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ACTUALITATE

Inters ecţiile aglomerate ale Craiovei sunt adevărate ţinte
pentru cerşetori. Într-un mod insistent, aceştia îi terorizează pe
şoferi să le spele parbrizul maşinilor sau să le vândă tot felul de
mărunţişuri, iar atunci când sunt refuzaţi între ei şi conducătorii
auto, care aşteaptă liniştiţi la semafor, izbucnesc scandaluri şi
certuri. Directorul Poliţiei Locale Craiova, Tavi Mateescu, susţine că s-a pornit o campanie pentru descurajarea acestor comportamente, acţiunea fiind continuată până când cerşetorii nu vor
mai fi prezenţi în intersecţiile Craiovei.
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Poliţia Locală Craiova i-a luat
la ochi pe vânzătorii din intersecţii

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

GRÂU DE PANIFICAŢIE
Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:
-Siloz
-Siloz
-Siloz
-Siloz
-Siloz
-Siloz
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza

Banu Mărăcine:
Leu:
Moţăţei:
Băileşti:
Segarcea:
Portăreşti:
Bistreţ:
Gângiova:
Brabova:
Predeşti:
Mischii:
Murgaşi:
Dăbuleni:
Rast:

0251.547.393;
0251.373.607;
0251.326.006;
0251.311.038;
0251.210.735;
0251.358.219;
0372.752.922
0372.752.921
0251.447.305
0722.527.280
0722.544.239
0251.447.562
0755.570.192
0728.286.059

0372.731.499
0372.731.500
0372.731.494
0372.731.493
0372.731.492
0725.161.822

CU PLATA PE LOC

- Ăsta mic al meu, Popescule, precis se face politician; nu-i place cartea, minte de-ngheaţă apele, e puturos, fură de stinge şi nu-i tace gura
cât e ziua de mare.
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Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dna. Rodica Avram
DJ - Dl. Tudoran Adrian
DJ - Dl. Predescu Mihai
OT,AR - Dl. Rotaru Adrian
OT,DJ - Dl. Mihai Ionuţ
MH,DJ - Dl. Crişan Alin

0743.026.526
0743.036.229
0737.577.597
0728.286.065
0737.577.598
0736.202.112
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 17 august 2013-anunþat de BNR
1 EURO ........................... 4,4511 ..............44511
1 lirã sterlinã..........................5,2185.......................52185

Ponta: Eu sigur nu-i dau
brevetul lui Bãsescu, îl chem
sã-l testez
Întrebat ieri, la Suceava, dacã va
semna el, ca ministru interimar la Transporturi, noul brevet de comandat de
navã al lui Traian Bãsescu – pentru care
ºeful statului a susþinut ieri examen ºi la trecut - sau îl va lãsa pe viitorul ministru sã facã acest lucru, premierul Victor
Ponta a rãspuns cã, „având în vedere
manifestãrile din ultima perioadã ale
domnului preºedinte Traian Bãsescu,
manifestãri ce dau niºte semne de inconsecvenþã, de incoerenþã, de lipsã de
echilibru, dacã mai sunt eu ministru, îl
chem personal ca sã-l testez. Dacã se
comportã ºi pe navã cum s-a comportat
îl ultima perioadã ca preºedinte, sigur
nu-i dau brevetul. Poate iar dã foc la
navã, ca la Rouen”.

Cotroceni nu mai existã
ca Preºedinþie, e o echipã
de campanie pentru Udrea
Premierul Victor Ponta a declarat,
ieri, la Suceava, cã Palatul Cotroceni
nu mai existã ca Preºedinþie, fiind „o
echipã de campanie pentru doamna
Udrea la prezidenþiale”. Întrebat ce pãrere are despre declaraþia ministrului de
Externe, Titus Corlãþean, cã existã o
„dezangajare” la nivelul Preºedinþiei în
privinþa pactului de coabitare cu premierul, Ponta a rãspuns: „Ce existã la
nivelul Cotroceniului? Cotroceniul nu
mai existã ca Preºedinþie. Cotroceniul
este o echipã de campanie pentru doamna Udrea la prezidenþiale. Le doresc succes deplin”. Ministrul de Externe, Titus
Corlãþean, a declarat, joi searã, la Digi
24, cã „a fost unul dintre cei care, fiind
interfaþã a statului cu exteriorul, am simþit avantajele climatului de stabilitate
politicã, de colaborare interinstituþionalã, dupã anul trecut, care a fost complicat. (…) Dupã toate jocurile politice
ºi obstacolele din ultima vreme, ºi chestiunea cu CFR Marfã, spun clar cã existã o dezangajare la nivelul Cotroceniului din pactul de coabitare”.
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1 dolar SUA.......................3,3365........33365
1 g AUR (preþ în lei).......146,0524.....1460524

METEO

sâmbãtã, 17 august - max: 30°C - min: 17°C
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Tudor Panþîru, propus în locul Biancãi Guþan
pe lista candidaturilor pentru CEDO
Ministerul Justiþiei (MJ) informeazã cã a transmis Guvernului un memorandum cu propunerea
de modificare a listei de candidaturi înaintatã Consiliului Europei pentru desemnarea unui judecãtor
la CEDO, în sensul înlocuirii Biancãi Guþan cu
candidatul de rezervã, Tudor Panþîru (foto). „Decizia a fost luatã în urma primirii de cãtre partea
românã a avizului Grupului consultativ de experþi
pentru evaluarea listei naþionale de propuneri pentru ocuparea funcþiei de judecãtor la CEDO cu
privire la candidaþii propuºi de România. Astfel,
Grupul consultativ a apreciat cã doi candidaþi (Iulia Antonella Motoc ºi Florin Streteanu) îndeplinesc condiþiile impuse de art. 21 alin. 1 din Convenþie, în timp ce un al treilea candidat (Bianca
Andrada Guþan) nu îndeplineºte aceste condiþii”,
explicã MJ, într-un comunicat. Articolul 21 din
Convenþia CEDO prevede, la alineatul 1, cã „judecãtorii trebuie sã se bucure de cea mai înaltã
consideraþie moralã ºi sã întruneascã condiþiile
cerute pentru exercitarea unei înalte funcþiuni ju-

diciare sau sã fie juriºti având o competenþã recunoscutã”. Surse oficiale au declarat, pentru Mediafax, cã motivul propunerii de înlocuire a Biancãi Guþan este legat de lipsa unei experienþe vaste
în organizaþii internaþionale de apãrare a drepturilor omului. În 26 iunie, Comisiile juridice ºi pentru
drepturile omului reunite ale celor douã Camere
ale Parlamentului au avizat negativ candidatura Iuliei Motoc pentru funcþia de
judecãtor la Curtea Europeanã a Drepturilor Omului (CEDO). Ceilalþi candidaþi, respectiv Bianca Guþan ºi Florin
Streteanu, ca ºi canidatul de rezervã,
Tudor Panþâru, au primit aviz pozitiv.
Bianca Guþan este doctor în drept ºi
lucreazã ca profesor la Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu. Tudor Panþîru este judecãtor al Curþii Constituþionale din Republica Moldova ºi fost deputat PSD în Parlamentul României.
Acesta a mai fost judecãtor internaþio-

nal CEDO, între 1996 ºi 2001, conform CV-ului
postat pe site-ul Camerei Deputaþilor. Judecãtorul
român la CEDO va fi ales de cãtre Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei, dintre cei trei candidaþi propuºi de Guvernul României. La 16 decembrie 2013 va înceta mandatul actualului judecãtor al României la CEDO, Corneliu Bîrsan.

USL decide în privinþa Premierul crede cã actualele
referendumului pentru
regiuni sunt prea mari
Constituþie pe 31 august
Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, la Suceava, cã la sfârºitul
acestei luni USL va lua o decizie în
ceea ce priveºte referendumul pentru revizuirea Constituþiei, apreciind, totodatã, cã momentul oportun pentru un astfel de scrutin este
primul tur al alegerilor prezidenþiale din 2014. Ponta a spus cã în
perioada urmãtoare vor fi reuniuni
politice ale PSD, PNL ºi PC pe

tema referendumului, iar pe 31
august se va lua o decizie în aceastã
problemã, în cadrul unei reuniuni
a USL cu grupurile parlamentare
ºi cu grupurile politice. „Decizia o
luãm pe 31 august. Nu mã antepronunþ, nu am pretenþia cã ce
gândesc eu se va ºi întâmpla, dar,
sincer, eu sunt de pãrere cã cel mai
bun moment pentru referendumul
de modificare a Constituþiei este
odatã cu primul tur al
alegerilor prezidenþiale, când cvorumul
este de 30%. Dacã
PDL boicoteazã, cu
atât mai bine, înseamnã cã nici nu participã la alegerile prezidenþiale ºi nu putem
decât sã-i felicitãm
pentru asta (...) Cu un
an ºi ceva de discuþii a
Constituþiei nu o sã
mai poatã spune nimeni cã n-a fost timp
de discutat. Tot timpul
s-a spus cã e prea repede”, a spus Ponta.

Premierul Victor Ponta a declarat,
ieri, la Suceava, cã susþine înfiinþarea
regiunii Bucovina ºi a arãtat cã formula cu cele opt actuale regiuni de
dezvoltare nu este cea mai bunã, pentru cã sunt prea mari pentru standardele europene. Întrebat într-o conferinþã de presã dacã susþine înfiinþarea
regiunii Bucovina, Ponta a rãspuns
afirmativ. „Dacã tot am copilãrit în
Bucovina, sunt pentru. De fapt, regiunea Bucovina ar fi frumoasã o microregiune europeanã Bucovina.
Dacã tot se semneazã acordul de asociere cu Ucraina, în noiembrie, la Vilnius, poate cã facem o microregiune
europeanã, Bucovina adevãratã, Bucovina întreagã. În rest, în momentul în care vom ajunge, anul viitor, sã
vorbim de regiuni, vedem care este
soluþia cea mai sustenabilã (...)”, a
spus Victor Ponta. Premierul a spus
cã, în ultima perioadã, s-au analizat
mai multe variante privind regionalizarea, arãtând cã cele opt actuale regiuni de dezvoltare sunt prea mari,
dar judeþele sunt prea mici. „Am tot
analizat, pentru cã, realmente, trebuie sã mãsurãm de zece ori înainte sã
tãiem o datã ºi am tot analizat ºi cred
cã formula cu cele opt regiuni de dezvoltare nu este cea mai bunã formu-

lã, dar nu ºtiu sã vã spun în acest
moment cã trebuie sã fie 10, trebuie
sã fie 12. Într-adevãr, cele opt actuale sunt mult prea mari. Judeþele sunt
prea mici, însã cele opt regiuni actuale sunt mult prea mari pentru standardele europene ºi probabil cã una
din variantele posibile e sã avem 10
sau 12, dar nu vreau sã intru în detalii, pentru cã imediat apar geloziile locale. Sã nu ajungem sã facem 41 de
regiuni”, a spus Victor Ponta.
La rândul sãu, UDMR a anunþat
cã va iniþia organizarea de referendumuri locale în ºase judeþe din þarã,
pentru consultarea populaþiei cu privire la regionalizare, a afirmat preºedintele Kelemen Hunor, care s-a declarat conºtient de faptul cã prefecþii
vor ataca deciziile, însã este de pãrere cã „mesajul conteazã”. Kelemen a
adãugat cã poziþia UDMR este „foarte fermã ºi clarã”, respectiv cã reorganizarea administrativã nu se poate
face fãrã ca cetãþenii sã fie întrebaþi
ce cred, întrucât „viaþa lor va fi afectatã în bine sau în rãu în urma regionalizãrii”. „De aceea vom iniþia aceste referendumuri locale în Harghita,
Covasna ºi Mureº, precum ºi în zona
de Nord-Vest, în Bihor, Sãlaj ºi Satu
Mare”, a spus preºedintele UDMR.

