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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Să nu te miri, Popescule, că
după ce ne-a dispărut flota, o să
ne dispară şi marea.

Primul

cotidian al

Olteniei

administraţie / 3

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 Portăreşti: 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. 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
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Craiovenii sunt aşteptaţi să participe la un cros caritabil or-
ganizat cu scopul strângerii de fonduri pentru reabilitarea Sec-
ţiei de Pediatrie a Spitalului Filantropia din Craiova. Evenimen-
tul sportiv, care se va desfăşura duminică, 18 august, începând
cu ora 9.00, este organizat de Asociaţia Română a Tinerilor cu
Iniţiativă şi Centrul de Voluntariat Voluntaris, în parteneriat
cu Primăria Craiova, Consiliul Municipal Local, Direcţia Jude-
ţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, Crucea Roşie Dolj, Palatul
Copiilor Craiova şi Muzeul Olteniei.

Aleargă pentru sănătatea ta şi a copiilor
din oraşul tău la Crosul Filantropiei!
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Mârşani:
Ziua unei

comune mari

Angajat al
Companiei de
Apă decedat la
serviciu

Deţinuţii de la
Penitenciarul

Craiova
confecţionează,

de 50 de ani,
pantofi
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$1 EURO ...........................4,4250 ............. 44250
1 lirã sterlinã..........................5,1424.......................51424

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaievineri, 16 august - max: 31°C - min: 19°C

METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,3243........33243
1 g AUR (preþ în lei).......142,6092.....1426092

Cursul pieþei valutare din 16 august 2013-anunþat de BNR
VALUTA
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Guvernul va menþine ºi anul viitor interdicþia
de a acorda tichete de masã, tichete-cadou sau
de vacanþã cãtre bugetari, dar ºi indemnizaþii lu-
nare reparatorii pentru o categorie de revoluþio-
nari, limitând în continuare gratuitãþile la trans-
portul feroviar, potrivit unui proiect de ordonan-

þã. Aceste drepturi nu au mai fost acordate înce-
pând cu anul 2009, iar actualul guvern intenþio-
neazã sã blocheze plãþile ºi în 2014.

Astfel, instituþiile ºi autoritãþile publice centra-
le ºi locale, indiferent de sistemul de finanþare ºi
de subordonare, inclusiv activitãþile finanþate in-

tegral din venituri proprii
înfiinþate pe lângã institu-
þiile publice, cu excepþia in-
stituþiilor finanþate integral
din venituri proprii ºi a ser-
viciilor de ambulanþã, nu
vor acorda nici anul viitor
tichete de masã, tichete-
cadou ºi tichete de vacan-
þã pentru angajaþi, potrivit
proiectului elaborat de Mi-
nisterul Finanþelor.

Guvernul Boc hotãrâse
cã nu se acordã indemniza-
þiile lunare reparatorii des-
tinate unei anumite catego-
rii de revoluþionari, prevã-
zute în Legea recunoºtin-
þei faþã de eroii-martiri ºi
luptãtorii care au contribuit

la victoria Revoluþiei române din decembrie 1989,
precum ºi faþã de persoanele care ºi-au jertfit viaþa
sau au avut de suferit în urma revoltei muncito-
reºti anticomuniste de la Braºov din noiembrie
1987. Indemnizaþia era destinatã persoanelor care
au obþinut titlul de “Luptãtor Remarcat prin Fapte
Deosebite”, atribuit celor care, în perioada 14-25
decembrie 1989, au mobilizat ºi condus grupuri sau
mulþimi de oameni, au construit ºi menþinut barica-
de împotriva forþelor de represiune ale regimului
totalitar comunist, dacã au un venit mai mic decât
salariul mediu brut pe economie. De aceleaºi drep-
turi ar fi trebuit sã beneficieze ºi copiii eroilor-mar-
tiri, indiferent de vârstã, dacã nu sunt încadraþi în
nici o formã de învãþãmânt ori nu realizeazã veni-
turi, din motive neimputabile lor.

Proiectul elaborat de Ministerul Finanþelor re-
levã cã prevederea care stabilea cã aceste indem-
nizaþii nu sunt acordate în 2012 ºi 2013 va fi apli-
catã ºi în 2014. De asemenea, Guvernul va limita
ºi anul viitor reducerile de tarife sau, dupã caz,
gratuitãþile la transportul feroviar în limita a trei
cãlãtorii dus-întors sau 6 cãlãtorii simple, con-
form OG 112/1999 privind cãlãtoriile gratuite în
interes de serviciu ºi în interes personal pe cãile
ferate române.

Guvernul va pãstra ºi în 2014 restricþiile la ticheteGuvernul va pãstra ºi în 2014 restricþiile la ticheteGuvernul va pãstra ºi în 2014 restricþiile la ticheteGuvernul va pãstra ºi în 2014 restricþiile la ticheteGuvernul va pãstra ºi în 2014 restricþiile la tichete
de masã, cadou, de vacanþã ºi gratuitãþi CFRde masã, cadou, de vacanþã ºi gratuitãþi CFRde masã, cadou, de vacanþã ºi gratuitãþi CFRde masã, cadou, de vacanþã ºi gratuitãþi CFRde masã, cadou, de vacanþã ºi gratuitãþi CFR

 Preºedintele Traian Bãsescu a
ajuns, ieri, alãturi de soþia sa, Ma-
ria, la Mãnãstirea “Adormirea
Maicii Domnului” de la Izvoru
Mureºului din judeþul Harghita.
La ceremonia religioasã au fost
prezenþi aproape o mie de oameni,
unii dintre ei fiind îmbrãcaþi în
costume populare. La slujbã au
participat ºi ministrul de Externe,
Titus Corlãþean, senatorul PSD
Ecaterina Andronescu ºi judecã-
torul de la Curtea Constituþionalã
Valer Dorneanu.

În timpul slujbei au fost împãr-
þite, potrivit maicii stareþe, 1.200
de drapele tricolore, care “vor fi
trimise în toate colþurile lumii”,
acolo unde trãiesc români, prin re-
prezentanþii comunitãþilor de ro-
mâni prezenþi la Universitatea de
varã de la Izvoru Mureºului. Pre-
ºedintele a luat drapelul, l-a ridi-
cat, l-a agitat ºi a mulþumit pentru
iniþiativa de a dãrui drapelul ro-
mânesc credincioºilor prezenþi la
slujbã.

 Bãsescu a spus apoi cã, ve-
nind spre Izvoru Mureºului, a vã-
zut la porþi ºi drapelul secuiesc,
lângã cel al Ungariei, el întrebân-
du-se dacã nu era loc ºi pentru
drapelul României. „Venind încoa-
ce, ºi nu numai astãzi – sigur cã
respectãm mult drepturile fiecãru-

Traian Bãsescu, în Harghita: „Am
vãzut la porþi steagul secuiesc. Oare
nu era loc ºi pentru cel românesc?” Instanþa supremã a decis ca ju-

decãtoarea Veronica Cîrstoiu
(foto), de la Curtea de Apel Bucu-
reºti, ºi fiul ei, Florin Cergan, sã
fie cercetaþi în continuare în arest,
în dosarul în care sunt acuzaþi cã
au luat mitã pentru a interveni în
soluþionarea unor dosare, printre
care ºi cel al lui Dinel Staicu, de-
cizia fiind definitivã. Atât judecã-
toarea Veronica Cîrstoiu, cât ºi
fiul acesteia au refuzat sã facã
declaraþii în faþa instanþei supre-
me. Avocata Veronicãi Cîrstoiu a
declarat cã aceasta nu a putut sã
dea declaraþii în faþa instanþei, de
jenã. “Nu aþi realizat cã a avut
ochii în lacrimi, cã emoþia puter-
nicã, fundamentatã de jena, ru-
ºinea sã-i spunem aºa, pe româ-
neºte, situaþiei în care se regã-
seºte, i-a aºezat acel nod în gât
ºi dacã, am fi ºi umani, nu numai
reporteri, n-am pune asemenea
întrebãri. (...) Jena este faþã de
toatã lumea”, a spus Lorette
Luca, avocata Veronicãi Cîrsto-
iu. Florin Cergan a solicitat sã fie
pus în libertate, pe motiv cã are
în întreþinere un bãiat de 10 ani
ºi o fetiþã de un an ºi ºase luni,
iar soþia are grave probleme de
sãnãtate. Judecãtoarea Veronica
Cîrstoiu, de la Curtea de Apel Bu-
cureºti, ºi fiul acesteia, Florin
Cergan, au fost arestaþi preven-
tiv, în 9 august, de Curtea de Apel

Judecãtoarea Veronica Cîrstoiu ºi fiul
ei, Florin Cergan, rãmân în arest

Premierul Victor Ponta a
anunþat, ieri, cã pe 27 august va
participa la inaugurarea lucrãrilor
de construcþie a gazoductului
Iaºi-Ungheni. La ceremonie
urmeazã sã participe ºi premierul
de la Chiºinãu, Iurie Leancã, ºi
comisarul european al Energiei,
Gunther Oettinger. Contractul
privind construcþia conductei de
gaze care va conecta România ºi
Republica Moldova pe direcþia

Iaºi-Ungheni a fost semnat pe 8
august. Potrivit Ministerului
Dezvoltãrii Regionale ºi Adminis-
traþiei Publice, proiectul face parte
din cadrul Programului Operaþio-
nal Comun „România – Ucraina –
Republica Moldova 2007-2013” ºi
va fi derulat de Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale din
România, în calitate de lider de
proiect, în parteneriat cu Ministe-
rul Economiei din Republica

Moldova. Proiectul are o duratã
de implementare de 17 luni ºi
urmãreºte asigurarea unui nivel
superior de securitate energeticã
pentru Republica Moldova ºi
partea esticã a României, prin
diversificarea surselor de alimen-
tare cu gaz. Bugetul total al
proiectului este de 26,4 milioane
de euro, din care 7 milioane de
euro, adicã 26,42%, reprezintã
contribuþia financiarã a Uniunii

Europene, prin Programul Operaþi-
onal Comun „România-Ucraina-
Republica Moldova 2007-2013”,
finanþat prin Instrumentul
European de Vecinãtate ºi
Parteneriat. Gazoductul va putea
transporta la capacitate finalã 1,5
miliarde metri cubi de gaze, mai
mult decât cei 1,3 miliarde metri
cubi de gaze ce reprezintã
necesarul de consum al Republicii
Moldova.

ia, ca la el în casã sã facã ce vrea
–, am vãzut la porþi ºi drapelul
secuiesc lângã cel unguresc, cel
al Ungariei. Oare nu era loc ºi pen-
tru drapelul României? Nimeni nu
spune sã nu le punã pe acestea
acasã la ei, dacã aºa vor. Dar tre-
buie sã gãsim un loc ºi pentru tri-
color pentru cã acesta va fi sem-
nul cã ne respectãm unii pe alþii”,
a spus preºedintele. Dupã slujba
religioasã a avut loc o agapã în
curtea mãnãstirii, la care a fost in-
vitat ºi ºeful statului.

Preºedintele a mai fost la Izvo-
ru Mureºului ºi luni, când a parti-
cipat la cea de-a XI-a ediþie a Uni-
versitãþii de Varã, organizatã de
Fundaþia Naþionalã pentru Româ-
nii de Pretutindeni, alãturi de
Centrul Cultural Topliþa, Centrul
European de Studii Covasna –
Harghita din Sfântu Gheorghe, cu
sprijinul Departamentului Politici
pentru Relaþia cu Românii de Pre-
tutindeni (DPRRP) ºi al Episcopiei
Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei.
La manifestare s-au aflat lideri ai
organizaþiilor româneºti din jurul
frontierelor þãrii ºi din Balcani
(Bulgaria, Serbia, Ungaria, Ucrai-
na, Albania), dar ºi din Diaspora
româneascã (Italia ºi Franþa), pre-
cum ºi o delegaþie din Republica
Moldova.

Bucureºti, în dosarul în care sunt
acuzaþi de complicitate la trafic de
influenþã ºi luare de mitã pentru
soluþii favorabile în dosare. În
motivarea deciziei de arestare pre-
ventivã, instanþa a arãtat cã jude-
cãtoarea Veronica Cîrstoiu a primit
de la Dinel Staicu, prin intermediul
avocatei acestuia Adriana Dascã-
lu, 630.000 de euro pentru a anulat
condamnarea la ºapte ani de închi-
soare cu executare primitã de Di-
nel Staicu în dosarul fraudãrii Bãn-
cii Internaþionale a Religiilor (BIR).

Premierul va participa pe 27 august la inaugurarea lucrãrilor la gazoductul Iaºi-Ungheni

Ministrul Agriculturii a dispus
efectuarea unui control
extins la APIA

Ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, Daniel Constantin, a dispus
Corpului de Control efectuarea de ur-
genþã a unui control extins la Agenþia
de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agricultu-
rã (APIA), cu privire la întreaga activi-
tate a directorului general adjunct, Au-
rel Panã, se aratã într-un comunicat al
ministerului. Potrivit MADR, controlul
vizeazã cu precãdere activitatea legatã
de achiziþiile publice avute în responsa-
bilitate de Aurel Panã, în calitate de
membru sau preºedinte al unor comisii
de licitaþii. Procurorii Direcþiei Naþio-
nale Anticorupþie au dispus reþinerea lui
Aurel Panã, director general adjunct al
APIA ºi preºedinte al comisiei de eva-
luare a ofertelor pentru achiziþia de ulei
în cadrul programului PEAD 2013, în
sarcina cãruia s-au reþinut infracþiunile
de luare de mitã ºi trafic de influenþã.

