 0743/055.225;
0760/653.355.
Vând bicicletã Franþa,
cu cadru genþi ionox,
cauciucuri noi, Cehia
schimbãtor în torpe-
dou pantã. Telefon:
0351/467.841; 0762/
672.086.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi matri-
þã. Telefon: 0761/
366.090.
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Vând: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal. Te-
lefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe
grâu vechi, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.

Vând avantajos cen-
tralã termicã pe
gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã
caldã, ºemineu pe
lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã
cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m
X 2 m, tãblii nou –
nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãr-
bat – fermoar –  nas-
turi - tineret, excep-
þional. Telefon: 0725/
533.042.
CUMPÃRÃRI

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedetermina-
tã, zonã cu vad. Te-
lefon. 0761/ 665.763.

Primesc fatã  în gaz-
dã. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriere sau cola-
borare pentru ter-
mopane, deþin spa-
þiu ºi utilaje. Telefon:
0762/743.502.
Închiriez apartament 2
camere, decomandat,
zona Lãpuº, etajul 2,
semimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez aparta-
ment. Telefon: 0741/
252.102.
Închiriez apartament
cu 3 camere, deco-
mandat, mobilat, Ran-
dez-vous Brazdã. Te-
lefon: 0747/896.616.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez aparta-
ment cu 2 camere
decomandat, zona
George Enescu,
strada Fãgãraº. Te-
lefon: 0766/463.563.
Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la
demisol pretabil bar,
discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Tele-
fon: 0769/784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închirie-
re apartament 3 ca-
mere modificat în
4 camere, blocuri-
le K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces
bilateral, pretabil
firmã. Telefon:
0744/541.452.

Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsu-
mator de bãuturi alco-
olice, caut camerã cu
chirie, preferabil la
casã, zona Brestei.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Doresc apartament
mobilat 2 sau 3 came-
re. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.
MATRIMONIALE
Domn onest 57/175/
75 doresc cunoºtinþã
doamnã aspect plãcut,
vârstã apropiatã. Tele-
fon: 0764/ 422.380.

DIVERSE
Caut donator rinichi,
grupa 01. Telefon:
0766/ 683.126.

Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon. 0764/568.897.
0751/ 911.417.
Pensionar singur caut
familie pentru întreþine-
re la þarã. Telefon:
0762/603.748.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electri-
ca) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Familia Toni Bold
este alãturi de Gica
Vasile la greaua su-
ferinþã provocatã de
decesul soþului,
ION VASILE.
Familia Cotigã îºi ex-
primã întreaga dure-
re pricinuitã de de-
cesul lui ION VASI-
LE – 63 ani ºi trans-
mite condoleanþe
soþiei Gica Vasile.

Familia Toni Bold
este alãturi de Gil
Vasile la greaua
durere pricinuitã
de decesul tatãlui
ºi transmite con-
doleanþe familiei
îndoliate.
COMEMORÃRI

Astãzi, 6 august
2013, se împlinesc
15 ani ºi respectiv
10 ani ºi 4 luni de
când dragii noºtri
pãrinþi ºi bunici,
MANEA DUMITRU
ºi ªTEFANA din
Comuna Mîrºani,
au plecat de lângã

noi într-o lume
mai bunã. Nu vã
vom uita nicioda-
tã! Familia Didu -
Craiova.
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Steaua o întâlneºte pe Dinamo
Tbilisi, în aceastã searã, de la
20:45, în turul trei preliminar al
Ligii Campionilor, ºi va începe
meciul la adãpostul avantajului con-
fortabil luat în partida din prima
manºã, disputatã în Georgia, 2-0.

În pofida acestui fapt, tehnicia-
nul Laurenþiu Reghecampf, a afir-
mat, ieri, în cadrul unei conferinþe
de presã, cã le-a transmis jucãto-
rilor cã aºteaptã o victorie ºi pe
Arena Naþionalã, promiþându-le
fanilor cã Bourceanu & co. vor da
totul pe teren pentru a obþine-o.