CE contrazice Consiliul fiscal ºi declarã cã rectificarea
bugetarã a fost fãcutã pe date realiste
Comisia Europeanã salutã comentariile Consiliului fiscal cu privire la
rectificarea bugetarã, dar se simte
confortabilã cu cifrele incluse în document, în condiþiile în care riscurile
menþionate de Consiliul fiscal sunt
reflectate în cifrele bugetare, în special în rezervele considerabile constituite în buget, a declarat ieri, pentru
Agerpres, Simon O’Connor, purtãtorul de cuvânt al vicepreºedintelui CE,
Olli Rehn. „Rectificarea bugetarã pe

2013 a fost discutatã cu prilejul recentei vizite a misiunii FMI ºi CE ºi
suntem confortabili cu cifrele incluse
în rectificarea bugetarã. Salutãm comentariile Consiliului fiscal ºi rolul sãu
în creºtere pentru asigurarea unor
politici fiscale bune. Riscurile menþionate în comentariile Consiliului fiscal sunt reflectate în cifrele bugetare,
în special în rezervele considerabile
constituite în buget”, a declarat Simon O’Connor. Consiliul Fiscal a

apreciat, marþi, în completãrile fãcute la opinia preliminarã privind proiectul de rectificare bugetarã pe anul
2013, cã existã riscuri relevante în ceea
ce priveºte încasãrile proiectate din
TVA ca urmare a evoluþiei sub aºteptãri a consumului privat. Totodatã,
Consiliul fiscal susþine cã atingerea þintelor în ceea ce priveºte atragerea de
fonduri europene apare ca o provocare majorã, acestea „fiind practic
nerealiste, în contextul în care buge-

tul prevede o majorare de 52,3% faþã
de sumele atrase în 2012, iar execuþia la 6 luni relevã o diminuare de 5%
faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut”. Rectificarea bugetarã încalcã
mai multe reguli fiscal bugetare, cea
mai importantã fiind þinta de deficit,
ºi a fost fãcutã pe baza unor proiecþii
nerealiste, numai din impozitul pe venit ºi contribuþii din asigurãri veniturile fiind supraestimate cu 1 miliard
de lei, a mai opinat Consiliul Fiscal.
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Şi presa americană are probleme
MIRCEA CANŢĂR
Anunţul făcut luni seara de Donald Graham, ultimul reprezentant
al familiei care a condus „Washington Post”, nava amiral a presei americane, timp de 80 de ani, a avut
pentru cititorii săi efectul unei bombe
care a explodat în inima SUA. Proprietarul său a vândut marele cotidian lui Jeff Bezos, 49 de ani, fondatorul site-ului de comerţ online
Amazon. Ziarul care de-a lungul
timpului a făcut să strălucească sau
să pălească politica Washingtonului, care a avut îndrăzneala să dezvăluie, în plin război din Vietnam,
raportul confidenţial „Pentagone
Papers”, privind inutilitatea continuării războiului, cel al cărui redactor-şef, Bren Bradlee, a avut curajul să deschidă „afacerea Waterga-

te” prin reporterii săi de şoc Bob
Woodward şi Carl Berstein (câştigători ai premiului Pulitzer), finalizată prin căderea preşedintelui Richard Nixon, a fost înstrăinat. „Washington Post”, ca şi „New York
Times”, alt mare cotidian al presei
americane, chiar în luna mai a dezvăluit practica ascultării telefoanelor oamenilor politici, diplomaţilor
şi chiar a cetăţenilor obişnuiţi de
către o agenţie a guvernului (NSA).
Luni, în marea sală a redacţiei, Donald Graham a explicat în faţa unei
bune părţi a redactorilor şi angajaţilor „Washington Post” următoarele despre fosta sa bijuterie de familie: „Cotidianul ar putea supravieţui şi continua să facă profit. Noi
vrem ca el să facă asta, nu doar să

supravieţuiască”. Washington Post,
ca şi celelalte ziare, este victima
creşterii concurenţei de pe Internet,
un model economic a cărui gratuitate n-a fost până în prezent, niciodată, compensată de publicitatea
colectată. În 1993, „Washington
Post” vindea încă 832.332 ziare.
Difuzarea sa, în martie a.c., a căzut la 474.467 exemplare. De la începutul anului, el a mai pierdut 7%
dintre cititori, atingându-se o pierdere cumulată de 44% în câţiva ani.
Este ceea ce explică preţul extrem
de scăzut pentru un imperiu al presei americane plătit de Jeff Bezos:
250 milioane dolari. Paradoxul este
că un magnat al comerţului online,
multă vreme considerat ca un „inamic” în multe ziare, a cumpărat

nava amiral a presei scrise. A făcut
achiziţia lui „Washington Post” în
nume personal şi nu în numele firmeiAmazon. Ceea ce nu împiedică
o sinergie între cele două grupuri,
experţii în media americană opinând că aşa ceva ar fi profitabil
pentru „Washington Post”. S-ar
putea trece la un nou sistem de lectură al ziarului, pe site-ul său Internet (primele zece articole sunt
gratuite, dar trebuie să te abonezi
la celelalte), ceea ce demonstrează că ediţia print se poate adapta şi
viitorul luminos îi poate s urâde.
„New York Times” a anunţat la 1
august că a atins 700.000 de abonaţi plătitori (la ediţia online), ceea
ce înseamnă aproape un miliard de
dolari încasări. Ce se poate des-

prinde din toate acestea: patronii
de presă vechi au eşuat în afaceri.
„Washington Post”, în pofida erodării difuzării sale, conservă încă
o notorietate şi un prestigiu imens.
Şi alte ziare americane şi-au schimbat patronatul, vremea „foştilor”
fiind deja revolută. „Wall Street
Journal”, „Los Angeles Times”,
„Boston Globe”, „Newsweek” au
trecut în ultimii ani în patrimoniul
nu atât al altor persoane, cât al altui model economic. Nu de fiecare dată reuşit, dacă avem în vedere tabloidul britanic „News of the
World”, dispărut în urma scandalului ascultărilor, legat de personalitatea controvers atului Rupert
Murdoch, proprietarul „Wall Street Journal”.

Poliţia Locală Craiova i-a luat la ochi
pe vânzătorii din intersecţii
Intersecţiile aglomerate ale Craiovei sunt adevărate ţinte pentru cerşetori.
Într-un mod insistent, aceştia îi terorizează pe şoferi să le spele parbrizul
maşinilor sau să le vândă tot felul de mărunţişuri, iar atunci când sunt
refuzaţi între ei şi conducătorii auto, care aşteaptă liniştiţi la semafor,
izbucnesc scandaluri şi certuri. Directorul Poliţiei Locale Craiova, Tavi
Mateescu, susţine că s-a pornit o campanie pentru descurajarea acestor
comportamente, acţiunea fiind continuată până când cerşetorii nu se
vor mai fi prezenţi în intersecţiile Craiovei.
companie împotriva acestora în
cadrul căreia sunt vizate îndeosebi
intersecţiile mari – cea din preajma
Spitalului Judeţean nr. 1 fiind una
dintre ele – dar şi locurile mai puţin
expuse unde, totuşi, se practică
acest obicei.

Sancţiuni în valoare
de 1.500 de lei
Cerşetorii pe care i-au surprins
poliţiştii locali vindeau CD-uri imprimate fără timbru şi odorizante
pentru maşină, toate obiectele fiin-

triva unor activitpţi comerciale ilicite”, a precizat directorul Poliţiei
Locale Craiova. În urma raziei, au
fost date şi sancţiuni în valoare de
1.500 de lei, iar comercianţilor adhoc li s-a pus în vedere să părăsească intersecţiile. „Vom continua

Descurajaţi
prin confiscarea mărfii

Conducerea Poliţiei Locale
susţine că, şi în Craiova, c a în
toate municipiile, cerşetoria este
prezentă pe străzi, dar mai ales
în intersecţiile aglomerate. Chiar
dacă nu cer pur şi simplu bani
şoferilor, s e întâmplă destul de
des ca persoane care nu ins piră
încredere să se posteze în
mijlocul maşinilor, aflate în
aşteptare la semafoare, încercând să le strecoare pe geam
şoferilor diferite obiecte spre
vânzare. „Nu se mai vând numai
ziare la intersecţii, ci tot felul de
lucruşoare, marfă ieftină pe care
o găs eşti prin benzinării. Foarte
puţini conducători auto cumpără
de aceşti cerşetori. Problema e
că, atunci când sunt refuzaţi,
fac scandal, înjură şi vorbesc
urât. Nu sunt puţine cazurile în
care am fost solicitaţi să
intervenim pentru a aplana as tfel
de c onflicte”, a precizat Tavi

Mateescu, directorul Poliţiei
Locale Craiova.

Cerşetorii le crează probleme
şoferilor
Mai mult decât prezenţa lor
inestetică din intersecţii, se pare că
a început să deranjeze reacţiile
extrem de irascibile la adresa
şoferilor. „Conducătorii auto ne-au
povestit că au fost scuipaţi de
cerşetorii aceştia, că le-au fost
murdărite maşinile şi au fost
înjuraţi pentru că au refuzat să
cumpere ce vindeau ei. Ne-au
rugat să facem ceva cu ei şi chiar
era nevoie să îi determinăm să mai
practice acest obicei care nu dă
bine la imaginea unui municipiu
precum Craiova care investeşte
foarte mult ca străzile şi spaţiile
verzi să arate bine”, a mai spus
Tavi Mateescu. Pentru a-i descuraja să se mai posteze în intersecţii, Poliţia Locală Craiova a pornit o

„La mijlocul săptămânii a avut
loc o razie de proporţii în
intersecţiile din Craiova pe care
le cunoşteam că sunt frecventate
de astfel de persoane. Am
constatat că, într-adevăr, îi
agasau pur şi simplu pe şoferi în
încercarea lor de a le vinde nişte
măruţişuri”, a mai spus directorul Poliţiei Comunitare Craiova,
Tavi Mateescu, care a condus
campania. Pentru a dat roade,
acţiunea a fost repetată la
intervale scurte de timp pentru a
se vedea dacă persoanele vizate
se mai întorc la locul obişnuit.
„Cum era de aşteptat, cei mai
mulţi s-au întors, iar noi le-am
luat şi marfa aceea. Avem dreptul
să le confiscăm obiectele şi o să
facem acest lucru pentru a nu
mai avea cu ce să vină la vânzare. E şi acest un mod de a-i face
să renunţe pentru că, vrândnevrând, dacă noi tot le confiscăm lucrurile, ei nu mai au bani
să cumpere altă marfă”, a mai
spus Tavi Mateescu.