Omar Hayssam, transferat
la Penitenciarul Mãrgineni

Omul de afaceri Omar Hayssam a fost
transferat, ieri, de la Penitenciarul Ra-
hova la Mãrgineni, având stabilit un
regim de maximã siguranþã, au declarat
surse din cadrul unitãþii de detenþie din
judeþul Dâmboviþa. Deþinuþilor care exe-
cutã pedeapsa în regim de maximã sigu-
ranþã li se aplicã mãsuri stricte de pazã,
supraveghere ºi escortare. Aceºtia sunt
cazaþi, de regulã, individual, presteazã
muncã ºi desfãºoarã activitãþi educati-
ve, culturale, terapeutice, de consiliere
psihologicã ºi asistenþã socialã în gru-
puri mici, în spaþii anume stabilite în in-
teriorul penitenciarului, sub supraveghe-
re continuã. Hayssam a fost condamnat
de instanþele din România în patru do-
sare: 20 de ani de închisoare pentru rã-
pirea jurnaliºtilor în Irak, 16 ani de în-
chisoare în dosarul “Volvo Truck”, 3 ani
de închisoare în dosarul “Foresta Ne-
hoiu”, 2 ani de închisoare pentru trece-
rea frauduloasã a frontierei. Primele trei
condamnãri sunt definitive.
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Ca în fiecare an, ieri a fost Ziua comunei
Mârşani, una dintre localităţile rurale ale Dol-
jului care se poate lăuda nu doar cu trecutul
său dens, atestat prin Legea administrativă
din 31 martie 1864, ci şi prin înfăptuirile care

Mârşani:
Ziua unei comune mari

au urmat. Până în zilele noastre, pentru că
altfel nu se poate. Despre Mârşani mereu s-a
vorbit, de-a lungul timpului, avantajos şi odi-
nioară se dusese faima neîntrecuţilor meşteri
de căruţe trainice din lemn de salcâm bine
fiert şi bine strâns în coaste de fier, al căror
poate unic moştenitor mai este septuagena-
rul Constantin Săndoi, care mai ştie să lege
o căruţă. Meşteşugul s-a stins frumos, ca
un bătrân pe care clipa din urmă îl prinde şi
mândru, şi drept, ca pălimarul. Clienţi stin-
gheri mai încearcă şi astăzi câte o comandă
de şaretă bine făcută, dar cam în zadar. Apoi
cei din Mârşani deveniseră neîntrecuţi culti-
vatori de cartof timpuriu, dar şi de vară, însă
niciodată nu s-au îndoit sub descurajări, dacă
nu sub deznădejdea curată. Şi tot aşa. Aflat
la al patrulea mandat de primar, Constantin
Ghencioiu are ce povesti şi orice monogra-
fie a comunei nu poate să se sustragă măr-
turisirilor sale. Le-a organizat oamenilor co-
munei, ieri, un spectacol folcloric de ţinută,
cu peste 40 de solişti vocali, preluat de postul
de televiziune Favorit, încât localnicilor li s-

au adăugat ş i
mulţi dintre tinerii
comunelor veci-
ne, fiindcă aşa a
fost dintotdeauna,
deşi uneori „vene-
ticii” au mai cău-
tat gâlceavă cu tot
dinadinsul. Când
încing o horă sau
o sârbă tinerii din Mârşani, trebuie să te
ţină picioarele ca să o duc i la capăt şi nici-
odată nu s-a întâmplat să o abandoneze ei,
fiindcă ar f i fost o ruşine. Căliţi sub soarele
nemilos al verii c are se duce, dar şi al as-
perităţilor vieţii,  ei nu vor să aibă asemăna-
re între comunele din jur. Mârşaniul arată
bine. Ca zestre edilitară. Cu o lume harni-
că, chitită pe muncă, cum se spune, măr-
turisind o zbatere, o speranţă şi, implicit,
un ţel. La avuţia de astăzi a comunei nu s-
a ajuns prin tragere de cifre din alte cifre,
ci prin nesomn ş i tenacitate.  Pes te vreo
două luni, alimentarea cu apă a localităţii

va f i finalizată şi va începe asfaltarea a încă
2 km de străzi, care se vor adăuga celor 15
km deja asfaltaţi.  Ce mai povesteşte Costi-
că Ghencioiu? Când lumea comunei (5.000
de locuitori) l-a tot învestit în funcţia de
primar, înseamnă că s-a bazat pe ceva. Pe
cumpătare, pe vorbă chibzuită şi, bineînţe-
les,  pe fapte. Când doar promiţi ş i nu te ţii
de făgăduinţe, şi la Mârşani, ca şi în alte
locuri, nu te mai aleg nic i neamurile, dară-
mite res tul oamenilor.  Şi după cum se vede,
investiţia de încredere s-a justif icat. E vor-
ba de încrederea administrativă.

MIRCEA CANŢĂR

Mai multe porţiuni de străzi vor
fi înc hise, duminică, 18 august,
când se va desfăşura Crosul „Fi-
lantropiei” pe strada „Al. I. Cuza”
din Craiova. Potrivit
autorităţilor locale,
restricţionarea cir-
c ulaţiei rutiere va
avea loc între orele
9.00 ş i 10.00,  pe
următoarele străzi:
„Popa Şapcă”, „Al.
I. Cuza”, „Unirii” –
sec torul de drum
cuprins între inter-
secţia cu strada „Mi-
hai Viteazu” şi inter-
secţia cu strada „Al.
I .  Cuza”; s trada
„Theodor Aman” -
sec torul de drum
cuprins între inter-
secţia cu strada „Olteţ” şi intersec-
ţia cu strada „Al. I. Cuza”; strada
„Dreptăţii” – sectorul de drum cu-
prins între intersecţia c u strada
„Olteţ” şi intersecţia cu strada „Al.
I. Cuza”; bulevardul „Carol I” –
sectorul de drum cuprins între in-
tersecţia cu „Calea Bucureşti” şi

Restricţii rutiere în centrul Craiovei
intersecţia cu strada „Al. I. Cuza”;
strada „Arieş” – sectorul de drum
cuprins între intersecţia cu strada
„Împăratul Traian” şi intersecţia cu

strada „Al. I. Cuza”; strada „Ni-
c olae Bălcesc u” – sectorul de
drum cuprins între intersecţia cu
„Calea Bucureşti” şi intersecţia cu
strada „Al. I. Cuza”; strada „Ro-
mânia Muncitoare” – sectorul de
drum cuprins între intersecţia cu
strada „13 Septembrie” şi intersec-

ţia cu strada „Al. I. Cuza”; strada
„Alexandru Macedonski” – secto-
rul de drum cuprins între intersec-
ţia cu strada „Împăratul Traian” şi

intersecţia cu strada „13
Septembrie”; strada „Fra-
ţii Goleşti” – sectorul de
drum cuprins între inter-
secţia cu „Calea Bucureşti”
şi intersecţia cu strada „Al.
I. Cuza”; strada „Înfrăţirii”
– sectorul de drum cuprins
între intersecţia cu strada
„13 Septembrie” şi intersec-
ţia cu strada „Al. I. Cuza”;
breteaua de legătură între
„Calea Bucureşti” şi strada
„Al.I. Cuza”. În aceeaşi zi,
în intervalul orar 8.30
şi10.30, se va închide cir-
culaţia rutieră şi pe prima
bandă de circulaţie a sen-

sului de mers către Universitate de
pe strada „Al.I. Cuza”, sectorul de
drum cuprins între intersecţia cu
„Calea Bucureşti” şi intersecţia cu
breteaua de legătură între „Calea Bu-
cureşti” şi strada „Al.I. Cuza”.

LAURA MOÎRLICHE

Cartierul „Craioviţa Nouă”, fără apă rece
Craiovenii care locuiesc în car-

tierul „Craioviţa Nouă” nu vor avea,
marţi, apă rece. Conducerea Com-
paniei de Apă Oltenia anunţă între-
ruperea alimentării cu apă potabilă
între orele 10.00 şi 15.00, în zona
deservită de staţia de hidrofor nr. 4.
Potrivit reprezentanţilor CAO, ali-
mentarea cu apă potabilă va fi între-
ruptă pentru efectuarea unor lucrări
de deviere a unei conducte. Imobi-
lele afectate sunt următoarele: bloc
175 turn, bloc 175 I, bloc 175  J1,
bloc 175 J2, bloc 175 K, bloc 175
M, bloc 175 N; blocurile ANL (so-
ciale): B0, B1, B2, B3, B4, b5, b6,
B7, B8, S6; şcoala nr.34; bloc G1

garsoniere; bloc 174 D, bloc
175 G –turnuri; bloc 175 A,
bloc 175 B1, bloc 175 B2,
bloc 175 C, bloc 175 D, bloc
175E1, bloc 175 E2, bloc 175
F, bloc 175 R, bloc 175 O1,
bloc 175 O2, bloc 175P; bloc
174 I, scările A, B, C; bloc
174 H1, 174 H2, 174 F, 174
G; bloc 164 I, bloc 164 J,
bloc 164 K. Din cauza ma-
nevrelor de golire şi umplere
a sistemului public de alimentare cu
apă potabilă, ocazional, se pot pro-
duce modificări ale calităţii apei po-
tabile din punctul de vedere al turbi-
dităţii şi culorii, la apariţia acestor fe-

nomene fiind recomandat să se evi-
te consumul de apă potabilă, până la
limpezirea acesteia”, se arată într-un
comunicat al CAO.

LAURA MOŢÎRLICHE

Constantin
Ghencioiu
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Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, marþi seara, poliþiºtii Birou-
lui Rutier Craiova, în urma inves-
tigaþiilor efectuate, au reuºit sã-l
prindã pe autorul accidentului pro-
dus luni, 12 august, în Craiova, la

Dupã mai multe amânãri, marþi,
13 august a.c., seara, magistraþii
Judecãtoriei Craiova au luat în dis-
cuþie cererile de eliberare provizo-
rie sub control judiciar formulate
de primarul comunei Þuglui, Pau-
licã Neagoe, ºi de Iulian Mihai,
Constantin Coman ºi Zaga Radu.
Judecãtorii le-au respins celor pa-
tru solicitãrilor, aceºtia fiind men-
þinuþi dupã gratii. Cu toþii au fãcut
recurs, care se va judeca la Tribu-
nalul Dolj.

„În baza art. 160 ind. 8a alin. 6
C.p.p., respinge cererea de liberare
provizorie sub control judiciar for-
mulatã de inculpatul Neagoe Pauli-
cã, arestat preventiv prin încheie-
rea nr. 167 din 19.07.2013 a Jude-
cãtoriei Craiova. Cu drept de recurs
în 24 ore de la comunicare . Pro-
nunþatã în ºedinþã publicã azi

Poliþiºti din cadrul Biroului de
Investigaþii Criminale Calafat ºi
Biroului Arme, Explozivi ºi Sub-
stanþe Periculoase Dolj au or-
ganizat, miercuri, o acþiune, în
municipiul Calafat, pe linia pre-
venirii deþinerii ilegale de arme
neletale. Ca urmare a activitãþi-
lor specifice desfãºurate de oa-
menii legii a fost depistat Florin
Croitoru, de 23 de ani, din mu-
nicipiul Calafat, care deþinea un
pistol cu gaze marca Blow, de
calibrul 9 mm, precum ºi un

Doljean cercetat penal
dupã ce a fost prins cu un pistol

cu gaze ºi 47 de cartuºe
numãr de 47 cartuºe de acelaºi
calibru. Din cercetãrile efectua-
te de poliþiºti s-a stabilit faptul
cã acesta a achiziþionat  arma
ºi muniþia aferentã din oraºul
Vidin, Bulgaria, ºi a introdus-o
ilegal pe teritoriul þãrii, în luna
iunie a.c. Pistolul ºi muniþia au
fost ridicate pentru cercetãri, în
cauzã fiind întocmit dosar pe-
nal sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de deþinere de armã
neletalã din categoria celor su-
puse autorizãrii, fãrã drept.

ªoferul fugarªoferul fugarªoferul fugarªoferul fugarªoferul fugar, care a lovit o ambulanþã, care a lovit o ambulanþã, care a lovit o ambulanþã, care a lovit o ambulanþã, care a lovit o ambulanþã
ºi a accidentat o fatã, arestat pe 29 de zileºi a accidentat o fatã, arestat pe 29 de zileºi a accidentat o fatã, arestat pe 29 de zileºi a accidentat o fatã, arestat pe 29 de zileºi a accidentat o fatã, arestat pe 29 de zile

ªoferul care a trecut pe culoarea
roºie a semaforului electric, a lovit
o ambulanþã, a accidentat o fatã în
vârstã de 13 ani, la intersecþia bule-
vardului „1 Mai” cu strada „Tabaci”
ºi a fugit, a fost prins de poliþiºti.

Este vorba despre un tânãr de 18 ani,
din comuna Vârvoru de Jos, care nu
are permis de conducere. Miercuri
seara, Judecãtoria Craiova a dispus
arestarea preventivã a acestuia pen-
tru o perioadã de 29 de zile.

intersecþia strãzii „Tabaci” cu bu-
levardul „1 Mai”. Este vorba de-
spre Dãnuþ Petcu, de 18 ani, din
comuna Vârvoru de Jos, care a
fost reþinut pentru 24 de ore. Oa-
menii legii au stabilit cã acesta fu-

gise de la locul accidentului pentru
cã nu avea permis de conducere.

“Din cercetãri a rezultat fap-
tul cã tânãrul nu posedã permis
de conducere pentru nici o cate-
gorie de autovehicule, pe nume-
le sãu fiind întocmite acte pre-
mergãtoare începerii urmãririi
penale sub aspectul comiterii
infracþiunilor de vãtãmare corpo-
ralã din culpã, pãrãsirea locului
accidentului fãrã încuviinþarea
poliþiºtilor ºi conducere fãrã per-
mis”, ne-a declarat inspector prin-
cipal Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Dupã ce a petrecut noaptea în
arestul IPJ Dolj, în cursul zilei de
miercuri, Dãnuþ Petcu a fost pre-
zentat Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova, în urma audie-
rii procurorii luând decizia de a
sesiza instanþa de judecatã. Mier-
curi seara, magistraþii Judecãtoriei
Craiova au admis propunerea pro-

curorilor ºi au dispus arestarea pre-
ventivã pentru 29 de zile a lui Dã-
nuþ Petcu.

Reamintim cã luni, 12 august,
în jurul orei 11.00, o ambulanþã a
Serviciului Judeþean de Ambulanþã
(SAJ) Dolj, care circula cãtre Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova unde transporta un pa-
cient, a fost lovitã de un autotu-
rism Opel Calibra, înmatriculat în
Italia. În urma impactului, ºoferul
a pierdut controlul autoturismului
ºi a lovit o tânãrã care aºtepta sã

traverseze strada. Imediat dupã
producerea accidentului ºoferul
Opelului a fugit de la locul faptei,
iar victima, Adelina T., în vârstã
de 13 ani, din comuna doljeanã
Bucovãþ, a fost dusã la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova
pentru îngrijiri medicale. Din cer-
cetãrile efectuate la faþa locului,
poliþiºtii au stabilit cã accidentul s-
a petrecut pe fondul nerespectãrii
culorii roºu a semaforului electric
de cãtre conducãtorul autoturis-
mului Opel.

Primarul din Þuglui menþinut
dupã gratii

Magistraþii Judecãtoriei Craiova au
respins, marþi seara, cererea de
eliberare provizorie sub control
judiciar formulatã de primarul comu-
nei Þuglui, Paulicã Neagoe. Aceeaºi
soartã au avut-o ºi cererile celorlalte
trei persoane, administratori ai unor
societãþi comerciale din Dolj ºi Olt,
împreunã cu care primarul a fost
arestat, pe 19 iulie a.c., pentru abuz
în serviciu contra intereselor publice
în formã calificatã, complicitate la
abuz în serviciu, fals ºi uz de fals. Din
cercetãrile oamenilor legii a reieºit cã
primarul comunei Þuglui a achiziþio-

13.08.2013, ora 19.10”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a Judecãtoriei
Craiova, aceeaºi decizie fiind luatã
ºi cu privire la ceilalþi trei inculpaþi.