Totodatã, Reghe a dezvãluit cã
a programat o ºedinþã video înain-
te de meci, în dorinþa de a remedia
problemele apãrute în tur ºi pen-
tru a-ºi pune elevii în gardã cu pri-
vire la forþa arãtatã de Dinamo
Tbilisi pe faza de contraatac.

„Cred cã va fi un meci foarte
greu, iar noi ne dorim foarte mult
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Fãrã concesii
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                      Astãzi

în tur

STEAUA – Dinamo Tbilisi (Geo) 2-0

Maccabi Tel Aviv (Isr) – FC Basel (Elv) 0-1

Skenderbeu Korce (Alb) – ªahtior Karagandy (Kaz) 0-3

NK Maribor (Slv) – APOEL Nicosia (Cip) 1-1

Partizan Belgrad (Srb) – Ludogorets Razgrad (Bul) 1-2

Fenerbahce Istanbul (Tur) – FC Salzburg (Aus) 1-1

Grasshopper Zurich (Elv) – Olympique Lyon (Fra) 0-1

Mâine

FH Hafnarfjardar (Isl) – Austria Viena (Aus) 0-1

Zenit St. Petersburg (Rus) – FC Nordsjaelland (Dan) 1-0

Metalist Harkov (Ucr) – PAOK Salonic (Gre) 2-0

Sheriff Tiraspol (Mol) – Dinamo Zagreb (Cro) 0-1

IF Elfsborg (Sue) – Celtic FC (Sco) 0-1

Viktoria Plzen (Ceh) – Nomme Kalju (Est) 4-0

Zulte Waragem (Bel) – PSV Eindhoven (Ola) 0-2

Legia Varºovia (Pol) – Molde FK (Nor) 1-1

sã-l câºtigãm. Chiar dacã ne-am
impus la Tbilisi cu 2-0, asta ne
motiveazã ºi mai mult. Întâlnim un
adversar bun, care cu siguranþã va
veni sã câºtige. S-a vãzut ºi în tur
cã Dinamo e o echipã bunã, care a
avut ºanse sã marcheze.

Am discutat mult cu jucãtorii.
Vom avea o ºedinþã video chiar
înainte de meci, unde le vom arãta
exact ce s-a greºit în partida de la
Tbilisi.  Suntem pregãtiþi ºi îi asi-
gur pe fani cã vom încerca sã câº-
tigãm meciul.

A fost dificil pentru noi sã nu
avem nici o partidã oficial acum.
Eu îmi doresc foarte mult ca Stea-
ua sã joace din trei în trei zile. Avem
un lot foarte puternic ºi jucãtori
care îºi doresc sã evolueze cât mai
mult.

Cel mai important lucru pentru
Steaua ºi pentru fotbalul românesc
este ca Steaua sã se califice în gru-

pele Ligii Campionilor. Pentru acest
obiectiv am fãcut programul din
aceastã varã.

Ne-am fi dorit foarte mult sã
avem un gazon bun, dar eu voi fi
ultimul om care va da vina pe su-
prafaþa de joc. Noi trebuie sã ju-
cãm bine ºi sã câºtigãm meciurile.
Celelalte lucruri nu conteazã”, a
declarat Laurenþiu Reghecampf.

Pintilii, Szukala ºi Piovaccari – la
un „galben” de suspendare,
Nikolici – accidentat!

Tehnicianul Stelei a precizat cã
va trata cu atenþie situaþia celor care
ar rata primul meci din play-off
(n.r. ultima fazã înaintea grupelor)
dacã ar primi un cartonaº galben
cu Dinamo Tbilisi. Lukasz Szuka-
la, Mihai Pintilii ºi Federico Pio-
vaccari au acumulat deja câte douã
avertismente în partidele disputate
pânã acum în preliminarii, iar Re-
ghe spune cã vrea neapãrat sã se
poatã baza pe cei trei în meciurile
din turul urmãtor.