du-le confiscate. „Au fost ridicate
42 de pachete cu brăduţi-odorizant
pentru interiorul maşinilor şi 50 de
CD-uri nesigilate. Obiectele erau
oferite şoferilor care aşteptau la
semafoare şi s-a dispus confiscarea lor conform Legii nr. 12/1990
privind protejarea populaţiei împo-

şi în perioada următoare această
acţiune, scopul nostru fiind acela
de a elimina prezenţa acestora în
intersecţiile din Craiova. Şoferii nu
trebuie să stea stresaţi la semafor,
iar municipiul nostru trebuie să fie,
până la urmă, unul sigur”.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Direcþia de Evidenþã a persoanelor
ºi-a schimbat programul
de lucru cu publicul
Începând cu data de 5 august
a.c., Direcþia de Evidenþã a Persoanelor Craiova ºi-a modificat
programul de lucru cu publicul,
precum ºi cel de audienþe.
Astfel, în zilele de luni, marþi,
joi ºi vineri, în intervalul orar 8.30
– 13.30 se depun actele pentru obþinerea documentelor de identitatea, iar miercurea acestea se depun începând cu ora 8.30 pânã la
12.30. În ceea ce priveºte audienþele, acestea sunt programate de
luni pânã vineri, în intervalul 13.00 – 14.00. “În urma reorganizãrii
SPCEP Craiova, prin renunþarea la personalitatea juridicã, se înfiinþeazã Direcþia de Evidenþã a Persoanelor în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului conform hotãrârii Consiliului Local nr.
411-2013 privind modificarea organigramei ºi ºtatului de funcþii
ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova”,
precizeazã un comunicat de presã remis de Direcþia de Evidenþã a
Persoanelor Craiova.
ALINA DRÃGHICI

Reprezentanþii Companiei de Apã
Oltenia aºteaptã concluziile ITM Dolj
cu privire la decesul angajatului lor
Compania de Apã Oltenia SA a
anunþat cã bãrbatul care ºi-a pierdut viaþa dupã ce a inhalat gaze este
Gheorghe Calangiu. Acesta era angajat ca maistru în cadrul Secþiei
Ape Uzate ºi Epurare a Companiei
de Apã ºi a suferit o posibilã intoxicaþie acutã ca urmare a intrãrii
într-un cãmin de vizitare aferent
reþelei de canalizare de pe strada
„ªtirbei Vodã”. „În conformitate cu
prevederile legislaþiei aplicabile aflate în vigoare, evenimentul va fi
cercetat de cãtre Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj. Cercetarea va avea ca scop stabilirea cauzelor ºi împrejurãrilor în care a
avut loc evenimentul, stabilirea responsabilitãþilor ºi a mãsurilor ce
trebuiesc luate pentru evitarea altor evenimente de acest fel. Compania de Apã Oltenia S.A. îºi exprimã regretul profund pentru producerea acestui eveniment ºi este alãturi de familia îndoliatã”, se
aratã în comunicatul Companiei.
CARMEN ZUICAN

Firmele de pazã
verificate de poliþiºti
Poliþiºtii Serviciului de Ordine
Publicã din cadrul IPJ Dolj au organizat, în perioada 14-15 august
a.c., o acþiune pentru evaluarea
modului de asigurare a securitãþii bunurilor ºi valorilor deþinute,
manipulate ºi transportate de cãtre agenþii economici publici ºi
privaþi ºi prestatorii de servicii de
pazã. În cadrul acestor activitãþi
au fost efectuate verificãri ºi
controale la 268 obiective, între
care 20 de unitãþi financiar-bancare, 14 bãnci cooperatiste, 12 supermarket-uri, 44 case de amanet, 12 case de schimb valutar, 102 staþii de distribuþie carburanþi, 12 agenþii LOTO, dar ºi la sãli de jocuri ºi pariuri sportive.
Poliþiºtii au verificat ºi patru societãþi care se ocupã cu transportul de valori ºi 42 agenþi de pazã, ocazie cu care au fost supuse
controlului ºi 232 sisteme de alarmã ºi 76 echipaje de intervenþie.
„Ca urmare a abaterilor constatate au fost aplicate 4 sancþiuni
contravenþionale în valoare totalã de 2.300 lei. Pe perioada acþiunii, administratorii unitãþilor verificate au fost instruiþi cu privire la obligaþiile ce le revin în asigurarea pazei ºi protecþiei bunurilor ºi valorilor pe care le deþin ºi s-a procedat la instruirea antivictimalã a agenþilor de pazã, cât ºi a personalului angajat, în
vederea prevenirii ºi combaterii evenimentelor negative ce ar putea
avea repercusiuni asupra bunei desfãºurãri a activitãþilor socio –
economice”, a declarat inspector principal Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
CARMEN ZUICAN
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ªi-a ucis concubina în bãtaie
Un bãrbat de 44 de ani, din comuna
Greceºti, a fost arestat preventiv în cursul
zilei de ieri, pentru 29 de zile, sub acuzaþia
de omor. Bãrbatul a ajuns în spatele gratiilor
pentru cã ºi-a omorât în bãtaie concubina
folosind un mestecãu ºi un topor.
Reprezentanþii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj ºi poliþiºtii doljeni au fost anunþaþi joi dimineaþã cã o femeie de 43 de ani,
din satul Bãrboi, comuna Greceºti, a fost omorâtã. La faþa locului a ajuns echipa operativã de
cercetarecondusã de un procuror
criminalist, oamenii legii gãsind
victima într-o baltã de sânge, dupã
ce fusese omorâtã în bãtaie. Din
cercetãrile efectuate s-a stabilit cã
autorul a fost Marian Lupu, de 44
de ani, concubinul victimei. Cei
doi, care locuiau împreunã de mai
bine de 10 ani, se pare cã s-au
apucat la ceartã, în noaptea de
miercuri spre joi. Scandalul, alimentat probabil ºi de consumul de
alcool, a degenerat, iar Marian
Lupu a pus mâna pe un mestecãu

cu care ºi-a luat concubina la bãtaie. Nu
s-a mulþumit cu atât,
aºa cã a mai lovit-o ºi
cu un topor, lãsând-o
într-o baltã de sânge. A fugit de
acasã dupã comiterea faptei, însã,
la un moment dat, a sunat un bãiat al femeii dintr-o relaþie anterioarã, pe care l-a rugat sã meargã acasã ºi sã vadã cum se simte
mama lui, mãrturisindu-i cã a bãtut-o. Fiul victimei a fost cel care
a descoperit cadavrul ºi a anunþat
oamenii legii, autorul fiind determina sã se predea. A fost adus la
Craiova dupã finalizarea cercetãrii la faþa locului, a fost audiat de
procurorul de caz, fiind dispusã
faþã de el mãsura reþinerii pe o perioadã de 24 de ore. Ieri, Marian

Lupu a fost prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare
preventivã pentru 29 de zile, propunere admisã de instanþã.
„Admite propunerea Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj privind arestarea preventivã a inculpatului Lupu Marian. Dispune
arestarea preventivã a inculpatului
Lupu Marian, pe o perioadã de 29
de zile, începând cu data de
16.08.2013 pânã la data de
13.09.2013, inclusiv. Cu recurs în
24 de ore”, se aratã în încheierea
de ºedinþã a Tribunalului Dolj.
CARMEN ZUICAN

Craioveanul cercetat pentru mai multe înºelãciuni
prin metoda „accidentul” a ajuns dupã gratii
Craioveanul de 31 de ani reþinut pe 8 august a.c.
pentru mai multe înºelãciuni prin metoda „accidentul” ºi pus în libertate a doua zi, a fost arestat preventiv. Magistraþii Tribunalului Dolj au admis, marþi,
recursul declarat de procurori împotriva deciziei
Judecãtoriei Craiova de cercetare în libertate a
bãrbatului ºi au emis pe numele acestuia mandat de
arestare preventivã pe 29 de zile.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Marþi, 13 august a.c., judecãtorii Tribunalului Dolj au admis recursul declarat de Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova împotriva deciziei de luare a mãsurii obligãrii de a nu pãrãsi þara faþã de Alin
Laurenþiu Dumitrescu, de 31 de ani,
din Craiova ºi au dispus arestarea
preventivã a acestuia pentru 29 de
zile. Decizia a fost luatã marþi, 13
august a.c.
„Admite recursul declarat de
Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova. Caseazã încheierea nr. 180
pronunþatã în data de 09.08.2013
de Judecãtoria Craiova în dosarul
nr. 27857/215/2013. Dispune arestarea preventivã a inculpatului
Dumitrescu Laurenþiu Alin pe o

duratã de 29 de zile cu începere de
la data încarcerãrii. Definitivã”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a Tribunalului Dolj. În aceeaºi zi, poliþiºtii craioveni l-au prins pe bãrbat
ºi l-au introdus în arest.
Reamintim cã, pe 8 august a.c. poliþiºtii doljeni au fost sesizaþi
de ªtefan Spãtãrelu, de 44 de ani,
din comuna Cârcea, cu privire la
faptul cã mama sa, Elena, de 69
de ani, din aceeaºi localitate, a fost
contactatã pe telefonul fix de cãtre un bãrbat ce s-a recomandat a
fi avocat ºi care a informat-o cã
fiul sãu a accidentat un minor pe
trecerea de pietoni, solicitându-i
suma de 6.000 lei pentru a se împãca cu familia victimei. A fost

constituitã o echipã operativã formatã din poliþiºti din cadrul Secþiilor de Poliþie Ruralã Nr. 1 Craiova
ºi 4 Coºoveni ºi din poliþiºti ai Biroului de Investigaþii Criminale
Craiova care, în urma activitãþilor
specifice desfãºurate au organizat
flagrantul la intrarea în Craiova,
reuºind sã-l prindã pe falsul avocat, Alin Laurenþiu Dumitrescu, de
31 de ani, din Craiova.
Prin extinderea cercetãrilor poliþiºtii au stabilit faptul cã acesta este
autorul a încã trei înºelãciuni, prin
metoda „accidentul”, comise la începutul lunii august a.c., în dauna
pãrþilor vãtãmate Floarea Chirã, de
81 de ani, Florica Cãlimarã, de 72
de ani, din comuna Cârcea ºi Tudorel Pupãzan, de 70 de ani, din
comuna ªimnicu de Sus, Dolj.
Dumitrescu a fost reþinut pe 24 de
ore, însã a doua zi, Judecãtoria Craiova a respins propunerea de arestare preventivã ºi a decis ca bãrbatul sã fie cercetat în libertate, cu
obligarea de a nu pãrãsi þara.
CARMEN ZUICAN