Reamintim cã ofiþeri din cadrul
Serviciului de Investigare a Frau-
delor Dolj, sprijiniþi de luptãtori ai
Serviciului pentru Acþiuni Speciale
din cadrul IPJ Dolj, au efectuat, pe
18 iulie a.c., trei percheziþii domici-
liare în localitãþile Potcoava, judeþul
Olt, Bãileºti ºi Þuglui, din judeþul
Dolj, la locuinþele unor persoane
suspecte de comiterea mai multor
infracþiuni de abuz în serviciu con-
tra intereselor publice în formã ca-
lificatã, complicitate la abuz în ser-
viciu, fals ºi uz de fals. Din cerce-
tãrile oamenilor legii s-a stabilit cã,
în perioada 2008 – 2012, Paulicã
Neagoe, de 58 de ani, primarul co-
munei Þuglui, prin procedura de

achiziþii directe de produse, a ac-
ceptat la platã facturi pentru pro-
duse ºi bunuri a cãror valoare a fost
supraevaluatã, preþurile acestora
depãºindu-le cu mult pe cele exis-
tente pe piaþã la momentul efectuã-
rii achiziþiilor, plãtind din bugetul
local suma totalã de 815.800 lei.
Prejudiciul cauzat prin efectuarea
acestor plãþi a fost calculat ca re-
zultat al diferenþei dintre sumele plã-
tite în mod nejustificat ºi costurile
reale ºi este de aproximativ 450.000
de lei, dupã cum au comunicat, la
momentul respectiv, reprezentanþii
IPJ Dolj. În urma probatoriului ad-
ministrat, s-a luat mãsura reþinerii
pe bazã de ordonanþã de reþinere pe
24 ore a lui Paulicã Neagoe, Iulian
Mihai, Constantin Coman ºi Zaga
Radu, care au fost arestaþi preven-
tiv pe 19 iulie.

nat mai multe bunuri de la câteva
societãþi comerciale, la preþuri mult
peste valoarea de piaþã, prejudiciul
creat în acest fel bugetului local, în
perioada 2008 – 2012, fiind estimat
la 450.000 de lei.
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GEORGE POPESCU

Sedus, ca de atâtea ori, de prestaþia jur-
nalisticã a lui Umberto Eco (cu deosebire
din rubrica pe care o susþine sãptãmânal de
aproape trei decenii în paginile sãptãmâna-
lului milanez „Espresso” ), reiau aici po-
vestea unei zicale cu acoperire europene, a
cãrui istorie, în sine fascinantã, semiologul
italian o restituie conferindu-i dimensiunea
unei parabole.

Aluzia îl vizeazã, acolo, pe Berlusconi,
condamnat, cum se ºtie deja, printr-o sen-
tinþã definitivã ºi care, mobilizându-ºi cira-
cii sãi „portocalii” coabitanþi la guvernare,
încearcã toate subterfugiile, legale ºi mai
puþin legale, spre a scãpa basma curatã.
Marþi, seara târziu, s-a consumat, dezolant
pentru el ºi ai lui, speranþa pe care liderul
pedelist pensinsular ºi-o pusese într-o in-
tervenþie salvatoare a preºedintelui Napoli-
tano care, în litera legii, decretase cã nu e
cazul sã se intervinã în treburile justiþiei.

Ar rãmâne, atunci, o ultimã ºansã, anu-

me cea conservatã în zestrea paremiologi-
cã apuseanã din zicala „Existã un judecãtor
la Berlin!”.

Istoria zicalei ar fi aceasta.
Într-un land german, prin secolul al XVI-

II-lea, un morar s-a trezit cã nu-ºi mai pu-
tea continua treaba fiindcã un boier, de tea-
pa interlopilor de azi, cumpãrase ºi pârâul
ce învârtea, cu debitul sãu, roata morii.
Omul, harnic, inimos ºi cumsecade, dar mai
sãrac ºi, deci, fãrã… proptele, s-a adresat,
firesc, justiþiei: mai întâi, celei districtuale,
cum ar veni judecãtoriei din Filiaºi sau din
Segarcea, apoi tribunalului provincial ºi aºa
mai departe, pânã la… Înalta Curte. Fãrã
câºtig de cauzã.

Când toþi din jur, inclusiv pârâtul, tot
încercau sã-l convingã sã renunþe – fiind-
cã justiþie nu era nici atunci –, morarul
nostru se încãpãþâneazã, proferând, spre
hazul tuturor, aceastã propoziþie ce va fi
sunat probabil…  sibilinicã: „Existã un ju-

decãtor la Berlin!”.
Ei bine, la Berlin ajunge într-un târziu ºi

plângerea sa, însã, ca ºi astãzi, magistraþii
de acolo nu-i dau nici ei câºtig de cauzã.

Spre ºansa sa, întâmplarea ajunge pe pia-
þa… bârfei ºi, cum pe la Cotroceniul nemþi-
lor de atunci se afla un prinþ mai tânãr ºi
ceva mai interesat ca treburile justiþiei sã n-
o ia cu totul razna, cere documentele pro-
cesului ºi fiindcã constituþia („nerevizuitã”)
de atunci îi dãdea dreptul, îi cheamã pe ju-
decãtori la ordine ºi-i obligã sã-i dea câºtig
de cauzã bietului morar.

Dincolo însã de uzul propriu contextului
politic italian valorificat de Eco, în spaþiul
carpato-danubian actual, unde „morarii” se
numãrã cu sutele de mii, iar „prinþul” e de-
legat de alte mii de… aristocraþi de carton,
zicala respectivã pare mai curând redusã la
nivelul unei butade nelipsite de un adevãr
dramatic.

„Judecãtorul” nu mai e la… Berlin ori nu

e numai acolo, ci, cu domiciliul fix la Bru-
xelles ºi cu reºedinþe pe la Paris, pe la Lon-
dra ºi cine mai ºtie pe unde. Mai rãu este cã,
echipat cu tot felul de îndrituiri, judecãtorul
acesta ne-berlinez, multiplicat cât cuprinde,
nici nu se gândeºte la dreptatea morarului.
Ca ºi când la câteva veacuri distanþã încã
deranjat de tupeul princiar de a se fi ameste-
cat în treburile sale, el – ei – apãrã, cu orice
preþ, inclusiv acela al nedreptãþii evidente,
tabãra magistraþilor. ªi uneori trece cu ve-
derea intervenþii, mai mult ori mai puþin mas-
cate, ale unor noi …„prinþi” locali, fie aceº-
tia chiar decãzuþi din banale pretenþii „nobi-
le”. Ar pãrea, într-o lecturã mai popularã,
un fel de piraterie – asta spre a rãmâne în
lumea marinãreascã – prin apele tulburi ale
unei societãþi în care degringolada ºi-a aso-
ciat, nu de puþine ori, absurdul într-un pro-
ces în care democraþia e folositã ca sperie-
toare. ªi ca decont al unor injustiþii mai cra-
se decât cea a morarului neamþ.

„Existã un judecãtor la …Berlin?”„Existã un judecãtor la …Berlin?”„Existã un judecãtor la …Berlin?”„Existã un judecãtor la …Berlin?”„Existã un judecãtor la …Berlin?”

Cadrele Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au
fost solicitate miercuri, în jurul
orei 12.30, la intersecþia strãzii
„Râului” cu bulevardul „ªtirbei
Vodã” din Craiova, pentru a scoate
douã persoane inconºtiente dintr-
o gurã de canal. La faþa locului
au ajuns pompieri ai Detaºamen-
tului 1 Craiova, un echipaj

SMURD ºi o ambulanþã a Servi-
ciului Judeþean de Ambulanþã Dolj.
Cei doi bãrbaþi au primit îngrijiri
medicale, iar unul dintre ei a fost
transportat la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova, con-
ºtient. Cel de-al doilea nu a rãs-
puns manevrelor de resuscitare
efectuate zeci de minute de me-
dicii SMURD, fiind declarat de-

cesul sãu, ca urmare a unui stop
cardio-respirator ireversibil.

La locul tragediei au ajuns ºi
poliþiºti ai IPJ Dolj, dar ºi inspec-
tori din cadrul Inspectoratului
Teritorial de Muncã (ITM) Dolj,
care au demarat verificã-
rile pentru a stabili ce se
petrecuse.

Din cercetãrile oameni-
lor legii se pare cã mai
mulþi muncitori ai Compa-
niei de Apã ”Oltenia” fã-
ceau verificãri la reþeaua
de canalizare. Au deschis
capacul unui cãmin de vi-
zitare ºi trei dintre ei au
coborât, fãrã sã ºtie cã
sunt acumulãri de gaze în
interior, astfel cã nu pur-
tau mãºti de protecþie. Li
s-a fãcut rãu, iar Dumitru
Stuparu, de 47 de ani, a
încercat sã-ºi scoatã co-
legii afarã. Constantin
Controlu, de 58 de ani, din

Craiova, a reuºit sã iasã repede,
însã Stuparu ºi Gheorghe Calan-
giu, de 52 de ani, tot din Craio-
va, au leºinat. Echipajul medical
al SMURD a reuºit sã-l stabilize-
ze pe Gheorghe Calangiu, care a
fost transportat la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova cu
ambulanþa, însã cu Stuparu n-au
avut succes. Dupã zeci de minu-
te în care s-au fãcut manevre de
resuscitare, medicii n-au mai avut
decât sã declare decesul bãrba-
tului. Reprezentanþii ITM Dolj au
declarat cã cercetãrile continuã
în acest caz pentru stabilirea cu
exactitate a circumstanþelor în
care s-a produs tragedia.

CARMEN ZUICAN

Un bãrbat de 47 de ani, angajat al Com-
paniei de Apã „Oltenia”, ºi-a pierdut viaþa,
miercuri, în timpul serviciului, iar un altul a
ajuns la spital. Cei doi, împreunã cu alt co-
leg, aveau de fãcut verificãri la reþea, au
coborât într-un cãmin de vizitare situat la
intersecþia bulevardului „ªtirbei Vodã” cu
strada „Râului”, ºi le-a venit rãu din cauza

acumulãrii de gaze. Bãrbatul care a dece-
dat a reuºit sã-ºi scoatã un coleg afarã, îna-
inte de a leºina. Din pãcate, manevrele de
resuscitare ale medicilor SMURD au rãmas
fãrã rezultat. Poliþiºtii ºi reprezentanþii In-
spectoratului Teritorial de Muncã (ITM)
Dolj continuã ancheta pentru a stabili cir-
cumstanþele producerii tragediei.  

Angajat al Companiei de Apã decedat la serviciu

Reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj
au anunþat cã în zilele de 15 ºi 16 august a.c., cu
ocazia sãrbãtorii de Sfânta Maria, unitãþile sanitare
doljene funcþioneazã cu program de zile libere. Pen-
tru cã ambulatoriile de specialitate ale spitalelor nu
lucreazã, asistenþa medicalã de urgenþã este asigura-
tã prin intermediul unitãþilor de primiri urgenþã ºi a
camerelor de gardã.

În ceea ce priveºte municipiul Craiova, non-stop
se acordã asistenþã medicalã la Unitatea de Primiri
Urgenþe a Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã din Cra-
iova, în cadrul Compartimentului de Primiri Urgenþe
al Spitalul Clinic Municipal Filantropia din Craiova,
la Camera de Gardã a Spitalului Clinic de Boli Infec-

þioase din Craiova ºi la Camera de Gardã a Spitalului
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

Fãrã întrerupere funcþioneazã, astãzi, ºi centrele
de permanenþã din localitãþile Amãrãºtii de Jos, Be-
chet, Brabova, Bulzesti-Frãþila, Ghercesti, Ghidici,
Goicea, Murgaºi, Pleniþa ºi Sadova. În ceea ce pri-
veºte Serviciul Judeþean de Ambulanþã ºi SMURD,
apelabile la numãrul de telefon 112, acestea au pro-
gram normal de lucru.

La sediul Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj, din
strada „Lãmâiþei” nr. 10, funcþioneazã, între orele
8.00 – 22.00, serviciul de permanenþã epidemiologi-
cã, apelabil la numãrul de telefon 0251.554.872.

RADU ILICEANU

Spi ta le le  as igurã ,  as tãz i ,  doar  „urgenþe le”
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Tihan Matasarevici, prin
ambiþie deosebitã, dar ºi prin
muncã ºi devotament organizea-
zã, an de an, în toiul verii, prin
asociaþia pe care o conduce la
Kladovo, un festival al tradiþiei ºi
culturii româneºti, cãreia i-a spus
generic „Searã româneascã”.
Manifestarea reuneºte, an de an,
peste 250 de oameni, români ai
locului, dar ºi români de pe malul
celãlalt al Dunãrii, care vin din
curiozitate, din dorinþa de a se
distra româneºte, de a simþi
româneºte ºi de a socializa cu
fraþii lor din Valea Timocului.
Liderul românilor din Timoc,
Tihan Matasarevici, nu s-a lãsat
nici anul acesta ºi în urmã cu o

Petrecere de suflet pentru timoceni
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

La Kladovo se respectã tradiþia, astfel
cã ºi anul acesta s-a organizat o amplã fes-
tivitate la care au luat parte români de-o
parte ºi de-a alta a Dunãrii: „Seara româ-
neascã”, evenimentul de suflet al români-
lor timoceni. Petrecerea cu cântece ºi dan-
suri, dar ºi mâncare tradiþionalã româneas-
cã, a þinut pânã dimineaþa în zori. Fete fru-
moase, românce adevãrate, au defilat pe
podium în cadrul unul concurs de Miss, in-
titulat sugestiv „Cea mai frumoasã român-

cã”. Se putea numi, pe bunã dreptate, chiar
ºi „Cele mai frumoase românce”, juriul
având o sarcinã grea de îndeplinit, ºi anu-
me sã o aleagã pe cea mai chipeºã din cele
mai frumoase ºi ambiþioase românce de pe
Valea Timocului. Sufletul petrecerii a fost,
ºi de data aceasta, unul din cei mai proe-
minenþi lideri ai românilor din Timoc, Ti-
han Matasarevici, preºedintele Asociaþiei
pentru Tradiþia ºi Cultura Românilor „Du-
nãrea“ din Kladovo.

sãptãmâna i-a mai strâns încã o
datã, laolaltã, pe români, într-un
cadrul deosebit, la o searã cu
adevãrat româneascã, unde nu au
lipsit muzica de calitate, concur-
sul „Miss Românca”, dar nici
bucatele tradiþionale româneºti.

S-a vorbit numai
în limba românã

Evenimentul s-a desfãºurat ºi
anul acesta tot la hotelul Djer-
dap, aflat pe malul Dunãrii în
Kladovo, într-un cadrul foarte
select, dar ºi tradiþional în
acelaºi timp. „A o fost o searã
ineditã. Anul acesta dedicatã în
exclusivitate limbii române,
deoarece la aceastã manifestare

s-a vorbit, în premierã, doar în
limba românã. În ultimii ani,
evenimentul cultural de excepþie
a fost precedat de câte o masã
rotundã cu teme incitante despre
români ºi despre continuitatea
limbii ºi a identitãþii româneºti în
Valea Timocului. Anul trecut, de
pildã, masa rotundã dinaintea
petrecerii româneºti a fost
consideratã una istoricã ºi a
trasat multe dintre coordonatele
a ceea ce a urmat, în special a
reuºit sã stârneascã dorinþa
aprinsã a liderilor comunitãþii
româneºti din Timoc de a
proceda la unificarea asociaþiilor
româneºti în scopul transmiterii
unor mesaje mult mai puternice
ºi mai bine direcþionate cãtre
autoritãþile române, sârbe ºi
europene pentru respectarea
drepturilor fundamentale ale
comunitãþii româneºti de pe
Valea Timocului. Anul acesta am
schimbat puþin programul cu
care obiºnuisem invitaþii ºi nu
am mai organizat niciun fel
de dezbatere, am trecut
direct la dans, muzicã ºi voie
bunã”, a spus Tihan Matasa-
revici, mândru de evenimen-
tul pe care l-a organizat atât
anul trecut, cât ºi anul
acesta.