„N-am vrea sã menajãm pe ni-
meni, însã vom vedea. Sunt trei ju-
cãtori cu douã cartonaºe galbene ºi
care ar sta la urmãtorul cartonaº,
Szukala, Pintilii ºi Piovaccari. Tre-
buie sã avem grijã pentru cã e vor-
ba de jucãtori pe care trebuie sã îi
avem neapãrat în play-off”.

Dacã în cazul lui Pintilii ºi Szu-
kala existã soluþii pentru a fi sub-
stituiþi (Gardoº ºi Prepeliþã), este
de aºteptat ca Piovaccari sã aparã
în primul 11 chiar din debut, de-
oarece titularul Stefan Nikolici

(i-a luat faþa lui Piovaccari în 4 din
cele 5 meciuri disputate pânã acum
de Steaua) acuza unele probleme
medicale ieri, când a apãrut ºi in-
formaþia cã va fi menajat. Pentru
Reghe ar fi ºi varianta Tatu, numai
cã brazilianul a jucat extrem de
puþin în acest start de sezon, având
la rândul sãu probleme.

Echipa Stelei ar putea arãta
astfel: Tãtãruºanu – Georgievski,
Chiricheº, Gardoº, Latovlevici –
Bourceanu, Prepeliþã – Adi Popa,
Iancu, Tãnase – Piovaccari.

Uhrin, conºtient de misiunea
ingratã a elevilor sãu

Ajunºi ieri la prânz la Bucureºti,
campionii Georgiei nu pãreau sã-
ºi mai punã mari speranþe înaintea
confruntãrii cu trupa „roº-albas-
trã”. Tehnicianul ceh Duºan Uhrin

s-a arãtat de pãrere cã, indiferent
de “11”-le pe care Laurenþiu Re-
ghecampf va decide sã îl alinieze
mâine, Dinamo pleacã cu ºansa a
doua. „În tur au fost ºanse 50-50,
dar acum e mult mai greu. Steaua
are o un lot puternic, o echipã foar-
te bunã, aºa cã nu ºtiu cât ne va
ajuta dacã Laurenþiu Reghecampf
va alege sã îi menajeze pe fotbaliº-
tii care sunt la limita suspendãrii”,
a declarat Duºan Uhrin la sosirea
pe aeroportul Bãneasa.

Altfel, partida Steaua – Dinamo
Tbilisi, va fi condusã de o brigadã
din Islanda avându-l la centru pe
Kristinn Jakobsson, ajutat la cele
douã linii de Sigurdur Oli Thorleif-
sson ºi Birkir Sigurdarson, în timp
ce Gunnar Jarl Jonsson va fi re-
zervã. Observator de arbitri a fost
desemnat belgianul Michel Piraux.

Digi Sport 1
20:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Steaua – Dinamo Tbilisi.

Digi Sport 2
19:00 – TENIS (M) – Turneul de la Montreal (Canada): ziua a 2-a .

Digi Sport 3
21:45 – FOTBAL – Cupa Ligii Angliei: Morecambe – Wolverhampton.

Venit mult mai devreme ca de
obicei, în doar etapa a 4-a, ºocul
ucrainean dintre ªahtior ºi
Dinamo Kiev a oferit artificii din
start. Era secunda 74 a jocului de
duminicã când Srna a plasat
formidabil mingea pe lângã zid,
executându-l pe Toval din
loviturã liberã! “Donbass Arena”
a luat foc instantaneu, jumãtatea
oaspeþilor fiind acoperitã de
fumul torþelor aprinse în
peluzã. Focul s-a mutat însã
rapid în careul campioanei
ºi Belhanda (8) a reechilibrat
balanþa, dupã acþiunea lui
Mbokani ºi respingerea
proastã a lui Kucer: ºut
imparabil de la 11 metri.
Pânã la pauzã a mai fost de
notat doar bara aceluiaºi
Srna, tot dintr-o “directã”.