Accident provocat de ºofer bãut
Un tânãr de 20 de ani, din comuna Poiana Mare, este
cercetat penal dupã ce, bãut fiind, a pierdut controlul maºinii
pe care o conducea ºi s-a oprit cu ea într-un pom. Fata aflatã
pe locul din dreapta al autoturismului a fost rãnitã uºor.
Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, accidentul s-a petrecut în
noaptea de joi spre vineri, în jurul
orei 02.00. Din cercetãrile efectuate la faþa locului, oamenii legii au
stabilit cã Petricã Dinu, de 20 de
ani, din comuna Poiana Mare, în
timp ce conducea un autoturism
Dacia Logan pe DN 55 A, prin localitate, pe fondul consumului de

alcool, la efectuarea unui viraj la
dreapta, a pierdut controlul asupra
direcþiei de mers ºi a lovit un copac ºi un autoturism staþionat pe
partea stângã a pãrþii carosabile.
Din accident a rezultat vãtãmarea
corporalã uºoarã a Alexandrei Goiceanu, de 20 de ani, din comuna
Afumaþi, pasagerã pe locul dreapta faþã al autoturismului. Poliþiºtii

l-au testat pe conducãtorul auto cu
etilotestul, rezultând o concentraþie de 0,82mg/l alcool pur în aerul
expirat, motiv pentru care i-au fost
recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. „Pe numele conducãtorului auto poliþiºtii
ajunºi la faþa locului au întocmit
dosar de cercetare penalã pentru
comiterea infracþiunilor de conducere sub influenþa bãuturilor alcoolice ºi vãtãmare corporalã din
culpã”, a declarat inspector principal Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.
CARMEN ZUICAN
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Investiþii pentru protecþia împotriva inundaþiilor
Din cele 252 de investiþii aflate în execuþie în momentul de faþã, reprezentanþii Administraþiei Naþionale „Apele Române” au anunþat cã
pe puþin 44 vor fi finalizate pânã la sfârºitul acestui an. Cele mai multe
dintre acestea sunt pentru protecþia împotriva inundaþiilor ºi pentru
asigurarea resurselor de apã în zonele cu deficit.
Anul acesta, Administraþia Naþionalã
„Apele Române” are în derulare 252 de obiective de investiþii, 210 dintre acestea fiind
finanþate de la bugetul de stat, iar restul din
fonduri externe. Pentru execuþia acestor
obiective, au fost alocate de la bugetul de
stat fonduri în valoare de 37.001 mii lei. Pe
de altã parte, ºi anul acesta, au fost continuate lucrãrile demarate încã înainte de anul
1996, o mare parte dintre acestea având rol
de atenuare a undelor de viiturã, dar ºi de
asigurare a resurselor de apã pentru zone
deficitare. Astfel, pânã la sfârºitul acestui an,
din investiþiile finanþate de la bugetul de stat,
dacã vor fi asigurate resursele financiare
necesare, vor fi finalizate în jur de 40 de
obiective. Mai exact, din cele 210 lucrãri
aflate în curs de execuþie, finanþate de la

buget, 23 vor fi finalizate pânã la sfârºitul
anului, iar alte 15 lucrãri, realizate în proporþie de peste 90%, mai au nevoie de fonduri în valoare de 1.000 mii lei pentru a putea fi finalizate.

Credite externe pentru finalizarea
mai multor obiective
De asemenea, prin credite externe rambursabile, din totalul celor 106 obiective de
investiþii derulate prin BDCE ºi cofinanþate
de la buget, pânã în prezent, au fost finalizate deja 71 de obiective, urmând ca, pânã
la sfârºitul anului, sã fie finalizate cel puþin
alte patru obiective de investiþii. Pentru finalizarea lor, au fost alocate fonduri în valoare de 51.117 mii lei, fonduri care au fost
cheltuite în proporþie de 86%. Pentru ob-

iectivele de investiþii finanþate din credite
externe nerambursabile (prin AXA 5 POS
MEDIU), s-au cheltuit pânã în prezent fonduri în valoare de 54.000 mii lei din totalul
de 200.000 mii lei.
La nivelul anului trecut, 310 obiective de
investiþii au fost în diferite stadii de execuþie, dintre acestea fiind finalizate un numãr
de 50 de obiective de investiþii în valoare
de 596.611 mii lei.

Prioritate pentru zonele cu riscuri
Cele 50 de obiective de investiþii reprezintã
punerea în funcþiune a mai multor capacitãþi.
Printre acestea 186.392 kilometri de regularizãri ºi reprofilãri de albie, 91.218 kilometri
de apãrãri ºi consolidãri de mal, 83.682 kilometri de diguri ºi refacere de diguri. Totodatã, au fost recepþionate trei acumulãri nepermanente ºi una permanentã de 15 milioane
metri cubi de apã. Iar trei acumulãri permanente au fost puse în siguranþã. În anul 2012,
cele mai multe obiective de investiþii au fost
finalizate în bazinele Someº-Tisa ºi Prut. În
ultimii ani, cele mai multe obiective de investiþii au fost finalizate în bazinele: Siret (62 de
obiective), Someº-Tisa (51 de obiective),

Banat (39 de obiective), Olt (35 de obiective)
ºi Prut-Bârlad (33 de obiective de investiþii).
Prioritatea acestor obiective s-a realizat pe
baza inundaþiilor istorice produse în anii 2005,
2006, 2008 ºi 2010.
Prin lucrãrile de apãrare pe care le administreazã, Apele Române asigurã apãrarea
împotriva inundaþiilor pentru 2.050 de localitãþi ºi obiective economico-sociale, 367.000
locuinþe, 7.700 kilometri de drumuri ºi ºosele,
1.400 kilometri de cãi ferate, 1.820 de obiective industriale, 2.830 de obiective sociale ºi 1.680 de obiective agricole.
În conformitate cu legislaþia în vigoare,
Administraþia Naþionalã Apele Române are
în administrare infrastructura Sistemului
Naþional de Gospodãrire a Apelor format din
78.905 km cursuri de apã, 270 lacuri de
acumulare, 7.000 de kilometri de diguri pentru apãrarea localitãþilor, 4.983 de kilometri
de regularizãri de râuri, 1.140 de kilometri
de apãrãri de maluri, 157 canale de aducþiune cu o lungime totalã de 640 de kilometri,
49 de prize de apã, 178 de lucrãri hidrotehnice, ºi 122 lacuri naturale.

RADU ILICEANU

Peste 2500 de tineri vor participa la Constanþa...

Pedeliºtii se întâlnesc,
„România pentru tineri” astãzi, la Baia Mare

În mod tradiþional, în ultima
sãptãmânã a lunii august, Tineretul Naþional Liberal organizeazã, la Constanþa, evenimente dedicate tinerilor liberali, dar ºi celor neimplicaþi politic, dezvoltând,
astfel, o punte de comunicare între clasa politicã ºi tinerii din România. În acest context, sâmbãtã, 31 august a.c., ora 16.00,
2.500 de tineri din toate judeþele
þãrii vor participa la evenimentul
”România pentru tineri”, organizat de “Echipa lui Crin”, la Sala
Sporturilor din Constaþa. Preºedintele Tineretului Naþional Liberal, Florin-Alexandru Alexe, vicepreºedinte al PNL, a declarat:
”În fiecare an, ºcoala de varã este

un prilej de a discuta cu tineri din toatã þara despre problemele cu care se
confruntã ºi de a
identifica soluþii
care sã susþinã educaþia ºi dezvoltarea
lor. Evenimentul
”România pentru
tineri” este dedicat
colaborãrii dintre tinerii neimplicaþi
politic ºi structurile politice, care pot
susþine proiectele
tinerei generaþii din România.”

”Echipa lui Crin”, platformã
de dezvoltare socialã
Preºedintele PNL,
Crin Antonescu, va fi
prezent alãturi de tineri
la evenimentul ”România pentru tineri”. De
asemenea, au fost invitaþi sã participe liderii
USL, preºedintele PSD,
Victor Ponta, ºi preºedintele PC, Daniel Constantin, precum ºi alþi reprezentanþi din forurile

Colegiul Director al PDL se
întruneºte astãzi, la Baia
Mare, judeþul Maramureº, la
Sala Millenium din Piaþa
Libertãþii (centrul vechi al
oraºului). Întâlnirea începe la
ora 11.00 ºi va fi urmatã, la
terminarea ºedinþei, de o
conferinþã de presã. Pe
ordinea de zi a Colegiului
Director se aflã urmãtoarele
teme: Poziþia PDL referitoare

de conducere ale partidelor care
compun Uniunea Social Liberalã. ”Echipa lui Crin” este o platformã de dezvoltare socialã care
se adreseazã tuturor românilor
care împãrtãºesc valorile naþionale ºi liberale. ”Ne dorim ca toþi
tinerii din România, care împãrtãºesc aceeaºi viziune ca a noastrã în privinþa dezvoltãrii României, atât cei din structurile politice, cât ºi cei neimplicaþi politic, sã vinã alãturi de noi.”, a
afirmat preºedintele TNL, Florin-Alexandru Alexe.
MARGA BULUGEAN

la principalele teme politice;
Stadiul ºi strategia constituirii
Guvernului alternativã al
PDL; Criterii pentru desemnarea candidaþilor PDL la
alegerile pentru Parlamentul
European din 2014; Informare privind stadiul alegerilor
interne din PDL ºi bineînþeles,
ultimul punct - Diverse.

MARGA BULUGEAN
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GEORGE POPESCU

Nepreţuiţii anonimi

Au trăit, trăiesc încă, de cele mai multe
ori într-o discreţie pe care n-o egalează decât onestitatea şi decenţa din care şi-au făcut scut. Şi pavăză.
Specialişti în varii domenii: de la profesiuni etichetate îndreptăţit sau nu insignifiante (măturător, instalator, şofer) până la cele
cărora tradiţia le-a conferit o aură ceva mai
frapantă: inginer, dasc ăl, medic, artist…
Nimic din ceea ce-au făcut şi continuă să
facă n-are a face cu vedetismul deşănţat şi
agresiv cu c are suntem bombardaţi zi şi
noapte de nişte media, victime, de-acum de
lecuit, ale unei audienţe obsesive.
Nu cunosc aroganţa şi, în locul unei popularităţi fie şi meritate, preferă spaţiul lor
retras, delimitat de propria competenţă.
Modestia lor e invers proporţională cu
competenţa în care şi-au înscris destinul.
Din principiu, nu obişnuiesc să ceară ceva
în schimbul faptelor lor împlinite cu un fi-

resc pe care noi, ceilalţi, nu reuşim totdeauna să-l înţelegem.
Nu se laudă: pentru ei, a trăi, în intimitate
ori în comunitate, e sinonim cu a-şi face
datoria. Ori, mai pretenţios spus, a-şi onora
priceperea – har şi trudă deopotrivă – de
care, fără a face caz, o decontează ca o
obligaţie şi nicidecum ca vreun drept. Au,
aşadar, îndatoriri, înainte de a-şi revendica
îndreptăţiri, oricât de minime şi acestea.
Suspicioşi, ba chiar imuni, la linguşiri,
când li se întâmplă par a fi un pic intimidaţi.
Le simţi fără efort, în vizibile semne, resturile unei ruşinări nu mai puţin surprinzătoare în raport cu infatuarea şi cabotinismul din
jur. Şi-au onorat cu prisosinţă meseria, au
citit şi s-au informat peste limitele specializării, şi-au format gusturi solide şi sănătoase, în cultura mai mare, în artă, în muzică,
însă nici nu le trece prin cap să şi le afişeze,
dacă nu sunt întrebaţi.