Costume populare
tradiþionale,
pe podium

Tradiþionala manifestare de
anul acesta, „Seara româ-
neascã“, mult aºteptatã de
românii din Timoc ºi nu
numai, a fost un prilej de
exprimare a identitãþii
culturale româneºti, dar ºi un
prilej de a vorbi ºi a se distra
româneºte alãturi de fraþii de
pe malul celãlalt. Momentul
cel mai aºteptat au fost,
bineînþeles, alegerea celei mai
frumoase românce din zona
Kladovo ºi

desemnarea celui mai frumos
costum popular. Un adevãrat
regal de frumuseþe impresioneazã
anual asistenþa, iar fetele îºi
etaleazã splendoarea atât de
binecunoscutã a româncelor de
pe tot globul. ªi anul acesta au
venit la concurs cele mai
chipeºe românce, ambiþioase de
fel ºi harnice peste mãsurã.
Pentru membrii juriului a fost
destul de greu sã aleagã între
atâtea ºi atâtea frumuseþi, însã
în fiecare an trei dintre domni-
ºoarele ce poartã cu mândrie
costume populare româneºti
sunt desemnate frumuseþile
anului, primind cadouri de la
sponsorul concursului.

Cea mai frumoasã
româncã:
Iovana Cojokici,
din Novi Sip

Costumele tradiþionale au
fãcut deja înconjurul lumii, ele
fiind admirate de foarte mulþi
strãini, fiind duse la expoziþie ºi
în Bucureºti, la Muzeului
Þãranului Român. Nu mai puþin
de zece fete, una mai frumoasã
decât cealaltã, s-au întrecut la
concursul de „Cea mai frumoa-
sã româncã“, însã doar trei au
fost laureate. În cele din urmã,
cel mai frumos costum popular,
în opinia juriului, a fost purtat

de Iovana, din Kladuºniþa, iar
cea mai frumoasã româncã a
fost aleasã Iovana Cojokici,
din Novi Sip. Locul al doilea a
fost ocupat de Silvana
Ivaºkovici din Korbova, iar
locul al treilea a fost adjudecat
de Zoriþa Budujkici, din
Kladuºniþa.

Reprezentanþi
de onoare

Ca de fiecare datã, eveni-
mentul este onorat de oameni
importanþi, reprezentanþi ai
statului român, dar ºi de
personalitãþi marcante de prin
partea locului, adevãrate voci
ale românismului. Din partea
Ambasadei României la
Belgrad  a fost prezent
ataºatul cultural Alexandru
Petruþ. Pãrintele protopop
Boian Alexandrovici, un
adevãrat simbol al luptei
pentru afirmarea identitãþii

culturale ºi religioase a români-
lor din Valea Timocului, a
onorat invitaþia organizatorilor
ºi a rostit un discurs emoþio-
nant. Au mai participat ºi
oaspeþi români din comuna
Bozovici. Preºedintele juriului ºi
unul dintre cei mai inimoºi
participanþi la eveniment a fost
Bojidar Iankovici, consilierul
Miºcãrii Democrate a Români-
lor din Serbia, dar ºi sponsorul
principal al concursului de
miss, prin firma sa de produse
cosmetice – HEMEL.

Bojidar Iankovici, consilierul Miºcãrii Democrate
a Românilor din Serbia:

„Poporul român de pe aceste meleaguri a fost din totdeauna ospitalier,
cinstit ºi vesel. Cu muzica s-a nãscut, cu muzica s-a botezat, cu muzica
s-au logodit tinerii, cu muzica la nunþi au petrecut, au sãrbãtorit ºi tot cu
muzica pe ultimul drum au plecat. Nu trebuie sã uitãm tradiþiile ºi limba
vorbitã înainte de a pleca la ºcoalã. Oriunde ne aflãm, valorile tradiþionale
româneºti trebuie sã le avem în prim plan. Nu conteazã cum ni se nu-
mesc copiii ºi unde sunt nãscuþi, mereu trebuie sã se aibã în vedere unde
ne sunt rãdãcinile. ªi noi suntem aici în seara aceasta, unde cu muzicã ºi
voie bunã trebuie sã expunem valorile frumuseþii poporului român de pe
aceste meleaguri. Vom alege cel mai frumos costum popular ºi cea mai
frumoasã româncã, dintre frumoasele participante din aceastã searã“.
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Startul crosului se va da la ora
9.30, pe strada „Al. I. Cuza”, la
intersec ţia c u Calea Buc ureşti
(zona McDonald’s ), iar linia de
sosire va fi în dreptul Pieţei Mihai
Viteazu. Pentru a lua parte la com-
petiţie, craiovenii se pot însc rie
duminică, de la ora 9.00, în zona
de s tart c ros , sau online, pe
www.impreuna.arti.ro.

Participarea la cros este deschi-
să tuturor celor care
îşi doresc să contribuie
la reabilitarea Secţiei de
Pediatrie a Spitalului
Filantropia cu o dona-
ţie de 20 de lei, con-
travaloarea taxei de în-
scriere pentru adulţi,
respectiv 10 lei, con-
travaloarea taxei de în-
sc riere pentru copiii
sub 14 ani. Primii trei
adulţi şi primii trei co-
pii care vor trece de li-
nia de start vor primi
cupoane cadou oferite
de magazinul Decat-
hlon Craiova. De ase-
menea, Direcţia Jude-
ţeană pentru Sport şi
Tineret Dolj va oferi
12 trofee finaliştilor.
Emil Săndoi şi Nataşa
Raab, doi ambasadori de seamă ai
campaniei de strângere de fonduri
pentru reabilitarea Spitalului de
copii din Craiova, vor premia fina-
liştii în cadrul unei ceremonii or-
ganizate la încheierea crosului, în
Piaţa „Mihai Viteazu”.
20.000 de lei strânşi din donaţii şi
sponsorizări

În total, de la demararea cam-
paniei „Împreună pentru o comu-
nitate puternică”, la începutul lunii
iunie, şi până în prezent s-au strâns
aproximativ 20.000 de lei din do-
naţii şi sponsorizări. La aceasta se
adaugă şi o sponsorizare din par-

Aleargă pentru sănătatea ta
şi a copiilor din oraşul tău la

Crosul Filantropiei!

Pagină realizată de ALINA DRĂGHICI

Crai ovenii  sunt aşteptaţi să parti cipe
la un cros caritabil  organizat cu scopul
strângerii  de fonduri pentru reabil ita-
rea Secţi ei de Pediatrie a Spitalului Fi-
l antropi a di n Crai ova. Eveni mentul
sportiv, care se va desfăşura duminică,
18 august, începând cu ora 9.00, este or-

gani zat de Asoci aţia Română a Tinerilor
cu Iniţi ativă şi Centrul de Vol untariat
Voluntaris, în parteneriat cu Primăria
Crai ova, Consi l iul  Muni cipal  Local ,
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi  Ti-
neret Dolj, Crucea Roşie Dol j, Pal atul
Copiilor Craiova şi Muzeul Olteni ei.

Nataşa Raab, actriţă:
 “Copiii sunt mâinile cu care ne prindem de rai. Copiii reinventează lumea pentru tine. Bunăta-

tea este vitează. Vă rog, oamenii ai cetăţii Craiova, implicaţi-vă pentru o comunitate puternică.
Implicaţi-vă în această campanie de strângere de fonduri pentru Secţia de Pediatria a Spitalului
Filantropia de aici, din Craiova”.

Maria Vintilă, Crucea Roşie Dolj:
“Ajută-ne şi tu şi implică-te în campania de strângere de fonduri pentru renovarea Secţiei de

Pediatrie a Spitalului Filantropia din Craiova. Pentru că numai împreună suntem o comunitate
puternică”.

Emil Sandoi:
“Copiii ne umplu inima de bucurie. Dar au nevoie de dragostea noastră, de implicarea noastră

pentru un viitor mai bun. Donează şi tu pentru Secţia de Pediatrie a Spitalului Filantropia Craiova!”.

Mădălina Amon:
“Copiii, pentru a creşte frumoşi, pentru a avea un viitor aşa cum şi-l doresc, au nevoie de noi.

Ajută-ne să-i ajutăm, implică-te şi tu în campania de renovare a Secţiei de Pediatrie a Spitalului
Filantropia!”.

tea CEZ Distribuţie constând în
mobilier nou pentru toate saloane-
le şi cabinetele din interiorul Sec-
ţiei de Pediatrie a Spitalului Filan-
tropia. Craiovenii sunt încurajaţi să
participe la această iniţiativă prin
înscrierea la Crosul Filantropiei, dar
şi cu un sms la numărul scurt 8865
pentru o donaţie în valoare de 2
euro (număr valabil în reţelele Cos-
mote, Orange şi Vodafone. Nu se

aplică TVA). De asemenea, orici-
ne îşi doreşte să doneze o sumă
mai mare o poate face direct în
contul dedicat campaniei, deschis
la Banca Comercială Română:
RO28RNCB0139041651320003.

“Împreună pentru o comunitate
puternică” nu este o simplă cam-
panie de strângere de fonduri, ci
una de mobilizare comunitară. Asta
înseamnă că voluntarii, împreună
cu personalul calificat din cadrul
companiilor, se vor implica fizic în
renovarea Sec ţiei de Pediatrie a
Spitalului Filantropia. Potrivit or-
ganizatorilor, pentru ducerea la bun
sfârşit a campaniei, trebuie strân-

să suma de 1 miliard lei vechi, mai
exact fiecare craiovean trebuie să
doneze minim 50 de bani.
Regulamentul concursului

Cross-ul Filantropiei se adresea-
ză tuturor persoanelor fizice şi re-
prezentanţilor persoanelor juridice
care îşi doresc să susţină campa-
nia de reabilitare a spitalului de co-
pii din Craiova. Competiţia va fi

organizată pe două
categorii de vârs tă:
copii (0 -  14 ani),
respectiv adulţi (pes-
te 14 ani). Pentru a
se putea însc rie în
competiţie, partic i-
panţii majori trebuie
să îşi asume pe pro-
prie răspundere că
sunt apţi din punct de
vedere fizic pentru a
participa la cross.

Pentru a se putea
însc rie în competi-
ţie, partic ipanţii mi-
nori trebuie să com-
pleteze formularul de
înscriere împreună
cu un părinte sau cu
un reprezentant legal
care îşi va da acor-
dul, pe propria răs-

pundere, pentru participarea mino-
rului la competiţie. Pentru a parti-
cipa la competiţie, concurenţii pot
să se înscrie online, folosind for-
mularul disponibil pe site-ul http://
impreuna.arti.ro/, sau în persoană,
folosind formularul disponibil la
punctele de înscriere special ame-
najate în zona de start. Înscrierea
la cross se va finaliza prin achita-
rea unei taxe de înscriere în valoa-
re de 20 de lei pentru adulţi, res-
pectiv 10 lei pentru copii. Câştigă-
torii vor fi desemnaţi pe cele două
categorii de vârstă, în funcţie de
locul ocupat la trecerea liniei de
sosire.
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Nu e deloc obiºnuit faptul ca,
într-o închisoare de maximã sigu-
ranþã, sã funcþioneze o fabricã de
încãlþãminte. ªi unde mai pui la
socotealã cã bocancii ºi pantofii
care ies din mâinile deþinuþilor
ajung sã fie încãlþaþi de angajaþi din
structurile de siguranþã naþionalã,
cum sunt poliþiºtii ºi jandarmii.

Acest lucru se întâmplã la Peni-
tenciarul Craiova, unde funcþionea-
zã de ani buni o mini-fabricã de
încãlþãminte. În cei 50 de ani de
activitate, aproape cã ºi-a câºtigat
un renume în ceea ce priveºte ca-
litatea produselor. Încãlþãmintea
care se face în atelierul închisorii
se confecþioneazã folosind numai
materiale din piele, iar toate cusã-
turile sunt executate manual de
deþinuþi.

„Nu ºtiam nimic despre aceas-
tã meserie, dar tot ce fac acum am
învãþat aici. E o meserie de bazã ºi
cred cã mã poate ajuta pe viitor,
când voi ieºi afarã, sã îmi pot asi-
gura pâinea. Ca în orice meserie,
sunt multe secrete pe care le în-
veþi numai lucrând. Am confecþi-
onat ºi bocanci, ºi pantofi de damã

De 50 de ani, micuþa fabricã din incinta
Penitenciarului Craiova încalþã poliþiºti din
toatã þara cu bocanci ºi pantofi de bunã ca-
litate. Tot aici se produc ºi tot felul de com-
ponente din piele care sunt folosite, apoi, în
atelierele unor mãrci de renume din Ger-
mania ºi Italia. Alãturi de angajaþi civili,
aproape 100 de deþinuþi muncesc zilnic în

aceastã întreprindere confecþionând mii de
perechi de încãlþãminte. Miercuri, fabrica
a sãrbãtorit o jumãtate de secol de existen-
þã, la festivitate participând angajaþi mai
vechi ºi mai noi, dar ºi foºti directori ai uni-
tãþii care se mândresc cã produc împreunã
o încãlþãminte care, între timp, a cãpãtat ºi
un brand: „PRMS Shoes”.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU ºi LAURA MOÞÎRLICHE

ºi de bãrbaþi”, ne-a spus Iulian B.,
care are deja trei ani decât a de-
prins acest meºteºug.

Cel mai bun
pantofar

Tânãrul se aflã în spatele gra-
tiilor de 7 ani ºi ar mai avea de

ispãºit încã 16 de acum încolo.
Pentru cã a deprins destul de re-
pede ºi bine aceastã meserie, în
prezent este responsabil cu veri-
ficarea calitãþii încãlþãmintei.
Este un lucru foarte important în
fabrica închisorii, având în ve-
dere faptul cã o parte din ceea
ce se produce aici – feþe de pan-
tofi, curele ºi alte componente cu
care se asambleazã pantofii –
ajunge pe mâinile producãtorilor
de încãlþãminte din Germania ºi
Italia, recunoscuþi pentru stan-
dardele ridicate ale calitãþii.
„Acum se confecþioneazã, în ate-
lierul nostru, componente pentru
încãlþãmintea de damã. Este foar-
te importantã cusãtura pe care o
facem pentru cã ajunge în Italia
ºi atunci trebuie sã avem grijã

cum o executãm. Trebuie sã ve-
rific fiecare produs în parte ca
sã nu existe greºeli”, a mai spus
deþinutul .  Ce primesc,  în
schimb, deþinuþii? Pentru ei, câº-
tigul este triplu: pe de o parte, le
scurteazã perioada de detenþie,
pe de altã sunt remuneraþi pen-
tru munca depusã ºi, nu în cele
din urmã, pun bazele unui viitor
în care îºi pot asigura traiul prin
muncã cinstitã.

A petrecut 31 de ani
printre deþinuþi

Fabrica de pantofi de la Peni-
tenciar a împlinit anul acesta o
jumãtate de secol. Pentru cã se
doreºte continuarea tradiþiei, în
incinta închisorii a fost organi-
zatã o întâlnire specialã pentru a
fi marcatã aceastã vârstã rotun-
dã. Miercuri, în sala de ºedinþe,
au luat loc, rând pe rând, foºti
angajaþi civili, care ºi-au petre-
cut mulþi ani din viaþã învãþân-
du-i pe deþinuþi sã confecþioneze
pantofi. Marin Truºcã este unul
dintre maiºtrii dedicaþi meseriei
care, de 31 de ani, le destãinu-
ieºte deþinuþilor tainele realizãrii
unui pantof elegant. „O faci pur
ºi simplu pentru cã aºa înþelegi
sã rãsplãteºti meseria care þi-a
adus satisfacþie. ªi primeºti, în
schimb, aprecieri ºi mulþumiri de
la oameni care pânã la tine nu au
respectat pe nimeni ºi nimic. Ca
sã nu mai vorbim despre mulþu-
mirea celui care se simte confor-
tabil în pantofii fãcuþi de tine”,
ne-a dezvãluit Marin Truºcã.