Mircea Lucescu a mutat
inspirat însã la vestiare, cu
Eduardo în locul unui

Veste bunã pentru suporterii Re-
alului de pretutindeni. Ediþia tipãri-
tã de luni a cotidianului Marca a
anunþat cã portughezul Cristiano

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Cristiano Ronaldo îºi va prelungi
contractul cu Real Madrid

Salariul, unul fabulos

Ronaldo (28 de ani) îºi va prelungi
contractul cu “galacticii“, scadent
la 30 iunie 2015, pe încã trei se-
zoane.

Conform sursei citate, “CR7” ar
urma sã primeascã un salariu sta-
gional de 17 milioane de euro.

Ronaldo, la Real Madrid din vara
anului 2009, a fost ofertat în
aceastã varã de echipe precum
Paris Saint-Germain, Manchester
City ºi Manchester United. Ultima
dintre ele este chiar echipa de la
care a ajuns în capitala Spaniei, în
schimbul sumei, record ºi acum,
de 94 de milioane de euro.

Supremaþia continuã

ªahtior-ul lui “Il Luce”, un nou succes
în faþa rivalei Dinamo Kiev

închizãtor. ªi brazilianul naturali-
zat croat i-a readus avantajul
(52): reluare din trei metri, din
pasa cu capul datã de Taison. La
2-1, ªahtior a fãcut pasul înapoi,
acceptând dominarea trupei lui
Oleg Blohin. Care a ratat ºansa
egalãrii prin Iarmolenko (70), ºut
central prins de Kaniboloþki.

ªahtior a închis meciul în
minutul 84. Lecþie de contraatac,

5 pase ºi finalizare cu emoþii a lui
Alex Teixeira, din pasa lui Fred.
3-1 ºi “mineriada” continuã!

5 puncte este avansul lui
Lucescu în faþa lui Dinamo Kiev
dupã 4 etape, ªahtior fiind singura
echipã cu punctaj maxim.

6 victorii consecutive are
acum “Il Luce” contra marii
rivale, în ultimele 7 “directe”.

Echipe
ªahtior: Kaniboloþki –

Srna, Kucer, Rakiþki, ªevciuk
(Sobol 82) – Greciºkin
(Eduardo 46), Hubschman –
Douglas Costa (Fred 73),
Alex Teixeira, Taison – Luiz
Adriano.

Dinamo: Koval – Danilo
Silva, Haceridi, Selin, Tre-
moulinas – Iarmolenko
(Bezus 78), Haruna, Miguel
Veloso, Gusev (Lens 61) -
Belhanda (Ideye 71) –
Mbokani.
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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)

 CLASAMENT               M                    V               E                  Î                  G      P
Pandurii 3 2 1 0 6-3 7
Astra 2 2 0 0 9-2 6
Oţelul 3 2 0 1 4-3 6
Petrolul 3 1 2 0 2-1 5
Botoşani 3 1 2 0 3-2 5
Săgeata 3 1 2 0 3-2 5
Ceahlăul 3 1 1 1 5-3 4
ACS Poli 2 1 1 0 4-2 4
Steaua 1 1 0 0 2-1 3
Dinamo 2 1 0 1 2-2 3
CFR Cluj 2 0 2 0 2-2 2
Braşov 3 0 2 1 2-4 2
„U” Cluj 3 0 1 2 2-4 1
Chiajna 0 0 0 0 0-0 0
Mediaş 2 0 0 2 1-3 0
FC Vaslui 1 0 0 1 0-2 0
Viitorul 1 0 0 1 0-4 0
Corona 3 0 0 3 2-9 0