Ei sunt anonimii de astăzi cărora le suntem datori şi nu atât pentru absolut meritata
preţuire de care duc ei lipsă, ci mai ales pentru propria noastră terapie: speranţa, adormită, de a reintra într-o normalitate a cărei
lipsă o sancţionăm, dar pe care, paradoxal,
am încetat s-o mai căutăm.
Singură, năzuinţa e inutilă.
Şi, fiindcă, vorba poetului, toate acestea
trebuiau să poarte un nume, în ce mă priveşte îi voi da o identitate.
Este medic: unul dintre cei mai prestigioşi
neurologi pe care i-a avut – şi îi mai are –
Craiova, Oltenia şi nu numai. Fiu de ceferist
interbelic, elev strălucit, într-o promoţie de
excepţie, a Colegiului craiovean „Carol I”
şi, apoi, al Medicinii de la Universitatea ieşeană, cu doctorat prin anii 70 când acesta
reprezenta o adevărată ispravă, diriguitor, în
vremuri deloc prietenoase, ale sistemului de
sănătate din Dolj, a condus, după 90, alţi ani

provocatori, destinul Spitalului nr. 3. De
curând, s-au împlinit două decenii de când
a dat spaţiu şi identitate Spitalului de neurologie de pe Calea Bucureşti, remodelând un
bloc destinat unor locuinţe de serviciu.
Meloman abilitat, sedus de patrimoniul
operei lirice căreia îi cunoaşte, în literă şi în
spirit, istoria, a scris toată viaţa, ca şi acum,
la cei optzeci de ani pentru care se pregăteşte, epigrame şi versuri, cronici şi povestiri, evocări şi, desigur, studii ştiinţifice în
presa de specialitate. Şi toate acestea, cu
fervoare şi, în acelaşi timp, cu simţul unei
eleganţe şi al unei onestităţi pe care numai
vocaţia anonimatului le-a ţinut departe de
conştiinţa Cetăţii.
Numele domniei sale: dr. Marin Rădulescu.
Un destin memorabil şi de memorat pe care
Craiova – şi noi, pasageri prin istoria ei seculară – ar trebui să şi-l revendice la gradul de
preţuire pe care-l merită. Cu prisosinţă.

Grafică satirică
de Constantin Ciosu, la Galeria „ARTA”
Unul dintre seniorii caricaturii româneşti, multpremiat la nivel naţional şi internaţional, băcăuanul Constantin Ciosu este invitat cu o expoziţie şi
la Galeria „ARTA” din Craiova. Vernisajul va avea
loc luni, 19 august, ora 19.00, în prezenţa autorului, evenimentul fiind organizat de Muzeul de Artă

La Salonul de Caricatură de la Craiova (2010), alături de Florin
Rogneanu, directorul Muzeului de Artă, şi graficianul Gabriel Bratu
S-a născ ut la 29 septembrie
1938, în Moineşti, Bacău, şi a absolvit, în 1964, cursurile Facultăţii de Arte Plastice din Cluj-Napoca. Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România şi profesor de desen.
A debutat în domeniul caricaturii în 1952, în „Urzica”. „Eram elev
la liceu şi îmi căzuse în mână o revistă care mi-a plăcut şi am început să studiez fiecare desen, tipuri
de personaje, mişcări etc., până am
deprins experinţa, dupa care am
relizat primele caricaturi. Mi-a palcut foarte mult acest domeniu, de
care nu m-am mai despărţit şi, după
energia pe care o am şi azi, veţi mai

auzi de mine mult timp!”, declara
artistul, cu câtva timp în urmă, întrun interviu.
A continuat să publice în „Urzica”, dar şi în „Flacăra”, „Magazin”, „Adevărul”, „Tribuna învăţământului”, „Ateneu”, „Cronica”,
„Ziua”, „Viaţa medicală”, „Ridendo”, „Rebus”, „Astra”, „Tomis”,
„Flacăra Iaşului”, „Ceahlăul”,
„Deşteptarea”, „Haz”, „Contemporanul”, „Ziarul de Bacău”, „Steaua”, „Poarta sărutului”. Se adaugă
o mulţime de desene publicate în
reviste străine, precum „Osten”
(Macedonia), „Jez” (Iugoslavia),
„Palante” (Cuba), „Akrep” (Cipru), „Punch” (Anglia), „Euro

Jeux” (Franţa), „Pardon”, „Berliner kurier” ş i „Euelenspiegel”
(Germania), „Cartoon & Caricature Magazine” (Iran).

„Expresie plastică” –
expoziţie a artistei Mariana Montegaza
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” vă invită
luni, 19 august, ora 18.00, la vernisajul expoziţiei
de obiecte decorative a artistei Mariana Montegaza, intitulată „Expresie plastică”‚ ce va avea loc
la Galeria „Vollard” a instituţiei (curator: prof. dr.
Emilian Popescu).
Mariana Montegaza s-a născut într-o familie care
îmbină în mod surprinzător tradiţia oltenească cu
cea italiană şi cu cea săsească. Între anii 1972-1975
a urmat cursuri de specialitate la Şcoala de Arte şi
Meserii „Cornetti” din Craiova, Secţia Pictură – clasa
profesorului Victor Pârlac. După o pauză de 30 de
ani, timp în care s-a dedicat familiei, a decis că
este vremea pentru împliniri şi pe plan artistic, astfel în 2011 a devenit membru al Cenaclului de Arte

Plastice „Constantin Brâncuşi” din Craiova.
Prima expoziţie personală a avut loc în acelaşi
an, la Galeria de Artă „Cromatic” a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Dolj, pe care a intitulat-o chiar „Debut”. În timp, Mariana Montegaza a mai participat
la expoziţii de grup la Bucureşti şi Craiova. Anul
acesta va avut numeroase expoziţii stradale în Craiova, organizate de Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, dar şi la Muzeul de Artă din Calafat.
Artista pictează în ulei pe pânză, dar şi modelează în lut şi ghips. „Expresie plastică” este prima
expoziţie de obiecte dec orative pe care Mariana
Montegaza o deschide.
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şi Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala
Craiova. Constantin Ciosu – care şi-a mai prezentat lucrările la Craiova, în cadrul Salonului Internaţional de Caricatură „Nicolae Petrescu-Găină” –
expune pe simezele Galeriei „ARTA” 50 de lucrări
de grafică satirică şi de caricatură.

Constantin Ciosu a deschis numeroas e expoziţii personale, în
Bacău, dar şi la Iaşi, Constanţa,
Galaţi, Urziceni, Brăila şi Skopie
(Macedonia). Totodată, a participat cu lucrări la o mulţime de expoziţii naţionale, în întreaga ţară,
şi internaţionale: Skopie (Macedonia), Gabrovo (Bulgaria), Liubliana (Slovenia), Novisad, Belgrad
(Serbia), Ancona, Vercelli, Tolentino, Bordighera, Pesc ara, As ti
(Italia), Montreal (Canada), Istanbul, Ankara, Aksehir, Bursa (Turcia), Atena, Rodos (Grecia), Knokke-Heist, Beringen, Kruishoutem
(Belgia), Legnica, Varşovia (Polonia), Tokyo (Japonia), Daejeon
(Corea), Teheran (Iran), Presov
(Slovacia), Taipei (Taivan), Kiev
(Ucraina), Zemun (Iugoslavia),
Stuttgart (Germania), Porto
(Portugalia), Viaden (Luxemburg),
Zagreb (Croaţia), Haifa (Israel). De

asemenea, a fost membru în jurii
internaţionale, în China, Republica Moldova şi Iran. Numele său
figurează în „Whos’ Who” (2002),
iar lucrări ale sale se regăsesc în
Muzeul Caricaturii din Basel (Elveţia) şi în colecţii particulare din
Belgia, Elveţia şi Germania.
Distincţiile pe care Constantin
Ciosu le-a obţinut pe parcursul a 40
de ani de activitate constituie un capitol aparte, de-a dreptul impresionant: 48 de premii naţionale (între
care Marele Premiu la Festivalul
„Humoror” – Bucureşti, 2001; Premiul de excelenţă pentru întreaga activitate – Ploieşti, 2002; Premiul UAP
Filiala Bacău pentru întreaga activitate – Bacău, 2007; Marele Premiu
– Vaslui, 2012) şi 97 de premii internaţionale, ce formează o panoplie
care îl situează între cei mai reprezentativi artişti români.

MAGDA BRATU

sâmbãtã, 17 august 2013

actualitate

cuvântul libertãþii /7
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Cinci sfaturi practice pentru clienþii care vor
accesa credite ipotecare ºi imobiliare în lei
Analiºtii BCR estimeazã cã ieftinirea creditului în lei va continua, urmând tendinþa
de scãdere a dobânzii de politicã monetarã. Creditul pentru achiziþia de locuinþe în
lei este aºteptat sã recupereze teren, iar
costurile sã se situeze foarte aproape de

Tendinþa susþinutã de scãdere
a dobânzii de politicã monetarã
se va vedea în dobânzile
interbancare iar cotaþia indicelui
ROBOR la 3 luni se va consolida sub nivelul de 4%, estimeazã
analiºtii BCR. “Relaxarea
politicii monetare va continua în
2014, iar dacã adãugãm posibila
restrângere a stimulilor monetari generoºi furnizaþi pieþei de
cãtre bãncile centrale, vedem
cã viitorul creditãrii este în
moneda naþionalã. Ieftinirea
creditului în lei va continua ºi
am putea vedea dobânzi sub
nivelul de 6% pentru creditele
cu risc scãzut, foarte apropiate
de cele în euro. Estimãm ca
într-un orizont de 1-2 ani
ponderea creditelor în lei va
depãºi 50% din totalul creditului
neguvernamental”, a comentat
Eugen Sinca, Analist ºef BCR.

cele în valutã. Prima Casa va garanta numai credite acordate exclusiv în lei. Banca
susþine avantajele pe termen lung ale creditãrii în lei ºi oferã cinci sfaturi practice
pentru clienþii care acceseazã credite ipotecare ºi imobiliare în lei.

“Decizia de a credita
numai în LEI s-a dovedit
a fi una vizionarã ºi beneficã”
Banca Comercialã Românã
(BCR) a luat decizia creditãrii
preponderent în moneda

naþionalã, atât pentru creditele
pentru investiþii imobiliare
standard cât ºi pentru creditele Prima Casã de aproape 1
an, urmând recomandãrile
BNR prin alinierea la cadrul
de reglementare pentru
protejarea clienþilor de riscul
valutar. Ulterior, ºi alte instituþii bancare au urmat aceastã
tendinþã spre o creditare mai
puþin riscantã în moneda
naþionalã, iar programul
Prima Casã va garanta numai
credite acordate exclusiv în lei
începând cu cea de-a ºasea
etapã. “Decizia de a credita
numai în LEI s-a dovedit a fi
una vizionarã ºi beneficã, pe
termen lung, pentru clienþi.
Numãrul solicitãrilor de
credite pentru investiþii imobiliare în lei este în creºtere
pentru cã tot mai mulþi clienþi
opteazã pentru protecþie
maximã împotriva fluctuaþiilor
cursului de schimb”, a declarat Andrew Gerber, Director
de Management al Produselor
Retail în cadrul BCR.