Brandul „PRMS
Shoes” ajunge
în Italia ºi Germania

Încã de la începuturi, fabrica
de încãlþãminte a Penitenciarului
a fost apreciatã pentru calitatea
produselor executate. Înfiinþatã
în baza Hotãrârii Consiliului de
Miniºtri nr. 516 din 17 iulie 1963,
semnatã de preºedintele Consiliu-
lui de Miniºtri, Ion Gheorghe
Maurer, urma sã fie o întreprin-
dere socialistã. Încã de atunci
avea un atelier de croit – richtuit
(cu trei încãperi ºi o capacitate
de 49 de lucrãtori deþinuþi), un
atelier de tãlpuit ºi finisat încãl-
þãminte (în care lucrau 50 de
deþinuþi) ºi un atelier mecanic.
Primele produse au fost bocan-
cii ºi pâslarii, în medie câte 500
de perechi pe zi. În anul 1991,

fabrica a fost preluatã de nou-în-
fiinþata Regie Autonomã Multipro-
duct ºi se ajunge la o producþie
de 1.500 de perechi de încãlþã-
minte pe zi.

În anul 2001, când  întreprin-
derea revine în subordinea Peni-
tenciarului Craiova – fiind inclu-
sã în organizarea Serviciului de
Producþie ºi Venituri Proprii al
cãrui ºef a fost desemnat comi-
sarul-ºef Ion Craioveanu –, cu-
noaºte o importantã dezvoltare.
O investiþie de 600.000 de lei, fã-
cutã în anul 2004, a condus la
creºterea veniturilor. Trei ani mai
târziu, se ajunge la o producþie
de aproape 1 milion de euro. Dar
cel mai important câºtig este im-
punerea pe piaþã a brandului
„PRMS Shoes”, certificat ºi carte
de vizitã pentru actualii ºi viitori
colaboratori ºi beneficiari ai ser-
viciilor asigurate de cãtre deþinuþi.

Comisar-ºef Ion Craioveanu, ºeful Serviciului de Producþie
ºi Venituri Proprii din cadrul Penitenciarului Craiova:

„Se împlinesc 50 de ani de când fabrica de încãlþãminte din cadrul
Penitenciarului Craiova funcþioneazã. Mulþumesc tuturor celor care, de-
a lungul timpului, au depus eforturi pentru ca aceastã întreprindere sã
ajungã la ceea ce este astãzi, adicã o fabricã recunoscutã pentru produ-
sele sale. Arãtãm astfel cã sunt ºi lucruri care pot sã dãinuie atâta timp,
cei 50 de ani fiind o tradiþie cu care se poate mândri orice fabricã impor-
tantã. La fel de important este cã întregul succes a fost îmbinat cu ne-
voile educaþionale ºi profesionale ale deþinuþilor”.

Adrian Becheanu, directorul Penitenciarului Craiova:

„În condiþiile de piaþã din acest moment este destul de greu sã te
impui. Reuºim însã sã asigurãm pantofi ºi bocanci angajaþilor din siste-
mul public de siguranþã naþionalã ºi  promoþiilor din ºcolile de profil. Mi-
aº dori ca ºi peste 10, 20 ºi chiar 30 de ani de acum încolo, fabricã sã-ºi
aniverseze, cu aceeaºi mândrie, existenþa, mai ales cã va continua sã
producã o încãlþãminte de calitate”.
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Cancelarul german este cunos-
cut pentru modestia ºi dorinþa pre-
zervãrii vieþii sale private. Dar, din
cauza cotei de popularitate, An-
gela Merkel nu are de ales. Per-
sonalitatea sa puternicã este su-
portul întregii campanii electora-
le a CDU. Programul partidului va
juca un rol secundar în opþiunea
alegãtorilor. Prima ieºire «de cam-
panie electoralã» a cancelarului s-
a produs pe plaja Mãrii Baltice, în

luna iulie a.c., ºi a confirmat acest
lucru: alegãtorii aflaþi în vacanþã
au primit-o pe Angela Merkel ai-
doma unui rock star. A fost vãzu-
tã ºi o pancartã «Angi forever».
În consecinþã, cancelarul va avea
nu mai puþin de 56 de întâlniri
publice pânã la 21 septembrie a.c.
Noul site de Internet al Angelei
Merkel ilustreazã debutul cultului
personalitãþii. El are douã pãrþi:
«personal» ºi «politicã». Printr-un

simplu click se poate citi un re-
zumat al vieþii cancelarului, pre-
zentat la persoana întâi singular,
ºi se poate vedea un album de fo-
tografii neexpuse pânã acum. In-
clusiv una cu cel de-al doilea soþ,
alãturi de care a apãrut mai rar.
Toate fotografiile atestã deplina sa
normalitate. Chiar discuþia despre
felurile de mâncare pregãtite pen-
tru soþul ei, inclusiv supa de car-
tofi. Gregor Gysi, un lider al Die
Linke, partid radical de stânga,
care nu poate fi taxat drept un fan
al Angelei Merkel, spune: «Oame-
nii nu au încã deplinã încredere
în ea». În câmpul opoziþiei, SPD
nu mizeazã pe popularitatea can-
didatului sãu, Peer Steinbruck,
pentru a câºtiga alegerile. Evident,
acest lucru nu apare pe afiºele
SPD, care ºi-au fãcut apariþia în
aceste zile în toate oraºele din
Germania. S-au comunicat deja ºi
sumele primite de la marii dona-
tori de partidele antrenate în cur-
sa electoralã. Mai mici decât cele
de acum patru ani. Angela Mer-
kel, actualul cancelar, are ºanse
bune sã fie realeasã. În þara sa,
spre deosebire de Grecia, Italia
sau Spania, ea nu supãrã pe mulþi.
Iar dacã îi supãrã, aceºtia conteazã

mai puþin ca putere financiarã.
Discursul ei rãmâne monoton, pe
alocuri, dar e abil, iar ca vector
de imagine trage creºtin-demo-
craþii dupã ea. Singur, CDU nu are
ºanse de guvernare. Coaliþia creº-
tin-democraþilor cu creºtin-socialii
din Bavaria (CSU) e deja o pre-
misã, ºi nu de ieri. Însã mai e ne-
voie ºi de liberali sau de verzi pen-
tru ca CDU sã rãmânã la putere.
Alternativa la guvernare ar fi roºu-
roºu-verde, adicã o coaliþie în care
sã intre social-democraþii, verzii
ºi Die Linke. Recent, Angela Mer-
kel a lãsat sã se înþeleagã cã în
aceastã toamnã ar fi ultima ei can-
didaturã la funcþia de cancelar.
Analiºtii se întreabã dacã «minte
frumos», precum mentorul sãu
politic Helmut Kohl, pe care Ger-
mania l-a avut cancelar timp de
16 ani. Angela Merkel, în cazul cã
va fi realeasã, susþine cã în 2016,
la vârsta de 62 de ani, ar vrea sã
facã un înconjur al lumii «din
Alaska pânã în Þara de Foc».
Poate cã e adevãrat. Sau poate e
un element de imagine din strate-
gia electoralã a partidului sãu, care
doar în luna iulie a acestui an a
primit donaþii de o jumãtate de
milion de euro.
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Un avocat al lui Silvio
Berlusconi, Piero Longo, a
declarat la Radio Kapital, cã
nu exclude posibilitatea ca
fostul ºef al guvernului italian
sã cearã ºi sã obþinã de la
preºedintele Giorgio Napolita-
no o graþiere dupã ce a fost
condamnat pentru fraudã
fiscalã, având în vedere vârsta
sa înaintatã (77 de ani, în luna
septembrie). Un alt avocat al
lui Berlusconi, Franco Copi, a
confirmat cã cererea de
graþiere prezidenþialã este «una
din opþiunile aflate de masã»,
deºi «nimic nu a fost încã
decis». Pentru ex-judecãtorul
anti-corupþie Antonio di Pietro
(stânga), «pot exista elemente
pentru o procedurã de desti-
tuire a preºedintelui pentru
violarea Constituþiei», deoare-
ce graþierea lui Silvio Berlus-

Va fi Berlusconi iertat?

Clasamentul Shanghai al univer-
sitãþilor din întreaga lume, extrem
de aºteptat, dar ºi criticat, confir-
mã supremaþia universitãþilor ame-
ricane. Ca în fiecare an, dupã pu-
blicarea în 2003 a primului clasa-
ment stabilit de Universitatea Jiao
Tong din Shanghai, prestigioasele
universitãþi americane iau partea
leului, cu «trio-ul» câºtigãtor for-
mat din Harvard, Stanford ºi Ber-
keley. Institutul Tehnologic din
Massachusetts (MIT) este clasat
pe locul al patrulea, iar Universi-
tatea britanicã Cambridge ocupã
locul al cincilea. În acest an, ca ºi
anul trecut, universitãþile america-
ne ocupã 17 locuri din primele 20.
Universitatea francezã «Pierre ºi
Marie Curie» este plasatã pe locul

Clasamentul Shanghai:
Universitãþile americane,

în continuare în top

Numãrul românilor ºi bulgarilor care lu-
creazã în Marea Britanie a crescut cu 26%
în trei luni, aratã datele oficiale ale Biroului
Naþional de Statisticã. Citat, ieri, de BBC
News Online, acesta susþine cã 141.000 de
români ºi bulgari au fost angajaþi în perioa-
da aprilie-iunie, comparativ cu 112.000 în
precedentele trei luni, ceea ce reprezintã o
creºtere de 26%.

Restricþiile de muncã temporare impuse
cetãþenilor celor douã þãri vor expira la sfâr-
ºitul anului, ceea ce i-a determinat pe acti-
viºtii care se ocupã de imigraþie sã anticipe-
ze o creºtere ºi mai mare anul viitor.

Corespondentul politic al BBC Susana
Mendonca a afirmat cã problema imigranþi-
lor români ºi bulgari este una controversa-
tã. Guvernul refuzã sã ofere o estimare a

numãrului de imigranþi la care se aºteaptã,
în timp ce Migration Watch UK, care mili-
teazã pentru un con-
trol mai puternic al
imigraþiei, “sugerea-
zã cã aceºtia vor
veni în numãr mare
anul viitor”.

Ministerul britanic
de Interne susþine cã
românii ºi bulgarii
reprezintã doar 0,3 la
sutã din numãrul per-
soanelor angajate în
Marea Britanie.

O purtãtoare de
cuvânt a adãugat cã
în aceeaºi perioadã,

numeroase persoane din þãrile vestice ale UE
au venit sã munceascã în Marea Britanie.

Numãrul românilor ºi bulgarilor care lucreazã
în Marea Britanie a crescut cu 26%, în trei luni

Cisco va concedia 4.000 de
angajaþi, invocând situaþia
economicã dificilã

Grupul american Cisco Systems,
cel mai mare producãtor de
echipamente de reþea la nivel
mondial, a anunþat cã va concedia
4.000 de angajaþi, reprezentând 5%
din forþa de muncã, invocând
situaþia economicã dificilã.
Profitul Cisco a urcat cu 18% în
perioada mai-iulie, al patrulea
trimestru fiscal, la 2,27 miliarde de
dolari, în timp ce veniturile au
avansat cu 6%, la 12,4 miliarde de
dolari. Compania estimeazã cã va
înregistra costuri suplimentare de
pânã la 550 milioane de dolari în
urma concedierilor. Cisco are
75.000 de angajaþi. Directorul
general al Cisco, John Chambers,
a declarat cã disponibilizãrile sunt
determinate de ritmul dezamãgitor
al revenirii economice, resimþit
diferit de diversele operaþiuni ale
companiei.
Un mort ºi cinci dispãruþi
în sudul Chinei, din cauza
taifunului Utor

Cel puþin o persoanã ºi-a pierdut
viaþa ºi cinci sunt date dispãrute
dupã trecerea taifunului Utor prin
sudul Chinei, miercuri, a informat
ieri agenþia chinezã de presã
Xinhua. Taifunul, care a adus vânt
puternic ºi ploi torenþiale, a
provocat inundaþii ºi a determinat
evacuarea mai multor localitãþi.
Peste 88.000 de locuitori din oraºul
Maoming, în provincia Guangdong,
au fost evacuaþi miercuri înaintea
de sosirea furtunii. În comunele
Zhanjiang ºi Wuchuan, din aceeaºi
provincie, mai multe sate au fost
inundate dupã ce apele râului
Quehua au ieºit din matcã, în
pofida digurilor. Utor, cel mai
puternic taifun din acest sezon ºi
care a ucis cel puþin ºapte oameni în
Filipine zilele trecute, a ajuns
miercuri dupã-amiaza în Guan-
gdong, cu rafale de vânt de peste
150 kmh în centrul furtunii. În
cursul nopþii de miercuri spre joi
taifunul s-a îndreptat spre Regiunea
autonomã Guangxi Zhuang /sud/,
unde potrivit meteorologilor va
rãmâne circa patru zile.
Danemarca suspendã
ajutorul pe care îl oferã
Egiptului

Danemarca a anunþat ieri cã va
suspenda ajutorul pe care îl oferã
Egiptului, a doua zi dupã baia de
sânge provocatã de dispersarea
violentã a manifestaþiilor de la
Cairo. “Danemarca are douã
proiecte de colaborare directã cu
Guvernul ºi instituþiile publice
egiptene, iar de-acum vor fi
suspendate”, a declarat pentru
cotidianul Berlingske ministrul
pentru Ajutor ºi Dezvoltare Chris-
tian Friis Bach. “Este o reacþie la
evenimentele sângeroase ºi la foarte
regretabila întorsãturã pe care a
luat-o evoluþia democraþiei”, a
adãugat el. Valoarea ajutorului nu
este mare, Copenhaga acordând 30
de milioane de coroane daneze
(patru milioane de euro) pentru
douã proiecte, unul prin intermediul
Organizaþiei Internaþionale a
Muncii, iar celãlalt prin intermediul
Bãncii Mondiale.

coni ar fi «un afront al statului
de drept ºi al istoriei noastre
republicane». Ex-comicul
Beppe Grillo, care, cu miºca-
rea Cinci Stele a obþinut un
sfert din sufragii la ultimele
legislative, a spus cã într-o
asemenea situaþie ar cere
demisia preºedintelui. Potrivit
lui, «dacã Berlusconi este
salvat, va fi moartea instituþii-
lor italiene». Pentru prima
datã, stânga ºi dreapta sunt
unite într-un guvern italian
format sub conducerea lui
Napolitano, la sfârºitul lunii
aprilie, dupã douã luni de
impas, din cauza absenþei unui
veritabil învingãtor în alegeri.
Sentinþa definitivã în privinþa
lui Silvio Berlusconi implicã
înlãturarea din funcþia de
senator ºi privarea de a mai fi
ales în viitor.