6

5

4

LIGA I

Etapa a III-a
„U” Cluj – Ceahlăul 1-1
Au marcat: Târnăcop 41 / Golubovic 31.
FC Botoşani – Săgeata Năvodari 1-1
Au marcat: Cârjan 49 / V. Lupu 87.
Steaua – Concordia Chiajna a fost amânat.
Corona Braşov – Astra Giurgiu 2-5
Au marcat: Stănescu 42, Ene 48 / Fatai 19, 33, Budescu 28, 30, De

Amorim 86.
Petrolul – FC Braşov 0-0
Pandurii – Oţelul 2-1
Au marcat: Paraskevas 47, Eric 90 / Astafei 20.
Meciurile ACS Poli Timişoara – Gaz Metan, Viitorul – Dinamo, FC

Vaslui – CFR Cluj s-au jucat aseară.

În cadrul şedinţei de ieri de la FRF
nu s-a luat nici o decizie în privinţa
echipelor care vor lua startul în noile
campionate ale Ligii a II-a şi a III-a.
Federalii au decis ca tragerea la sorţi
a programului să fie amânată pentru
14 august, după Comitetul Executiv,
astfel că în timpul rămas până atunci
echipele au primit timp să-şi rezolve
problemele şi să anunţe dacă pot sau
nu continua în campionat. Cele două
echipe din Craiova, CS Universita-
tea şi echipa lui Adrian Mititelu au
fost incluse pe lista echipelor din Liga
a II-a, deşi apariţia lor a suscitat dis-
cuţii. Veşti pozitive a dat chiar preşe-
dintele FRF, Mircea Sandu, în confe-
rinţa sa de presă: „Cred că prin pris-
ma dificultăţilor care sunt la nivelul
cluburilor de ligă secundă, ar fi nor-
mal să-i lăsăm să joace pe toţi, dacă
prezintă minimum de condiţii cerute:
un buget cât de cât, un stadion, asi-
gurarea jucătorilor şi a stadionului”.
Din partea CS Universitatea au fost
prezenţi la şedinţa cluburilor din Liga
a II-a Pavel Badea şi Felix Grigore,
însă cei doi nu au  fost întâmpinaţi
prea călduros. Astfel, mai multe echi-
pe din Liga a II-a şi-au exprimat in-
tenţia de a contesta prezenţa clubu-
lui din Bănie în eşalonul secund, în-
trucât nu ar exista cadru legal pentru
a aceasta, locul acordat de Comite-
tul Executiv fiind valabil pentru se-
zonul precedent. Inclusiv noul repre-
zentant al cluburilor de Liga a II-a,
Aurel Braşoveanu , de la Dunărea
Galaţi, s-a exprimat împotriva primirii
CS Universitatea Craiova în compe-
tiţie. De asemenea, formaţiile care au
retrogradat la finalul stagiunii trecu-
te, având modelul Chiajna, au anun-
ţat că vor face apel la TAS pentru ca
locul lor să nu fie atribuit  clubului
din Bănie. În schimb, echipa lui Adri-
an Mititelu ar putea fi primită în cam-
pionat, dar sunt mari semne de între-

Preşedintele FRF, Mircea Sandu, a declarat, ieri, că pro-
punerea LPF făcută în cadrul Comitetului Executiv al FRF,
conform căreia Liga I să aibă 18 echipe în sezonul 2013/
2014, a fost făcută de incompetenţi, precizând că el a vo-
tat împotriva acesteia şi împotriva barajului dintre Rapid
şi Concordia. Sandu susţine că Liga I ar fi trebuit să în-
ceapă cu 17 echipe. „Niciunul dintre cele două cluburi nu
îndeplineau condiţiile de a participa în Liga I. Am votat
împotriva propunerii pe care a făcut-o Doru Costin, aceea
de a se disputa barajul şi împotriva propunerii făcute de
LPF pentru 18 echipe. Din păcate, au fost şapte voturi la
unu şi majoritatea decide, aşa că am dat drumul hotărârii.
Şi astăzi spun că nici Concordia, nici Rapidul nu îndepli-
nesc condiţiile de a participa în Liga I” a spus Sandu.A-
cesta a precizat că atât timp cât va fi în funcţie, licenţierea
la Liga I nu va fi scoasă, deoarece a adus multe lucruri

Înscrierea CS Universitatea a fost
contestată de alte cluburi, în timp ce
societatea lui Adrian Mititelu nu
prezintă garanţii financiare

bare în privinţa programării acesteia,
din cauza datoriilor pe care le are.