Specialiºtii BCR în creditare ipotecarã ºi imobiliarã au identificat
cinci sfaturi practice pe care le recomandã clienþilor.
1. Negociazã cu vânzãtorul preþul imobilului în LEI.
2. Dacã ai înaintat deja cererea pentru un credit Prima Casã în EUR,
banca are soluþii viabile pentru finalizarea dosarului prin trecerea la un
credit Prima Casã în lei sau contractarea unui credit ipotecar standard.
3. Solicitã aprobarea financiarã a creditului pentru o mai mare
siguranþã - BCR îºi aprobã creditul Prima Casã înainte de gãsirea
locuinþei (ai 120 zile în care poþi cãuta locuinþa doritã).
4. Te pot ajuta sã te încadrezi la suma creditului pe care doreºti
sã îl contractezi pânã la 3 coplãtitori pentru creditul Prima Casã, cu
condiþia ca la finalizarea creditului, atât solicitantul, cât ºi coplãtitorii
sã aibã vârsta maximã de 75 ani.
5. Vireazã-þi salariul la BCR ºi beneficiezi de o dobândã de 6,82%/
an formatã din ROBOR la 3 luni plus o marjã redusã de 2,3% pe an.
Clienþii care nu îºi încaseazã salariul într-un cont BCR, beneficiazã de
o marjã a dobânzii de 2,5%.

Cota de piaþã - 45%
Conform specialiºtilor BCR,
Creditul Prima Casã îºi pãstreazã în continuare atractivitatea pentru tineri ºi familiile
tinere pentru cã poate fi
accesat pe o perioadã maximã
de 30 ani, beneficiazã de un
avans mimim de 5%, iar
comisionul de analizã a creditu-

lui este 0. BCR a fost un
puternic susþinãtor al programului Prima Casã, lucru
evidenþiat ºi de cota de piaþã
de 45% pe care a deþinut-o
banca ºi pe care estimeazã cã
o va atinge din nou odatã cu
derularea proiectului exclusiv
în moneda naþionalã, etapã în
care beneficiazã de cel mai
mare plafon alocat.

La sediul PDL Dolj :

„Comisia de economie, finanþe
ºi mediu de afaceri”
Ieri, la sediul PDL Dolj s-a întrunit „Comisia de economie, finanþe ºi mediu de afaceri”, având ca principale subiecte de discuþie situaþia economicã generalã la nivelul
regiunii Oltenia în ultima perioadã ºi mãsurile ce ar trebui luate pentru înscrierea evoluþiei economice într-un trend pozitiv.
Concluzia a fost cã este imperios necesarã schimbarea profundã a sistemului fiscal
românesc pentru o mai bunã administrare a
resurselor existente ºi pentru a obþine o creºtere economicã sãnãtoasã ce va duce la creºterea generalã a nivelului de trai. Au fost discutate nu numai reducerea TVA ºi a cotei unice de impozitare ci ºi schimbarea radicalã a

modului în care este taxatã munca, pentru a
putea asigura pensii decente ºi servicii medicale de calitate.
La lucrãrile comisiei au participat nu numai membrii PDL cu expertizã economicã,
dar ºi reprezentanþi ai societãþii civile. A fost
prezent la dezbateri Valentin Cristea, Preºedintele Federaþiei Patronatului IMM din regiunea Oltenia, precum ºi un reprezentant al
sindicatului Ford România. “Invitãm membrii
societãþii civile cãrora nu le este indiferentã
evoluþia economiei româneºti sã ni se alature la lucrãrile urmãtoarelor comisii”, se
precizeazã într-un comunicat de presã remis
de PDL Dolj.
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Alegeri anticipate în Cehia
cel mai probabil la 25 ºi 26
octombrie
Alegerile legislative anticipate vor avea loc în Republica
Cehã la 25 ºi 26 octombrie,
dacã parlamentul îºi va decide
sãptãmâna viitoare autodizolvarea, a anunþat ieri preºedintele Milos Zeman, citat de
France Presse. Trei mari
partide îºi doresc aceastã
dizolvare, pentru a rezolva
criza politicã deschisã de
cãderea guvernului de centrudreapta, al lui Petr Necas,
cãzut în dizgraþie în iunie,
dupã arestarea spectaculoasã a
colaboratoarei ºi amantei sale
Jana Nagyova, sub acuzaþii de
corupþie. „Dacã parlamentul
va fi de acord sã se autodizolve, voi fixa datele de 25 ºi 26
octombrie pentru desfãºurarea
alegerilor anticipate”, a
declarat Zeman pentru cotidianul „Halo noviny”, al Partidului Comunist ceh. Guvernul
provizoriu condus de Jiri
Rusnok, numit de preºedintele
Zeman la 10 iulie pentru a
înlocui cabinetul Necas, ºi-a
prezentat oficial demisia marþi,
dupã ce nu a reuºit sã obþinã
încrederea legislativului.

externe
C O M E N TA R I U

Clasamentul Shanghai: Nici o universitate
româneascã în top 500
Ediþia 2013 a clasamentului
Shanghai al universitãþilor din întreaga lume (în jur de 17.000),
publicat joi, 15 august, de Universitatea Jiaotong, confirmã tendinþele din ultimii zece ani. Dupã
2003, acest palmares extrem de
controversat s-a impus prin notorietate, influenþând chiar acordarea de fonduri publice. La o
primã observaþie, nu se schimbã
mai nimic: printre primele 500 de
universitãþi clasate, cele americane deþin supremaþia, adjudecându-ºi 17 locuri, din primele 20.
Harvard, Berkeley ºi Stanford

rãmân în continuare pe podium,
iar Massachusetts Institute of
Tehnology (MIT), faþã de anul
trecut, este împins pe locul 4,
locul 5 revenind celor de la US
Cambridge. În clasament se regãsesc ºi universitãþi din þãrile
emergente, în frunte cu China.
În 2003, China, Taiwan ºi Hong
Kong n-au contat decât cu 16
universitãþi între primele 500.
Acum deþin 42 de locuri, dintre
care 5 în top 200. Parcursul universitãþii din Shanghai este spectaculos: ea a trecut de la categoria 401-500 în 2003, la categoria

Liban: 22 de morþi ºi peste
300 de rãniþi într-un atentat
în fieful Hezbollah
Atentatul cu maºinãcapcanã care a devastat un
bastion ºiit al Hezbollah la
periferia de sud a Beirutului sa soldat cu cel puþin 22 de
morþi, indicã un nou bilanþ
difuzat ieri de poliþie, transmite AFP. Potrivit Crucii Roºii,
atentatul a provocat, de
asemenea, rãnirea a 325 de
persoane. Cele douã bilanþuri
nu sunt încã definitive. Agenþia Naþionalã de Informaþii
(ANI) relata printre altele, ieri
dimineaþã, cã ºapte persoane,
printre care un bãrbat ºi trei
copii, sunt încã daþi dispãruþi.
Explozia s-a produs în sectorul
dens populat Roueiss, un fief
al Hezbollah, puternicul partid
ºiit ºi aliat indefectibil al
regimului sirian, alãturi de
care luptã împotriva rebeliunii
din Siria.

Reuniune a amabasadorilor
UE luni, la Bruxelles,
cu privire la Egipt
Reprezentanþii celor 28 de
state membre ale Uniunii
Europene se vor reuni luni, la
Bruxelles, pentru a examina
situaþia din Egipt, unde
violenþele au fãcut peste 600
de morþi, a anunþat ieri
Serviciul european de acþiune
externã (SEAE), condus de
Catherine Ashton. „O reuniune a ambasadorilor (însãrcinaþi cu politica externã ºi
securitatea) va avea loc luni,
pentru a evalua situaþia din
Egipt”, a indicat serviciul
condus de ºefa diplomaþiei
UE pe contul de Twitter,
relateazã AFP.
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151-200 în 2013. Universitãþile
din Franþa sunt aparent bine plasate, prin Universitatea Pierre ºi
Marie Curie, care a câºtigat cinci
locuri într-un an, clasându-se pe
locul 37, în timp ce Universitatea Paris-Sud Orsay, a pierdut
douã locuri, acum fiind pe poziþia 39. Universitatea din Strasbourg (97) a intrat în top 100
graþie premiului Nobel atribuit în
2011 unuia dintre cercetãtorii sãi,
Jules Hoffman. Anul trecut,
aceastã distincþie fusese uitatã de
arhitecþii clasamentului Shanghai,
corecþia fiind operatã dupã intervenþia ministrului francez pentru
Învãþãmântul Superior. ªcoala
Normalã Superioarã din Lyon se
claseazã între primele 300 din
lume, dupã ce matematicianul
Cedric Villani a primit medalia
„Frields” în 2010. Clasamentul
Shanghai se focalizeazã pe cercetarea universitarã, fãrã a þine
seama de calitatea învãþãmântului. Conteazã consistent laureaþii
Nobel ºi Frields în rândul cadrelor didactice (20% din punctaj)
ºi foºtii absolvenþi (10%), numãrul de apariþii în douã reviste anglofone „Nature” ºi „Science”
(20%), citãrile articolelor acestora (20%), cercetãrile citate în

cursul ultimilor cinci ani (20%)
ºi performanþele raportate la numãrul de cadre didactice – cercetãtori (10%). Sunt neglijate
însã ºtiinþele umaniste ºi sociale,
cu excepþia economiei. Încât
pânã ºi reprezentantul unei universitãþi bine plasate protesteazã:
„Aceste clasamente nu spun nimic despre talentul cercetãtorilor noºtri ºi calitatea învãþãmântului nostru”, estimeazã Jean
Chambaz, preºedintele Universitãþii pariziene Pierre ºi Marie Curie. Studenþii sunt chiar mai severi. „Aceste clasamente n-au altã
justificare decât exacerbarea
concurenþei în detrimentul cooperãrii”. Pentru a contra clasamentul Shanghai, Comisia Europeanã intenþioneazã realizarea nu
a unui clasament, ci a unei panorame a universitãþilor europene,
botezatã U-Multirank, care ar trebui cã devinã accesibilã pe Internet în februarie 2014. Vor fi
utilizate 13 criterii, incluzând inserþia profesionalã a absolvenþilor ºi legãtura cu economia din
jur. Iniþiativa a fost deja criticatã
de cãtre Liga Universitãþilor Europene de Cercetare, din care fac
parte universitãþile Pierre ºi Marie Curie, Strasbourg ºi Orsay.

Snowden susþine cã presa a fost indusã
în eroare în legãturã cu „situaþia sa”
Fostul consultant al Agenþiei Naþionale de Securitate (NSA) a SUA, Edward Snowden, susþine cã jurnaliºtii au fost induºi în eroare în legãturã cu situaþia sa, dupã ce persoane asociate cu
tatãl sãu au fãcut declaraþii în numele lui. Într-un
e-mail trimis „The Huffington Post”, Snowden
susþine cã nici tatãl lui, Lon Snowden, nici avocatul acestuia, Bruce Fein, ºi nici soþia lui Fein,
Mattie, nu îl reprezintã în vreun fel, relateazã „The
Huffington Post”, în ediþia electronicã de joi.
„Nici unul dintre ei nu a fost ºi nu este implicat
în situaþia mea actualã, iar acest lucru nu se va

schimba pe viitor. Le cer jurnaliºtilor sã înþeleagã cã nu deþin informaþii speciale referitor la situaþia mea sau viitoarele mele planuri ºi cã nu ar
trebui sã exploateze vidul tragic al compromisului emoþional al tatãlui meu de dragul ºtirilor tabloide”, a declarat Snowden. Mattie Fein a declarat joi pentru „The Wall Street Journal” cã
echipa de avocaþi a lui Lon Snowden nu are încredere în editorialistul „The Guardian” Glenn
Greenwald, care se aflã la originea scandalului
NSA, sau în WikiLeaks, organizaþie care l-a consiliat pe Snowden în Rusia. Fein a afirmat, de

asemenea, cã Greenwald negociazã un interviu
exclusiv cu Snowden cu un post de televiziune,
în schimbul unei sume de ºapte cifre. Snowden a
declarat cã vrea sã corecteze informaþiile cu privire la consilierea juridicã pe care a primit-o. „Am
fost norocos sã am consiliere juridicã din partea
unei echipe internaþionale, formatã din unii dintre
cei mai buni avocaþi din lume, ºi lucrez cu jurnaliºti a cãror integritate ºi al cãror curaj nu pot fi
puse în discuþie. Nu existã vreun conflict între
mine ºi vreuna dintre persoanele sau organizaþiile
cu care am colaborat”, a afirmat Snowden.