37, urmatã de Paris sud – locul
39, ªcoala Normalã Superioarã
(ENS-Ulm) – locul 71 ºi Stras-
bourg – locul 97. Nu mai puþin de
20 de universitãþi franceze figu-
reazã anul acesta în clasamentul
Shanghai, care conteazã pe 500
de instituþii de învãþãmânt superi-
or. Clasamentul Shanghai este
comentat în întreaga lume, dar
face obiectul a numeroase critici
din cauza metodologiei adoptate.
Pentru a promova mai multã
transparenþã, Uniunea europeanã
a decis, începând cu acest an, sã
aibã propriul clasament, botezat
«U-Multirank», cu primele 700 de
instituþii stabilite pe criterii mai
largi, iar publicarea sa este aºtep-
tatã în primãvara anului viitor.
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13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Lassie
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Serviþi, vã rog! (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Cobra
22:15 Jocuri periculoase
00:30 Cobra (R)
03:00 Jocuri periculoase (R)
04:30 România, te iubesc! (R)

07:45 Triumful dragostei (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Poveºtiri adevãrate (R)
10:15 Que bonito amor (R)
11:10 Doamne de poveste
11:30 Maricruz (R)
12:45 Iubiri vinovate (R)
13:45 Doamne de poveste
14:15 Dragostea învinge
15:15 100 de poveºti celebre
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 100 de poveºti celebre

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

(R)
06:45 Dragostea învinge (R)

07:30 Un bãrbat bun la toate (R)
08:30 Piraþii apei întunecate (R)
09:15 Lois ºi Clark
10:30 Piraþii apei întunecate
11:30 Descoperã România (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Zoom în 10
14:45 La bloc (R)
16:00 M.A.S.H. (R)
17:00 E usor sa ucizi
19:00 Un bãrbat bun la toate
20:00 O altã cenuºãreasã

modernã
22:00 August negru
00:30 Crimele din Midsomer
02:30 August negru (R)
04:30 Lumea Pro Cinema
05:00 Cine A.M.

10:00 Hercule

11:10 Next Top Model

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Cãlãtorie cu peripeþii

22:30 Splash! Vedete la apã (R)

01:30 Observator (R)

02:30 Observator special (R)

03:00 Hercule (R)

03:45 Societatea secretã II

06:00 Observator

07:15 La un pas de fericire
09:00 Ce gãtim azi?
10:00 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (R)
10:45 Motanul încãlþat –

Adevãrata poveste! (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Restaurant Europa (R)
14:00 Gaºca (R)
15:30 Dragostepunctro (R)
16:45 Dragoste ºi pedeapsã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Pe banii pãrinþilor
21:30 Vacanþa mare (R)
23:00 Iadul pe pãmânt
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Pe banii pãrinþilor (R)
03:15 Dragostepunctro (R)
04:30 Dragoste ºi pedeapsã (R)

07:30 Dragul de Raymond (R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 Euromaxx

09:30 Soaptele mortii

11:45 Levintza prezintã (R)

12:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Mos Craciun in vacanta

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Sommersby

22:30 Totul despre sex

00:00 Fotografii bântuite

02:00 Focus (R)

03:30 Euromaxx (R)

04:00 Soaptele mortii (R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Ku Ninja în Atak!
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 Boxbuster: Alexander

Povetkin - Cristian Ciocan
22:00 Mafioþi
23:00 Wrestling RAW
01:00 Faceþi jocurile - European

Poker Tour
02:00 ªtiri Sport.ro
02:10 Wrestling SMACK
03:00 Wrestling WWE Super-

stars
04:00 ªtiri Sport.ro

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

din Louisiana
21:30 Aºii amanetului din

Louisiana

TVR 1

SÂMBÃTÃ - 17 august

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Zestrea românilor
08:00 Ne simþim bine în

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

(R)
11:00 Olimpiada veseliei
11:30 Mamaia Fashion Festival

2013
12:45 Oameni care au schimbat

Lumea
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:30 Dispãruþi fãrã urmã
15:00 ADA-KALEH, SeRaiul

dispãrut
16:00 Moºtenirea clandestinã

(R)
17:00 Garantat 100%
18:00 Exclusiv în România
18:45 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Inca o data
23:10 Adio, prietene!
01:10 Tezaur folcloric (R)

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

(R)
09:00 Zon@ IT
09:30 Motomagia
10:00 Rugby: CSA Steaua -

RCMUV Timiºoara
12:00 Ferma (R)
13:10 Popasuri folclorice
15:00 Cap compas
15:30 Memorialul durerii
16:50 Poate nu ºtiai
17:10 Sweet Charity
19:45 Maria Tãnase - Cine

iubeºte ºi lasã
21:30 Leacurile naturii
22:10 Ultimul balerin al lui Mao
00:15 Clopotele inocenþilor
02:15 Popasuri folclorice (R)

07:45 Zoom - Academia
Supereroilor

09:15 Neînfricatã
10:50 Rock and Roll Hall of

Fame 2013
13:40 Bean - O comedie

dezastru
15:10 Povestea lui Tiffany Rubin
16:40 Cãlãtoria 2: Insula

misterioasã
18:15 Gardienii destinului
20:00 Vicepreºedinta
20:30 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
21:00 Viaþa stranie a lui Timothy

Green
22:45 Killing Time
00:25 Cãlãtorie eroticã
01:00 În beznã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Lassie (R)
12:00 Sheena
13:00 ªtirile Pro Tv
13:15 Mascariciul
15:00 Gemenele
17:00 Vânãtoarea de ºoareci
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
22:30 Virtuozitate
00:45 Presupus nevinovat
03:00 Virtuozitate (R)
05:00 Apropo Tv (R)
06:00 Sheena (R)

07:45 Triumful dragostei (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Poveºtiri adevãrate (R)
10:15 Que bonito amor (R)
11:10 Doamne de poveste
11:30 Maricruz (R)
12:45 Iubiri vinovate (R)
13:45 Doamne de poveste
14:15 Dragostea învinge
15:15 100 de poveºti celebre
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 100 de poveºti celebre

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

(R)
06:45 Dragostea învinge (R)

07:30 Piraþii apei întunecate (R)
08:15 E usor sa ucizi (R)
10:00 Piraþii apei întunecate
11:00 Descoperã România
12:00 Un bãrbat bun la toate (R)
12:30 Un bãrbat bun la toate (R)
13:00 Lois ºi Clark
14:00 Pâna când moartea ne va

despãrþi
15:00 Moartea joacã murdar
17:00 Prietenul meu, ghepardul
19:00 Un bãrbat bun la toate
20:00 Gemenele fac spectacol!
22:00 Cosa nostrã
00:00 Gemenele fac spectacol!

(R)
01:45 Cosa nostrã (R)

09:00 Hercule
11:00 Cãlãtorie cu peripeþii (R)
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 Vrei sã te însori cu mine?
22:45 Comedie de Groaza 2
00:30 Nikita
01:15 Observator (R)
02:15 Hercule (R)
04:00 Scary Movie (R)
06:00 Observator

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

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

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

ment fãrã efecte secundare (R)
14:45 Testul de rezistenþã (R)
16:00 D-Paparazzi (R)
16:45 Mama
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
19:45 Asta-i România!
21:00 Nuntã cu surprize (R)
23:30 ªtirile Kanal D (R)
00:30 Testul de rezistenþã (R)
01:30 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (R)
02:30 Neveste de piloþi (R)
03:15 Cãsãtoreºte-te cu mine

(R)
05:00 Prinþesa vampirilor (R)

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

România
16:30 O varã tra-la-la
17:00 Viceversa
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Premoniþia
22:30 Familii la rãscruce
00:00 O varã tra-la-la (R)
01:30 Focus (R)
02:30 Trãdaþi în dragoste
03:00 Familia Reagan (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Rugby: Australia - Noua

Zeelandã
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Ku Ninja în Atak!
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Local Kombat
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Boxbuster: Wladimir

Klitschko - Tomasz Adamek
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Bellator: Gladiatorii: Rich

"No Love" Clementi - Alexander
"Tiger" Sarnavskiy

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

Kustoms
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Anunþul tãu!
Primãria Pieleºti titular proiect,
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, de încadrare
– FÃRÃ ACORD DE MEDIU – pen-
tru proiectul „Alimentare cu apã
potabilã a satului Câmpeni” pro-
pus a fi amplasat în Comuna Pie-
leºti , sat Câmpeni, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1 în
zilele de luni- vineri, între orele 9-
14, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet: www.arpmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare
pânã la data de 23.08.2013.
Asociaþia de proprietari nr. 1 – Opa-
nez, Craiova, str. Opanez nr. 4 bl.
C9 – parter, contracteazã ( selec-
þie oferte) prestare lucrãri repara-
þii: hidroizolaþie terasã bloc ºi ilu-
minat casa scãrii. Telefon: 0351/
420.169: 0722/597.090.
ªcoala Popularã de Arte ºi Me-
serii Cornetti Craiova, cu sediul
în strada Jieþului nr. 19 (fostul Co-
misariat), primeºte înscrieri pen-
tru anul ºcolar 2013-2014 în pe-
rioada 20 august – 5 septembrie
2013, la urmãtoarele discipline:
canto clasic, muzicã uºoarã, mu-
zicã popularã, pian, vioarã, chi-
tarã, orgã, acordeon, instrumen-
te de suflat (saxofon), balet ac-
torie, artã cinematograficã, pic-
turã, graficã. Relaþii la telefon:
0251/413.371; 0754/087.986, în-
tre orele 9.00-15.00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniversã-
rii zilei onomastice
colegi din Consiliul
Judeþean Dolj urea-
zã domnului director
MARIAN LÃPÃDAT,
multã sãnãtate, sa-
tisfacþii ºi tradiþiona-
lul „La mulþi ani”.
La aniversarea zilei
numelui bunicii Ale-
xandrina ºi Gheor-
ghe Miertescu, mama
Monica ureazã dragei
lor ANA MARIA IRINA
MIERTESCU, copilã-
rie fericitã, bucurii ºi
mult noroc în viaþã.
Cu ocazia sãrbãtoriri
zilei onomastice sa-
lariaþii Agenþiei de
Dezvoltare Sud- Vest
Oltenia ureazã doam-
nei director MARINE-
LA BOGHEANU ”La
mulþi ani”, sãnãtate ºi
cât mai multe proiec-
te europene imple-
mentate.

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

PRESTÃRI SERVICII
Bonã, cu simþ de rãs-
pundere 53 ani, îngri-
jesc copil externã sau
supraveghez teme (I-IV)
Telefon: 0766/695.652.
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.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
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
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând 2 camere ultra-
central, de lux, renovat
complet, 60.000 Euro,
negociabil. Telefon:
0762/109.595.
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie, etaj
4. Telefon: 0734/952.717;
0351/175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
3 - 4 CAMERE
3 semidecomandate,
îmbunãtãþit, Institut,
bl. 4. Telefon: 0722/
654.623, dupã ora
18.00.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,-
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.

Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 48.500
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Particular vând casã re-
galã superbã în comu-
na Dioºti, 3 camere de-
pendinþe, bucãtãrie,
beci, magazie grajd,
pãtul, curte 3400 mp,
apã curentã, la stradã,
la 100 m de DN 65 -
Craiova-Caracal. Tele-
fon: 0722/336.634.
Vând casã Amaradia.
Telefon: 0770/ 871.554.
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 afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la
ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Vând casã Malu Mare,
la stradã. Telefon:
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 bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în satul
Predeºti, judeþul Dolj, la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vãnd casã cu  depen-
dinþe, livadã, vie, în
Fratoºtiþa Filiaºi. Tele-
fon: 0720/ 929.024.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 400 mp in-
travilan situat în Segar-
cea str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului), cadas-
tru. Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând 800 mp, comu-
na Predeºti ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã. Telefon: 0762/
109.595.
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Vând teren, zona Me-
tro - Citroen, zonã
bunã pentru Showro-
om, depozite, 1000
mp, dechidere 17 mp,
preþ interesant. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case, va-
riante. Telefon: 0761/
665.763.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând teren intravilan
Iºalniþa + motosapã Te-
lefon: 0766/ 820.993.
Vând teren Preajba
900 mp. Telefon:
0723/253.544.
Vând teren 1300 mp
Malu Mare, ªcoala ge-
neralã, cadastru, poziþie
excelentã 15 euro mp.
Telefon: 0725/505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grã-
dinari, nr. 34. Preþ ne-
gociabil, 600 mp. Tele-
fon: 0727/792.578.

Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând 4300mp teren in-
travilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru reno-
varea unei case +
anexe. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craio-
va.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.

VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA 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 Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.
SCHIMBURI

Vând sau schimb apar-
tament 4 camere Lãpuº,
cu casã 2-3 camere. Te-
lefon: 0766/ 483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Audi A6, fabricaþie
2006, full-options, bleu-
marin, piele, xenon, mo-
tor de 2000 cm3. Tele-
fon. 0762/109.595.

Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.
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 im-
pecabil, înmatriculat.
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.
Vând KIA SPORTAGE,
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 cãrucior handi-
capat nou. Telefon:
0723/726.218.
Vând cãrãmidã de
sobe teracotã. Telefon:
0758/ 467.336.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând groapã boltitã Si-
neasca. Telefon: 0770/
871.554.

Vând pick-up de pro-
ducþie ruseascã, fabri-
caþie 1987 cu 60 dis-
curi Electrecord. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând cântar electro-
nic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei ne-
g o c i a b i l . Te l e f o n :
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 aparat de ozo-
nat apa, eliminã pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi hor-
monii ºi antibioticele
din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând 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
vedre nouã salcâm, 2
uºi cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Tele-
fon: 0761/ 355.869.
Vând 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 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 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 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 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. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.
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Vând chiuvetã bucã-
tãrie din fontã 20 lei,
jaluzele diferite mã-
rimi, lustre 2 ºi 3 bra-
þe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu gard
beton. Telefon: 0721/
152.832.
Vând familii albine. 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 su-
prapuse ºi douã pe o
parte. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã copii 2-
4 ani (50 Ron), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând araci roºii, faso-
le, vie 0,30-1-2 lei/buc.
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puter-
nice – cu 4-5 rame cu
puiet. Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând puieþi de viºin
altoiþi, fructe mari pu-
ieþi de pruni, 2 lei bu-
cata. Telefon: 0251/
428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi
- se vinde restauran-
tul DIVERTIS. Telefon:
0743/055.225; 0760/
653.355.

Vând bicicletã Franþa,
cu cadru genþi ionox,
cauciucuri noi, Cehia
schimbãtor în torpe-
dou pantã. Telefon:
0351/467.841; 0762/
672.086.
Vând: clocitoare, bi-
cicletã, telefon, felia-
tor, costum Giudo
copii, cearceaf medi-
cinal. Telefon: 0785/
634.748; 0351/
461.140.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 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. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de 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 pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100
scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor
20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2 m
X 2 m, tãblii nou –
nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 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

Teren 521 mp intravi-
lan în Gherceºti. Tele-
fon: 0771/ 498.497.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedetermina-
tã, zonã cu vad. Te-
lefon: 0761/665.763.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.

Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la
demisol pretabil bar,
discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Tele-
fon: 0769/784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

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

DIVERSE
Caut donator rinichi,
grupa A II . Telefon:
0766/518.173.
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, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera
/ obiect. Telefon:
0351/423.493.
COMEMORÃRI

Familia - pãrinþii
Gheorghe ºi Alexan-
drina Miertescu, soþia
Monica ºi fiica Ana
Maria Irina comemo-
reazã în data de
17.08.2013, 6 luni de
la trecerea în etrerni-
tate a dragului ºi uni-
cului sãu fiu, soþ ºi
tatã DAN DOBRICÃ
MIERTESCU, care la
data de 20.02.2013, a
decedat, ofiþer Map.N
maior (R), a plecat pe

un drum fãrã întoarce-
re lãsând în urma lui
un gol imens, lacrimi
ºi durere, decesul a
fost fulgerãtor. Nu
vom uita niciodatã su-
fletul lui blând minu-
nat ca fiu, soþ, tatã ºi
prieten. Dumnezeu sã
te odihneascã în pace
ºi liniºte. Timpul tre-
ce, durerea rãmâne în
sufletele noastre ºi a
celor care l-au cunos-

cut pe tot restul vieþii
ºi sã-i pãstrãm o res-
pectuoasã amintire,
ne rugãm la bunul
Dumnezeu sã-þi dea
odihna veºnicã ºi sã
te aºeze unde cei
drepþi se odihnesc în
pace. Ce-i care m-aþi
iubit / De când eu v-
am pãrãsit / Poate aºa
mi-a fost destinul / Mie
odihna / Vouã chinul /
Mie Raiul Cerul Sfânt
/ Vouã lacrimi pe pã-
mânt.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Etapa 1

FC Bihor – UTA Arad
Alro – CSM Rm. Vâlcea

Minerul Motru – CS Mioveni
CS U Craiova – Gloria Bistriþa

Olimpia – FC U Craiova
FCM Tg. Mureº – Reºiþa

Etapa 2

CSM Rm. Vâlcea – FC Bihor
CS Mioveni – Alro

Gloria Bistriþa – Minerul Motru
FC U Craiova – CS U Craiova

Reºiþa – Olimpia
UTA – FCM Tg. Mureº

Etapa 3

CSM Rm. Vâlcea – UTA
FC Bihor – CS Mioveni

Alro – Gloria Bistriþa
Minerul Motru – FC U Craiova

CS U Craiova – Reºiþa
Olimpia – FCM Tg. Mureº

Etapa 4

CS Mioveni – CSM Rm. Vâlcea
Gloria Bistriþa – FC Bihor

FC U Craiova – Alro
Reºiþa – Minerul Motru

FCM Tg. Mureº – CS U Craiova
UTA – Olimpia

Etapa 5

CS Mioveni – UTA
CSM Rm. Vâlcea – Gloria Bistriþa

FC Bihor – FC U Craiova
Alro – Reºiþa

Minerul Motru – FCM Tg. Mureº
CS U Craiova – Olimpia

Etapa 6

Gloria Bistriþa – CS Mioveni
FC U Craiova – CSM Rm. Vâlcea

Reºiþa  – FC Bihor
FCM Tg. Mureº – Alro

Olimpia – Minerul Motru
CS U Craiova – UTA

Etapa 7

UTA – Gloria Bistriþa
CS Mioveni – FC U Craiova
CSM Rm. Vâlcea – Reºiþa

FC Bihor – FCM Tg. Mureº
Alro – Olimpia

Minerul Motru – CS U Craiova

Etapa 8

FC U Craiova – Gloria Bistriþa
Reºiþa  – CS Mioveni

FCM Tg. Mureº – CSM Rm. Vâlcea
Olimpia – FC Bihor
CS U Craiova – Alro

Minerul Motru – UTA

Etapa 9

UTA – FC U Craiova
Gloria Bistriþa – Reºiþa

CS Mioveni – FCM Tg. Mureº
CSM Rm. Vâlcea – Olimpia

FC Bihor – CS U Craiova
Alro – Minerul Motru

Etapa 10

Reºiþa  – FC U Craiova
FCM Tg. Mureº – Gloria Bistriþa

Olimpia – CS Mioveni
CS U Craiova – CSM Rm. Vâlcea

Minerul Motru – FC Bihor
Alro – UTA

Etapa 11

FC Bihor – Alro
CSM Rm. Vâlcea – Minerul Motru

CS Mioveni – CS U Craiova
Gloria Bistriþa – Olimpia

FC U Craiova – FCM Tg. Mureº
UTA – Reºiþa

Programul turului Ligii a II-a, seria a II-a

Etapa 1

Dinamo II – CS Viºina Nouã
Juventus Bucureºti – Concordia Chiajna II
Metaloglobus Bucureºti – Viitorul Domneºti
CS Tunari – Inter Clinceni
AS Podari – CS Baloteºti
FC Balº – CS Apã Craiova

Etapa 2

Concordia Chiajna II – Dinamo II
Viitorul Domneºti – Juventus Bucureºti
Inter Clinceni – Metaloglobus Bucureºti
CS Baloteºti – CS Tunari
CS Apã Craiova – AS Podari
CS Viºina Nouã – FC Balº

Etapa 3

Concordia Chiajna II – CS Viºina Nouã
Dinamo II – Viitorul Domneºti
Juventus Bucureºti – Inter Clinceni
Metaloglobus Bucureºti – CS Baloteºti
CS Tunari – CS Apã Craiova
AS Podari – FC Balº

Etapa 4

Viitorul Domneºti – Concordia Chiajna II
Inter Clinceni – Dinamo II
CS Baloteºti – Juventus Bucureºti
CS Apã Craiova – Metaloglobus Bucureºti
FC Balº – CS Tunari
CS Viºina Nouã – AS Podari

Etapa 5

Viitorul Domneºti – CS Viºina Nouã
Concordia Chiajna II – Inter Clinceni
Dinamo II – CS Baloteºti
Juventus Bucureºti – CS Apã Craiova
Metaloglobus Bucureºti – FC Balº
CS Tunari – AS Podari

Etapa 6

Inter Clinceni – Viitorul Domneºti
CS Baloteºti – Concordia Chiajna II
CS Apã Craiova – Dinamo II
FC Balº – Juventus Bucureºti
AS Podari – Metaloglobus Bucureºti
CS Tunari – CS Viºina Nouã

Etapa 7

CS Viºina Nouã – Inter Clinceni
Viitorul Domneºti – CS Baloteºti
Concordia Chiajna II – CS Apã Craiova
Dinamo II – FC Balº
Juventus Bucureºti – AS Podari
Metaloglobus Bucureºti – CS Tunari

Etapa 8

CS Baloteºti – Inter Clinceni
CS Apã Craiova – Viitorul Domneºti
FC Balº – Concordia Chiajna II
AS Podari – Dinamo II
CS Tunari – Juventus Bucureºti
Metaloglobus Bucureºti – CS Viºina Nouã

Etapa 9

CS Viºina Nouã – CS Baloteºti
Inter Clinceni – CS Apã Craiova
Viitorul Domneºti – FC Balº
Concordia Chiajna II – AS Podari
Dinamo II – CS Tunari
Juventus Bucureºti – Metaloglobus Bucureºti

Etapa 10

CS Apã Craiova – CS Baloteºti
FC Balº – Inter Clinceni
AS Podari – Viitorul Domneºti
CS Tunari – Concordia Chiajna II
Metaloglobus Bucureºti – Dinamo II
Juventus Bucureºti – CS Viºina Nouã

Etapa 11

Dinamo II – Juventus Bucureºti
Concordia Chiajna II – Metaloglobus Bucureºti
Viitorul Domneºti – CS Tunari
Inter Clinceni – AS Podari
CS Baloteºti – FC Balº
CS Viºina Nouã – CS Apã Craiova

Programul turului Ligii a III-a, seria a III-a
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

La capãtul unei prestaþii per-an-
samblu modeste, România a înche-
iat la egalitate, scor 1-1 (1-0), mier-
curi searã, pe “Arena Naþionalã”,
amicalul cu Slovacia, meci inserat
pe larg în ultima paginã a cotidia-
nului nostru.

Veste rea în perspectiva decisi-
vei “duble” cu Ungaria ºi Turcia
(6/10 septembrie), însã ºi mai pu-
þin rea dacã luãm în calcul cã nici
oponentele “tricolorilor” n-au rupt
gura târgului, terminând tot la ega-
litate, ºi tot acasã.

Astfel, reuºita omului lui Dan
Petrescu, de la Dinamo Moscova,
Balasz Dzsudzsak – foto (57, din
penalty), a salvat naþionala maghia-
rã de la un eºec contra Cehiei (1-
1), formaþie trecutã în avantaj la
Budapesta dupã golul semnat de
Libor Kozak (23).

Selecþionerul Ungariei, Egervari
Sandor, a trimis în teren urmãtorii
jucãtori: Bogdan – Vanczak, Kor-
csmar (Guzmics 69), Juhasz, Ka-
dar – Pinter (Bode 46), Varga –
Koman, Dzsudzsak – Kovacs (Haj-
nal Tamas 46), Szalai (Szabics 89).

La Istanbul, Turcia s-a descur-
cat bine pe faza ofensivã ºi dezas-
truos în apãrare. “Otomanii” a avut
2-0 în faþa Ghanei încã din prima

MECIURI AMICALE
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jumãtate de orã, goluri Burak Yil-
maz (7) ºi Umut Bulut (28) – am-
bii de la Galatasaray, dar n-a fost
suficient pentru o victorie. Asa-
moah Gyan (61, 76) a fãcut ca
semifinalista anterioarei ediþii de
Cupã Mondialã sã plece neînvinsã
de pe malurile Bosforului (2-2),
atacantul emiraþilor de la Al Ain
profitând de douã erori mari ale lui
Volkan ºi Semih Kaya.

Turcia: Volkan – Hamit Altin-
top, Semih Kaya, Omer Toprak,
Hasan Ali (Caner 73) – Alper, Sel-
cuk Inan, ªahin (Emre 68) – Umut
Bulut (Olcay 68), Burak Yilmaz,
Arda (Erdinc 86). Selecþioner: Ab-
dullah Avci.

În rest, trei de 1-1 în jocurile în
care au fost implicate celelalte ad-
versare ale României în grupa D:
Olanda, în derby-ul din deplasare,
cu Portugalia (Strootman 17 / Ro-
naldo 87), Estonia, acasã, cu Le-
tonia (Kruglov 68 / Zjuzins 74), iar
Andorra în Moldova (Sonejee 16 /
Dedov 42).

În preliminariile Cupei Mondia-
le din 2014, România se aflã pe
locul trei dupã 6 etape, cu 10
puncte (n.r. primul loc se calificã
direct, al doilea, cel mai probabil,
merge la baraj – se calificã 8 din

cele mai 9 reprezentative de pe
poziþiile secunde). Naþionala lui
Piþurcã e devansatã de Olanda
(18p) ºi Ungaria (11), fiind urma-
tã de Turcia (7p), Estonia (6p) ºi
Andorra (0p).

Programul urmãtoarelor me-
ciuri ale “tricolorilor”: Ungaria
(acasã, 6 septembrie), Turcia
(acasã, 10 septembrie), Andorra
(deplasare, 11 octombrie), Estonia
(acasã, 15 octombrie).

Alte rezultate
Italia – Argentina 1-2 (Insigne

76 / Higuain 20, Banega 49),
Ecuador – Spania 0-2 (Negredo
25, Cazorla 63), Germania – Pa-
raguay 3-3 (Gundogan 18, Mul-
ler 31, L. Bender 75 / Nunez 10,
Pittoni 13, Samudio 45+1), El-
veþia – Brazilia 1-0 (D. Alves 48
aut.), Belgia – Franþa 0-0, Anglia
– Scoþia 3-2 (Walcott 29, Welbeck
53, Lambert 70 / Morrison 11,
Miller 49), Suedia – Norvegia 4-2
(Ibrahimovici 2, 28, 57, A. Sven-
sson 75 / Abdellaoue 38 pen., Jo-
hansen 43), Bosnia – SUA 3-4
(Dzeko 8, 90, Ibisevici 30 / Joh-
nson 55, Altidore 59, 84, 86),
Columbia – Serbia 1-0 (Guarin
89), Polonia – Danemarca 3-2
(Klich 4, Sobota 59, Zielinski 61

/ Eriksen 18, Braithwaite 45),
Austria – Grecia 0-2 (Mitroglou
39, 67), Macedonia – Bulgaria 2-
0 (Ibraimi 83 pen., Trajkovski
86), Belarus – Muntenegru 1-1
(Kornilenko 16 pen. / Vucinici 62),
Mexic – Coasta de Fildeº 4-1
(Boka 11 aut., Peralta 28, 45,
Reyes 90 / Drogba 62 pen.), Is-
landa – I-le Feroe 1-0 (Bjarnason
65), Albania – Armenia 2-0 (Val-
det 21, Kace 67), Þara G. – Ir-
landa 0-0, Africa S. – Nigeria 0-2
(Uche 50, 68), Liechtenstein –
Croaþia 2-3 (Christen 31, Polve-

rino 77 / Eduardo 21, 86, Rebic
67), Ucraina – Israel 2-0 (Rotan
29, Selezniov 72), Luxemburg –
Lituania 2-1 (Joachim 49, Bensi
80 / Matulevicius 16), Irak – Chi-
le 0-6 (Mena 8, A. Sanchez 20, 29,
Beausejour 37, 45, Iturra 80),
Azerbaidjan – Malta 3-0 (Dadachev
5, 71, Aliev 63), Finlanda – Slo-
venia 2-0 (Moisander 35, Hama-
lainen 82), Kazahstan – Georgia
1-0 (Kiznicenko 17), Coreea S. –
Peru 0-0, Japonia – Uruguay 2-4
(Kagawa 55, Honda 72 / Forlan
27, 29, Suarez 53, Gonzales 59).

Dupã un start perfect de campanie, în care a strâns
punctaj maxim în primele patru runde, pentru ca apoi
sã vinã, nimic de comentat, o înfrângere în Portuga-
lia, naþionala Rusiei a fãcut-o latã de tot miercuri sea-
rã, cedând cu 0-1, la Belfast, într-o restanþã din gru-
pa F, contra codaºei Irlanda de Nord, formaþie ce
strânsese pânã la ora meciului doar trei puncte din
cinci jocuri. Unul dintre ele, ce-i drept, chiar pe tere-
nul Portugaliei, 1-1 în 16 octombrie anul trecut.

Unica reuºitã a disputei a venit în minutul 43 ºi a
purtat semnãtura atacantului Martin Paterson, ju-
cãtor ce evolueazã în liga a doua englezã, la Hud-
dersfield.

Iatã echipa pe care a trimis-o în teren selecþionerul
Rusiei, italianul Fabio Capello (foto): Akinfeev – Aniu-
kov, Ignaºevici, V. Berezuþki, Kombarov – ªirokov,
Denisov, Faizulin – Bîstrov, Dzagoev (Cherisev 46,

Rusia s-a fãcut de râs în Irlanda de Nord
Samedov 52) – Kerjakov (Dziuba 46).

Clasament: 1. Portugalia 14p (7j), 2. Rusia 12p (6j),
3. Israel 11p (6j), 4. Irlanda N. 6p (6j), 5. Azerbaidjan
4p (7j), Luxemburg 3p (6j).

“Tricolorii” mici adunã eºec dupã
eºec. Jucãtorii de la naþionala sub 21
de ani au fost învinºi cu 2-0, marþi
searã, de reprezentativa similarã a

Digi Sport 1
19:00, 21:30 – FOTBAL – Liga

I: Oþelul Galaþi – FC Braºov, Co-
rona Braºov – Dinamo.