Vor fi două serii
de câte 14 echipe

Chiar dacă nu s-au stabilit echi-
pele care vor lua startul în noul cam-
pionat, s-a decis după ce format se
va evolua în acest sezon şi în viito-
rul. Astfel, Liga a II-a va fi alcătuită
în acest sezon din două serii a câte
14 echipe, în timp ce viitorul sezon
va fi redus la câte 12 echipe în fiecare
serie, însă se va introduce sistemul
play-off / play-out. La nivelul Ligii a
III-a, noul campionat va începe cu
câte 12 echipe în fiecare serie din cele
6 actuale, însă va fi introdus siste-

mul play-off / play-out. Cele două
echipe ale Craiovei aşteaptă decizia
FRF pentru a se înscrie. Totuşi, mai
multe echipe au probleme financiare
şi s-ar putea retrage. Astfel, CS Tur-
nu Severin, CS Otopeni, Luceafărul
Oradea au confirmat că nu vor intra
în campionat, în timp ce Delta Tul-

cea, Sportul, Farul, sau Rapid Sucea-
va sunt pe punctul de a abandona.
Pe lângă cele două echipe ale Craio-
vei, în stand-by se mai află formaţiile
care au retrogradat la finalul ediţiei
trecute ş i care p ret ind revenirea,
Chindia, Dinamo II sau FC Maramu-
reş, dar şi formaţii care s-au clasat pe
locul secund în seriile Ligii a III-a,
precum Axintele, Fortuna Câmpina,
Oşorhei sau Giarmata. La Adunarea
Generală a cluburilor de Liga a II-a şi
a III-a s-au ales noii reprezentanţi ai
cluburilor de Liga a III-a, dar şi înlo-
cuitorul lui Cornel Şfaiţer la Liga a II-
a, acesta fiind desemnat Aurel Bra-
şoveanu, de la Dunărea Galaţi, care
l-a devansat pe Florin Prunea, de la
CSMS Iaşi. La Liga a III-a, au fost
şase candidaţi pentru cele două lo-

curi rămase libere: Marius Burcă (Me-
taloglobus), Alex Krenek (CS Oşor-
hei), Marian Rus en (Juventus),
Ghiorghi Zotic (FCM Târgoviş te),
Constantin Ştefan (Dunărea Călăraşi)
şi Virgil Munteanu (Fortuna). Marius
Burcă şi Alex Krenek au obţinut man-
datele.

Mircea Sandu: „Nici Rapid, nici
Chiajna nu meritau să fie în Liga I”

Şeful FRF a menţionat că nu va elimina criteriul licenţierii
bune în  fotbalul
românesc. „Cât
sunt eu preşedin-
te, licen ţierea nu
se va scoate. De la
anul, treaba lor. Acest sistem de licenţiere, indiferent cât
este de dur sau de lejer, a adus lucruri bune în fotbalul
românesc. În infrastructură, că s-au modernizat vestiare-
le, că s-au acoperit, că s-a pus căldură sub spaţiul de joc.
A făcut puţină ordine în contabilităţile cluburilor, că au
venit cu centrele de copii şi juniori. În ţările scandinave şi
în Germania se face licenţiere şi pentru fotbalul feminin,
iar noi, în marele fotbal din România, nu mai vrem licenţie-
re, că ne-am săturat să avem acolo cât de cât o ordine.
Vrem să fie totul vraişte. Dacă scoatem licenţierea, în cinci
ani de zile s-a ales praful de tot” a spus Sandu.
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