Washington Post: NSA a încãlcat legea de mii de ori
Agenþia Naþionalã de Securitate (NSA) a SUA a încãlcat de
„mii” de ori legile privind respectarea vieþii private dupã ce a
primit noi compentenþe în urmã
cu cinci ani, relateazã „Washington Post” pe site-ul sãu de
Internet. Aceste infracþiuni au
fost dezvãluite de un audit intern
ºi alte documente secrete, care
au fost furnizate cotidianului de
fostul consultant american
Edward Snowden. Unul dintre
documentele citate de „Washington Post” aratã cã NSA le-a
ordonat echipelor sale sã falsifice
rapoartele adresate Departamentului Justiþiei ºi Biroului directorului serviciilor naþionale de
informaþii, înlocuind unele detalii
cu termeni mai generali. Potrivit
cotidianului, NSA a ascuns, întrun caz, supravegherea neintenþionatã a mai multor americani.
Astfel, în 2008, un „numãr

mare” de apeluri telefonice
iniþiate din Washington au fost
supravegheate dupã o eroare de
programare care a inversat
prefixul zonei capitalei americane
(202) cu cel al Egiptului (20).
Eroarea nu a fost dezvãluitã
decât echipei de supraveghere a
NSA, afirmã „Washington Post”.
Potrivit cotidianului, auditul
NSA, ce dateazã din mai 2012, a
numãrat 2.776 de incidente în
cursul precedentelor 12 luni,
privind „colectarea, stocarea,
accesul ºi comunicarea datelor
protejate legal, fãrã autorizaþie”.
Majoritatea acestor incidente nu
erau intenþionate, dar multe
dintre ele sunt generate de
deficienþe sau de încãlcarea
procedurilor normale. „Noi
suntem o agenþie condusã de
oameni ºi care acþioneazã într-un
mediu complex, cu un mare
numãr de regimuri de reglemen-

tare diferite, de aceea ne regãsim
uneori de partea nefavorabilã a
situaþiei”, a declarat un oficial din
cadrul NSA sub acoperirea
anonimatului, ca rãspuns la
întrebãrile cotidianului.
Pe de altã parte, China
pregãteºte anchetarea companiilor IBM, Oracle ºi
EMC Corp din cauza
unor chestiuni legate de
securitate, ca urmare a
dezvãluirilor lui Edward
Snowden privind
programul masiv de
spionaj al agenþiei
americane NSA,
inclusiv în China.
Companiile vor fi
investigate de Ministerul Siguranþei Publice ºi
un centru de cercetare
al executivului chinez,
potrivit presei locale,
preluate de „New York

Times”. Documentele furnizate
presei de Snowden aratã cã NSA
a avut acces la volume mari de
date, precum emailuri sau
înregistrãri video ale companiilor
mari din IT, inclusiv Facebook ºi
Google, în cadrul unui program
guvernamental numit PRISM.
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DUMINICÃ - 18 august
LUNI - 19 august

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:10 Universul credinþei
09:00 Club Disney: Duck Tales
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Descoperã Europa ta!
15:00 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã
16:00 Dãnutz S.R.L.
17:00 Dãnutz S.R.L.
18:00 Filmoteca veselã
19:00 Lozul cel mare
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Omul din umbrã
21:55 Dincolo de celebritate
22:10 Vara pe val
00:10 O chelneriþã norocoasã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Vânãtoarea de ºoareci
(R)
12:00 Sheena
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Clubul de noapte
16:15 Pulbere de stele
20:30 Triplu X
23:00 Copoi de Hollywood
01:30 Oraºul întunecat
03:15 Copoi de Hollywood (R)
05:15 România, te iubesc! (R)
06:00 Sheena (R)

09:00 Hercule
11:00 Astã searã dansãm în
familie
13:00 Observator
14:00 Beethoven 3
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 Splash! Vedete la apã
23:15 Burlacul (R)
01:30 Astã searã dansãm în
familie (R)
03:45 Beethoven 3 (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Atlas
08:30 Leacuri, hapuri si bucate
09:00 Ferma
10:00 Ora povestilor
11:00 Cireºarii
11:45 Muzica DP 2
12:00 O poveste nespusã
13:00 Pescar hoinar
13:30 Aromânii
14:10 Scrisorile prietenului
15:45 Poate nu ºtiai
16:00 Rezistenta prin cultura
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Muºatinii
19:00 Primii europeni
19:50 Poate nu ºtiai
20:10 Rãpirea fecioarelor
21:45 Poate nu ºtiai
22:10 Vara pe val
00:00 Zon@ IT (R)
00:30 Motomagia (R)
01:00 Vara pe val (R)

HBO
07:45 Viaþa stranie a lui Timothy
Green
09:30 Epoca de gheaþã 4:
Continente în derivã
11:00 Apartamentul lui Joe
12:20 O mie de cuvinte
13:50 Planeta Maimuþelor:
Invazia
15:35 Pace, iubire ºi neînþelegeri
17:05 Descendenþii
19:00 Redacþia
20:00 Epoca de gheaþã 4:
Continente în derivã
21:30 Tânara adultã
23:05 True Blood
23:55 Rãzbunarea unui erou
01:30 Flynn
03:10 Apartamentul lui Joe

HISTORY
07:00 Aºii amanetului
08:00 Rãzboiul depozitelor
09:00 Restaurãri
11:00 Aºii amanetului
12:00 Pe urmele antichitãþilor
13:00 Colecþia de la Count's
Kustoms

ACASÃ
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
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Bingo România
23:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 100 de poveºti celebre
(R)
00:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:15 Doamne de poveste (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Bingo România (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Reþeta de Acasã (R)

PRO CINEMA
07:15 Prietenul meu, ghepardul
(R)
09:15 Piraþii apei întunecate
10:15 Crimele din Midsomer
12:30 Promotor
13:00 Lumea Pro Cinema
13:30 Zoom în 10
13:45 Lois ºi Clark
14:45 Un bãrbat bun la toate (R)
15:45 Pânã când moartea ne va
despãrþi
16:45 The Crucifer of Blood
19:00 Un bãrbat bun la toate
20:00 As face orice!
22:30 Jocul domnului Ripley
00:45 Trãieºte clipa (R)
02:45 As face orice! (R)
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A. M.

SPORT.RO
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
12:00 Rugby: Africa de Sud Argentina
13:00 ªtiri Sport.ro
13:30 Fotbal Olanda: Ajax Feyenoord
15:30 ªtiri Sport.ro
16:00 Liga lu’ Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Local Kombat: Terminatorii
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 LK Lovituri Mortale
22:30 Bellator: Gladiatorii:
Shahbulat “Assassin” Shamhalaev
- Rad Martines
23:30 Sport Sângeros

PRIMA TV
07:00 Farsele lui Jugaru
08:00 Nimeni nu-i perfect
09:00 Flavours, 3 bucãtari
09:30 Casã, construcþie ºi
design
10:30 Cu lumea-n cap
11:00 Levintza prezintã
12:00 Cunoaºte, Viseazã,
Iubeºte!
13:00 Kiss Cinema
13:30 Dragul de Raymond
14:30 Cleopatra
16:30 Academia lui Horia (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:00 Totul despre sex
23:30 Californication
00:00 NCIS: Los Angeles Anchetã militarã
01:00 Focus (R)
02:00 Cleopatra (R)
03:30 Trãdaþi în dragoste

KANAL D
07:15 Neveste de piloþi
08:30 Prinþesa vampirilor
09:45 Pastila de râs - Medicament fãrã efecte secundare (R)
10:30 Mama (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Salvaþi de bucãtar (R)
14:45 Nuntã cu surprize (R)
17:15 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
19:45 D-Paparazzi
20:30 Punct de impact: Berlin
22:30 Maºina morþii
00:45 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Punct de impact: Berlin
(R)
03:30 Neveste de piloþi (R)
04:15 D-Paparazzi (R)
05:00 Prinþesa vampirilor (R)

TVR 1
07:00 Telejurnal
09:00 Ora de business (R)
09:50 Legendele palatului: Kim
Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului Gyebaek
12:30 Oameni cu minte
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
17:00 Oameni cu minte (R)
17:30 O9atitudine - Protecþia
consumatorilor (R)
17:40 Legendele palatului Gyebaek
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Rãzboiul umbrelor (R)
21:30 Maºini, teste ºi verdicte
22:10 Cowboy
23:50 Oameni care au schimbat
Lumea
00:00 Ora de business (R)

TVR 2
07:00 Teleshopping
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 O poveste nespusã (R)
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Descurcãreþii: In Cuba se
gãsesc de toate (R)
11:10 Rãpirea fecioarelor (R)
12:45 Poate nu ºtiai
13:00 Concertele DP 2
14:00 Teleshopping
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Prin pãduri ºi munþi, inimi
înlãnþuite
16:55 O9atitudine - Protecþia
consumatorilor
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
18:00 Telejurnal
19:00 Deportaþii
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
20:50 Muzica DP 2
21:00 “Enescu în inima mea” –
132 ani de la naºtere
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Enescu în inima mea
23:20 Rubedeniile
01:05 Popasuri folclorice (R)

HBO
07:45 Pe platourile de filmare
08:15 Pace, iubire ºi neînþelegeri
09:45 Descendenþii
11:40 Ultimul luptator stelar
13:20 Totul despre bãrbaþi 2
15:10 Jurnalul unei femei
furioase
17:05 Povestea Cenuºãresei 3:
A fost odatã un cântec
18:35 Pe platourile de filmare
19:05 În derivã
20:00 Redacþia
21:00 Columbus Circle
22:25 Poziþia copilului
00:15 Secrete

HISTORY
07:00 Muntenii
08:00 Aºii amanetului
08:30 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului
09:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
11:00 Aºii amanetului
18:00 Muntenii
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Premierã Aºii amanetului
22:30 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici

PRO TV

ANTENA 1

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Pulbere de stele (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 ªampanie cu cianurã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Cavalerii mesei rotunde
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Fosta mea Super-Gagicã
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Jane ºi Maura: Detectivi în
Boston
00:05 Cavalerii mesei rotunde
(R)
01:30 ªtirile Pro Tv (R)
02:45 Al patrulea înger (R)
04:30 Jane ºi Maura: Detectivi în
Boston (R)
05:30 Happy Hour (R)

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 Garda de corp
22:30 În puii mei
00:00 Observator (R)
01:00 Nikita
02:00 Garda de corp (R)
03:45 Astã searã dansãm în
familie (R)
06:00 Observator