Digi Sport 2
16:30 – HANDBAL (M), Cupa

Minaur (Baia Mare): Steaua – ªtiin-
þa Bacãu / 18:00, 2:00 – TENIS
(M) – Turneul de la Cincinnati
(SUA): ziua a 5-a.

Digi Sport 3
16:00 – MOTO GP – Antrena-

mente 1 Marele Premiu al SUA (In-
dianapolis) / 18:30 – HANDBAL
(M), Cupa Minaur: Minaur Baia
Mare – Energia Târgu Jiu / 20:10
– MOTO GP – Antrenamente 1
Marele Premiu al SUA.

Dolce Sport 1
19:00 – FOTBAL – Liga I: CS

Tineretul lui Sãndoi, încã o dezamãgire
Ciprului, într-o partidã amicalã care
s-a disputat pe terenul din Berceni.
Rezultatul pare surprinzãtor în con-
diþiile în care în primul “11” s-au re-

gãsit nume ca Buzbuchi,
Marc, Bãrbuþ, Dorin Rota-
riu, Nicolae Stanciu, Gabi
Iancu – jucãtori care au
avut evoluþii bune în acest
start de sezon.

De altfel, steliºtii Iancu
ºi Stanciu au fost printre
marile dezamãgiri ale par-
tidei ºi au fost schimbaþi.
Primul la pauzã, celãlalt în
minutul 62. Nici Rotariu –
puºtiul care a impresionat

în acest sezon ºi a reuºit sã înscrie
în poarta lui Tãtãruºanu, în derby-
ul de duminicã – n-a strãlucit. Mij-
locaºul lui Dinamo a fost schimbat
ºi el, în minutul 86.

Cipru a deschis scorul în minu-
tul 42, prin Theodorou Zacharias,
iar Thalatsitis a mãrit avantajul în
minutul 73.

Echipa cu care a început Emil
Sãndoi: Buzbuchi – Peteleu,
Marc, Toºca, Leca, Cârstocea,
Bãrbuþ, Rotariu, Gavra, Stanciu,
Iancu

Au mai jucat: Nãstãsie, Ro-
man, Brãnescu, Filip, Serediuc
ºi Plãmadã.

LIGUE 1 – ETAPA A II-A

Vineri: Sochaux – Lyon;
Sâmbãtã: Marseille – Evian TG, Bastia – Valenciennes, Nice –

Rennes, Reims – Lille, St’Etienne – Guingamp, Toulouse – Bordeaux;
Duminicã: Monaco – Montpellier, Lorient – Nantes, Paris SG –

Ajaccio.
1. Lyon 3 11. Paris SG 1
2. Valenciennes 3 12. Sochaux 1
3. Marseille 3 13. Reims 0
4. Monaco 3 14. Ajaccio 0
5. Nantes 3 15. Lorient 0
6. Rennes 3 16. Guingamp 0
7. Lille 3 17. Bastia 0
8. St’Etienne 3 18. Bordeaux 0
9. Evian TG 1 19. Toulouse 0
10. Montpellier 1 20. Nice 0

Poli Timiºoara – FC Botoºani.
Dolce Sport 2
20:00, 22:15 – TENIS (F) –

Turneul de la Cincinnati (SUA):
meciuri din sferturile de finalã.

Eurosport
8:35 – ATLETISM – Campio-

natul Mondial de la Moscova (Ru-
sia): ziua a 7-a / 16:00 – CI-
CLISM – Turul Beneluxului /
17:45 – ATLETISM – CM de la
Moscova.

Eurosport 2
14:00, 18:30 – HOCHEI PE

GHEAÞÃ – Turneu amical la Pra-
ga (Cehia) / 21:30 – FOTBAL –
Liga secundã germanã: VfL Bo-
chum – FC St. Pauli / 23:45 –
FOTBAL – Turneu amical Under
19 (Spania): Spania – Australia.
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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
ACS Poli 4 3 1 0 8-4 10
Astra 3 3 0 0 12-3 9
Petrolul 4 2 2 0 4-2 8
Botoşani 4 2 2 0 5-3 8
Ceahlăul 4 2 1 1 6-3 7
Pandurii 4 2 1 1 6-4 7
Steaua 2 2 0 0 4-2 6
Oţelul 4 2 0 2 5-5 6
Săgeata 4 1 2 1 4-4 5
CFR Cluj 4 1 2 1 4-7 5
FC Vaslui 3 1 1 1 5-3 4
Dinamo 4 1 1 2 3-4 4
Chiajna 1 1 0 0 1-0 3
Braşov 4 0 2 2 3-6 2
Mediaş 4 0 1 3 3-6 1
„U” Cluj 4 0 1 3 3-7 1
Viitorul 3 0 1 2 1-6 1
Corona 4 0 0 4 2-10 0

6

5

4

LIGA I

Etapa a V-a
Astăzi

ACS Poli – FC Botoşani – ora 19 (Dolcesport 1)
Oţelul – FC Braşov – ora 19 (Digisport 1)
Corona Braşov – Dinamo – ora 21.30 (Digisport 1)

Sâmbătă
Pandurii – Astra Giurgiu – ora 19 (Digisport 1)
Petrolul – Ceahlăul – ora 19.30 (Dolcesport 1)
Steaua – CFR Cluj – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică
Viitorul – Gaz Metan – ora 18 (Digisport 1)
„U” Cluj – Concordia – ora 19 (Digisport 1)
FC Vaslui – Săgeata – ora 21.30 (Digisport 1)

Prima repriză a amicalului cu
Slovacia ne-a crescut moralul îna-
intea dublei decisive pentru intra-
rea în barajului de mondiale, dar a
doua parte ne-a adus cu picioarele
pe pământ. Piţurcă a trimis pe te-
ren o echipă tânără, în care doar
mijlocaşii centrali, Lazăr şi Hoban,
plusau la capitolul experienţă, deşi
al doilea abia a intrat în familia tri-
coloră. Chiricheş şi-a însuşit ban-
derola din postura de căpitan, din
postura de cel mai ofertat fotbalist
român, dar  şi fiindcă Lobonţ şi
Marica au fos t rezerve.  Banda
dreaptă a funcţionat ideal, cu Mă-
ţel şi Torje şerpuind prin defensi-
va adversă, iar România şi-a în-
grămădit adversarii în propria ju-
mătate, creându-şi destule ocazii.
Maxim a apărut în premieră în cen-
trul liniei mediane, dar a fost inco-
modat de scoaterea din bandă, în
special când trebuia să joace cu
spatele la poarta adversă. Mmeciul
a început cu o bară a slovacilor,
pe bulevardul lăsat de Latovlevici
în defensivă, neacoperit până la
finalul jocului. Golul lui Stancu din
faza creată de Torje a concretizat
dominarea noastră din prima par-
te, în care vedeta oaspeţilor, Ham-
sik, a atins doar de 3 ori mingea,
de fiecare dată când ai săi au tre-
cut mijlocul terenului. Forţele s-au
egalat atât pe teren, cât şi pe tabe-
lă în partea secundă, în care ro-
mânii au predat iniţiativa, doar min-

Echipa lui Mititelu a zdrobit Podariul

CS Universitatea, doar egal la Câmpina

Doar o repriză de
speranţă pentru tricolori

România a remizat cu Slovacia în ultimul amical înaintea
dublei cu Ungaria şi Turcia, din preliminariile CM 2014

România – Slovacia 1-1
Au marcat: Stancu 44 / Sestak 56.

Stadion: „Arena Naţională”, spectatori: 7.000.
România: Tătăruşanu - Măţel (Nica 71), Găman (Goian 46), Chiricheş, Latovlevici - Lazăr (Pintilii 46),

Hoban - Torje (Nicoliţă 62), Maxim (Grozav 46), Tănase (Marica 76) - Stancu.  Selectioner: Victor Piţurcă.
Slovacia: Mucha - Pekarik, Cisovsky, Durica, Breznanik (Salata 62) - Kona (Pecovsky 62), Kucka - Sestak

(Depetris 78), Hamsik (Stefanik 65), Weiss (Mak 70) - Jakubko (Nemec 46). Selecţioner: Jan Kozak.
Arbitri: Neil Doyle - Wayne McDonnall şi Ciaran Delaney (toţi din Irlanda).

Cartonaşe galbene: Lazăr 23, Nica 90 / Kona 35, Cisovsky 41, Durica 73.

gile aruncate în extremă, pe spaţii
libere, mai aducând pericol la poar-
ta adversă. Slovacii au egalat tot
printru-un atacant c are joac ă în
Turcia, Sestak, de la Bursaspor,
care a speculat greşeala de poziţi-
onare a lui Latovlevici, iar pe final
au avut şansa răsturnării scorului,
moment în care puţinii fani pre-
zenţi la stadion au cerut demisia
selecţionerului.. Pintilii a irosit cea
mai mare şansă a României, care a
evoluat în ultimele zece minute în
inferioritate, fiindcă Marica nu şi-
a mai revenit după o lovitură înca-
sată în figură.

Piţurcă: „Nu s-a simţit lipsa lui
Mutu, nu merita să fie convocat”

Victor Piţurc ă l-a depăş it pe
Anghel Iordănescu la prezenţe pe
banca naţionalei, fiind pentru a 84-
a oară în postura de selecţioner.
Piţurcă a declarat la conferinţa de
presă că, în ciuda remizei, a fost
un test util înaintea dublei cu Un-
garia şi Turc ia din preliminariile
Cupei Mondiale. „Chiar  dacă nu
am obţinut victoria, consider că a
fost un test util înaintea dublei cu
Ungaria şi Turcia. Am avut o pri-
mă repriză foarte bună, însă am
ratat ocaziile de a majora scorul,
iar în a doua nu am mai intrat atât
de determinaţi în joc, au fost rela-
xaţi şi asta ne-a costat” a spus Pi-
ţurcă. El a precizat că Vlad Chiri-

cheş a fost căpitanul echipei, de-
oarece a fost cel mai valoros jucă-
tor din echipa care a intrat pe te-
ren.  Victor Piţurcă a afirmat că
regretă că a avut dreptate în cazul
lui Iasmin Latovlevici, când a de-
clarat că nu face foarte bine faza
defensivă: „Nu ştiu cine va fi re-
zerva lui Raţ. Cel mai în formă ju-
cător la acel moment, pe acel post.
Şi nu ştiu sigur dacă Raţ va fi titu-
lar. Nu am fost nemulţumit de La-
tovlevici, dar i-am spus ce înseam-
nă un meci la echipa de club şi al-
tul la echipa naţională. Adversarul
a fost mai puternic decât el în anu-
mite momente. Cum s-a întâmplat
şi cu alţi jucători”.  Referitor la
sc andările din f inalul mec iului,
când fanii i-au cerut demisia, Piţur-
că a precizat: „Sincer, nu mă aş-
teaptam la reacţia asta. Cred că acei
suporteri nici nu ştiau că în ultime-
le minute ne apăram pentru că ju-
cam în zece oameni”. Victor Piţur-
că s-a arătat îngrijorat de proble-
mele lui Ciprian Marica şi Gabriel
Torje, care nu şi-au găsit echipe:
„Mă îngrijorează însă situaţia a doi-
trei jucători cu probleme la echipe-
le de club, Marica, Torje, care pro-
babil va fi iar împrumutat la Grana-
da. Soluţii vom găsi, e posibil ca
Stancu să-l înlocuiască pe Marica,
de asemenea, Rusescu poate fi o
soluţie dacă joacă la echipa de club.
Nu s-a simţit lipsa lui Mutu deloc,
el nu a meritat să fie convocat”.

Echipa lui Adrian Mititelu conti-
nuă seria victoriilor în meciurile ami-
cale şi a câştigat miercuri, scor 5-1,
partida disputată în deplasare cu echi-
pa din Liga a III-a, CS Podari. Goluri-
le au fost marcate de Stoianof, Cru-
ceru, Nelu Nicolae, Mârzeanu şi Clau-
diu Bălan, onoarea gazdelor fiind „re-
perată” de Preda. Echipa lui Mititelu
este neînvinsă în meicurile de pregă-
tire din vara aceasta, înregistrând un
singur egal, la Motru. Pentru CS Po-
dari, echipă antrenată de Marian Za-

haria, au evoluat: Turieanu – Orban,
Preduţ, Istudor, Slobozeanu  – Mi-
res cu , Preda, Ţenovici, Epure –
Stăncuţa, Crângoiu , int rând şi: Pâr-
vu  - Afrem, Popovici, Stoich iţoiu,
Renato  Bălan, Dumitraş cu, Preda.
De partea cealaltă , Nicolo  Napoli i-
a folosit pe: Hotoboc – Mitic, Acka,
Cosic, Buşu  – Cruceru, Săceanu,
Mârzeanu, Dinu  – Stoianof, Goge.
Au mai int rat: A. Preda - Cl. Bălan,
N. Nico lae, Frăsineanu, Ahoua,
Rioşanu, Căle, Stănia, Avram, Gigi

Mit itelu. Frăsineanu  a fost eliminat
în  minutul 60 pen tru pro teste. Me-
ciul a  fost arbitrat de Cătălin Gă-
man, ajutat  de asistenţ ii Cris tian
Nicola şi Daniel Pătraş cu. Sâmbă-
tă, echipa lu i Adrian Mit itelu va
juca în deplasare cu FC Balş  (Liga
a III-a), echipă pe care a învins-o  la
Calafat cu  3-1. De as emenea, pe 30
august , de la ora 20, echipa lui Mi-
titelu  va întâlni într-un amical, pe
arena „Nicolae Dobrin” din Piteşt i,
formaţia SCM Piteşt i.

CS Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, scor
1-1, partida amicală disputată marţi seara, la Câmpina, în
compania formaţiei locale CSM, nou-promovată în Liga a
III-a. Craiovenii au deschis scorul în minutul 43, prin Al-
bert Voinea, iar gazdele au egalat cu două minute înainte
de final, prin Nae. Erik Lincar a mizat pe următoarea echi-
pă: Brac – Cârjă, Ljubinkovic, Pătraşcu, I. Stancu – Ad.
Ionescu - Câju, Dragalina, Ganea – Opriţa, Voinea. După
pauză au mai intrat: Irimia - Scarlat, Precup, Sin, Vişan,
Velcovici, Dragu, Fl. Pârvu.  Despre meciul cu CSM Câm-
pina, antrenorul Lincar a declarat: „Am jucat cu o echipă
foarte bine organizată, care s-a apărat exemplar în multe

momente. Am avut câteva ocazii clare de a marca, dar nu
am reuşit să facem diferenţa. Sper să creştem de la meci la
meci, mai ales că ne aşteaptă jocul din Cupă de pe 27
august. Am aşteptări mai mari de la cei de la mijloc, iar cei
din atac mi-aş dori să marcheze mai uşor. Per total, sunt
mulţumit, în perioada aceasta de pregătire am muncit foar-
te mult, ne-am antrenat bine. Campionatul va fi unul echi-
librat şi până în ultimele etape nu se vor cunoaşte promo-
vatele. Sunt multe echipe care s-au întărit în această vară”.
Următoarea partidă amicală a Craiovei se va disputa mâi-
ne, de la ora 10.30, la Brazi, în compania divizionarei se-
cunde Unirea Slobozia.