ACASÃ
07:45 Triumful dragostei (R)
08:45 Doamne de poveste (R)
08:50 Triumful dragostei (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 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan.ro
23:00 Teresa
00:00 100 de poveºti celebre

PRO CINEMA
08:30 Piraþii apei întunecate (R)
10:30 Piraþii apei întunecate
11:30 Pânã când moartea ne va
despãrþi (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Pânã când moartea ne va
despãrþi (R)
15:00 The Crucifer of Blood (R)
17:00 Intoarcerea familiei
Seavers
18:50 Un bãrbat bun la toate
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Un martor în plus
00:00 Which Way Home
02:30 Un martor în plus (R)

SPORT.RO
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 Fotbal: Rezumate Olanda
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 Stelele Local Kombat:
Tolea Ciumac vs Sandu Lungu
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Misiune imposibilã: KO-uri
de Campion
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Superstars
01:30 Wrestling SMACK
02:30 Fotbal: Rezumate Olanda
03:30 Ora exactã în sport
04:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:00 Danni Lowinski (R)
07:30 Cunoaºte, Viseazã,
Iubeºte! (R)
08:30 Tomorrow Today
09:30 ªi eu m-am nãscut în
România (R)
10:30 NCIS: Los Angeles Anchetã militarã (R)
11:45 Danni Lowinski
13:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:00 Focus
15:30 Dragul de Raymond
16:00 Iubiri secrete (R)
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Paradisul în direct
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Iubiri secrete
00:30 Focus (R)
01:30 Trãdaþi în dragoste
03:00 Iubiri secrete (R)
04:00 Tomorrow Today (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Cireaºa de pe tort (R)
06:30 Danni Lowinski (R)

KANAL D
07:15 La un pas de fericire
09:00 Ce gãtim azi?
10:00 Cei 7 ani de acasã (R)
11:30 ªatra (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Restaurant Europa (R)
14:00 Gaºca (R)
15:30 Testul de rezistenþã (R)
16:45 Dragoste ºi pedeapsã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Iffet
22:15 Voinþã de femeie
23:30 Vacanþa Mare
00:45 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Iffet (R)
03:30 Testul de rezistenþã (R)
04:30 Dragoste ºi pedeapsã (R)
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MIERCURI - 21 august

MARÞI - 20 august
TVR 1

PRO TV

07:00 Telejurnal
08:00 Telejurnal
09:00 Ora de business (R)
09:50 Legendele palatului: Kim
Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului Gyebaek
12:30 Oameni cu minte
13:00 Opre Roma (R)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu (R)
17:00 Oameni cu minte (R)
17:30 O9atitudine - Protecþia
consumatorilor (R)
17:40 Legendele palatului Gyebaek
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Studio UEFA Champions
League *
21:40 Fotbal. Liga Campionilor
2013-2014
23:50 Rezumatele UEFA
Champions League*

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 ªampanie cu cianurã (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 În pânza minciunilor
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Cavalerii mesei rotunde
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Serviþi, vã rog!
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: Miami
00:05 Cavalerii mesei rotunde
(R)
01:30 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Apropo Tv (R)
03:30 România, te iubesc! (R)
04:30 CSI: Miami (R)
05:30 Happy Hour (R)

TVR 2
07:00 Teleshopping
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Prin pãduri ºi munþi, inimi
înlãnþuite
08:55 O9atitudine - Protecþia
consumatorilor
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Engleza la colþ de stradã
10:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
(R)
11:00 “Enescu în inima mea” –
132 ani de la naºtere (R) (R)
12:00 Despre documentar… încã
ceva în plus
13:00 Deportaþii (R)
13:30 Coreea: spirit ºi culoare
(R)
14:00 Teleshopping
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Prin pãduri ºi munþi, inimi
înlãnþuite
16:55 Muzica DP 2
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
18:00 Telejurnal
19:00 Deportaþii
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
20:50 Muzica DP 2
21:00 Bavaria – rãzboi impotriva
castorilor
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Enescu în inima mea
23:20 Trei regate
00:15 Supravieþuitorii dezastrelor
01:10 Popasuri folclorice (R)

HBO
07:50 Jurnalul unei femei
furioase
09:45 Povestea Cenuºãresei 3:
A fost odatã un cântec
11:10 Redacþia
12:10 Cu picioarele pe pãmânt
13:50 Pinguinii domnului Popper
15:25 Albert Nobbs
17:20 Mi-e dor de toatã lumea
19:00 În derivã
20:00 Un spion care ºtia prea
multe
22:05 Proiectul X
23:35 Familia Borgia
00:25 Familia Borgia
01:15 Eu, cu mine ºi Irene

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

ACASÃ
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 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan.ro
23:00 Teresa
00:00 100 de poveºti celebre
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)
02:45 Cancan.ro (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Poveºtiri adevãrate (R)
04:55 Doamne de poveste (R)
05:00 Poveºtiri de noapte (R)
05:30 Cancan.ro (R)
06:00 Teresa (R)
06:45 Dragostea învinge (R)

PRO CINEMA
07:00 Intoarcerea familiei
Seavers (R)
08:45 Piraþii apei întunecate (R)
09:45 Un bãrbat bun la toate (R)
10:30 Piraþii apei întunecate
11:30 Un bãrbat bun la toate (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 Sã câºtige cel mai bun
18:50 Un bãrbat bun la toate
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Bãieþii pierduþi: Tribul
00:00 Sã câºtige cel mai bun (R)
01:45 Bãieþii pierduþi: Tribul (R)

SPORT.RO
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 ªtiri Sport.ro
22:00 Dezastre aeriene
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling RAW
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Faceþi jocurile - European
Poker Tour
02:30 Ora exactã în sport
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programe TV
ANTENA 1
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 Rãfuialã dincolo de
moarte
22:30 În puii mei
00:00 Observator (R)
01:00 Nikita
02:00 În puii mei (R)
03:15 Nikita (R)
04:00 Rãfuialã dincolo de
moarte (R)
06:00 Observator

PRIMA TV
07:30 Dragul de Raymond (R)
08:00 Focus Monden (R)
08:30 La volan
09:30 O varã tra-la-la (R)
11:45 Danni Lowinski
13:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:00 Focus
15:30 Dragul de Raymond
16:00 Iubiri secrete (R)
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Fete Bune
22:00 Mondenii
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Iubiri secrete
00:30 Focus (R)
01:30 Trãdaþi în dragoste
03:00 Iubiri secrete (R)
04:00 La volan (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Cireaºa de pe tort (R)
06:30 Danni Lowinski (R)

KANAL D
07:15 La un pas de fericire
09:00 Ce gãtim azi?
10:00 Cei 7 ani de acasã (R)
11:30 ªatra (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Restaurant Europa (R)
14:00 Gaºca (R)
15:30 Testul de rezistenþã (R)
16:45 Dragoste ºi pedeapsã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Iffet
22:15 Voinþã de femeie
23:15 Crezi cã eºti normal? (R)
00:45 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Iffet (R)
03:30 Dragostepunctro (R)
04:30 Dragoste ºi pedeapsã (R)

TVR 1
07:00 Telejurnal
08:00 Telejurnal
09:00 Ora de business (R)
09:50 Legendele palatului: Kim
Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului Gyebaek (R)
12:30 Oameni cu minte
13:00 Opre Roma (R)
14:00 Telejurnal
15:30 Convieþuiri
17:00 Oameni cu minte (R)
17:30 O9atitudine - Protecþia
consumatorilor
17:40 Legendele palatului Gyebaek
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Justiþiarii Vestului
21:50 Lumea modei
22:10 Chega de Saudade
23:55 Ora de business (R)
00:40 Filmoteca veselã (R)
00:55 Olimpiada veseliei (R)
01:40 Chega de Saudade (R)
03:15 Garantat 100% (R)
04:05 Sport (R)
04:20 Telejurnal (R)

TVR 2
07:00 •Teleshopping
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Prin pãduri ºi munþi, inimi
înlãnþuite
08:55 Muzica DP 2
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Engleza la colþ de stradã (R)
10:30 Leacuri, hapuri ºi bucate (R)
11:00 Bavaria – rãzboi impotriva
castorilor (R)
12:00 D’ale lu’ Miticã (R)
13:00 Deportaþii (R)
13:30 Coreea: spirit ºi culoare (R)
14:00 Teleshopping
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Prin pãduri ºi munþi, inimi
înlãnþuite
16:55 O9atitudine – Protecþia
consumatorilor
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Leacuri, hapuri ºi bucate *
18:00 Telejurnal TVR2
19:00 Deportaþii
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:50 Muzica DP 2
21:00 Câinii campioni
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Enescu în inima mea
23:20 Trei regate
00:15 Supravieþuitorii dezastrelor

HBO
07:35 Albert Nobbs
09:25 Scooby-Doo ºi legenda
fantosaurului
10:40 Mi-e dor de toatã lumea
12:15 Hugo
14:20 Tom ºi Jerry: Robin Hood
ºi ceata lui
15:20 Vrem ºcoala înapoi
17:20 Dã-i încolo de urâþi!
19:05 În derivã
20:00 Epoca de gheaþã 4:
Continente în derivã
21:30 Vicepreºedinta
22:00 Viaþa ºi apucãturile lui
Kenny Powers
22:35 Vina
00:05 Killing Time

HISTORY
07:00 Muntenii
08:00 Aºii amanetului
08:30 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului
09:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
11:00 Pe urmele antichitãþilor
18:00 Muntenii
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Premierã: Din Alabama pe
Amazon

PRO TV
07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 În pânza minciunilor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Legendele tornadei
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Serviþi, vã rog! (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Serviþi, vã rog!
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: Miami
00:05 Legendele tornadei (R)
01:45 ªtirile Pro Tv (R)
03:00 Dupã 20 de ani (R)
04:00 Promotor (R)

ACASÃ
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 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan.ro
23:00 Teresa
00:00 100 de poveºti celebre
(R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)
02:45 Cancan.ro (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Poveºtiri adevãrate (R)
04:55 Doamne de poveste (R)
05:00 Poveºtiri de noapte (R)
05:30 Cancan.ro
06:00 Teresa (R)
06:45 Dragostea învinge (R)

ANTENA 1
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 Te Pui Cu Blondele
22:30 În puii mei
00:00 Observator (R)
01:00 Nikita
02:00 În puii mei (R)
03:15 Nikita (R)
04:00 Te Pui Cu Blondele (R)
06:00 Observator

PRIMA TV
07:30 Dragul de Raymond (R)
08:00 Focus Monden (R)
08:30 În formã
09:30 Jasper, Texas
11:45 Danni Lowinski
13:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:00 Focus
15:30 Dragul de Raymond
16:00 Iubiri secrete (R)
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Ultimul val
22:15 Trãsniþi din NATO

PRO CINEMA

23:00 Focus Monden

08:45 Piraþii apei întunecate (R)
09:45 Un bãrbat bun la toate (R)
10:30 Piraþii apei întunecate
11:30 Un bãrbat bun la toate (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 Crimele din Midsomer
18:50 Un bãrbat bun la toate
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Fãrã milã
00:15 Cosa nostrã
02:00 Fãrã milã (R)
03:45 Crimele din Midsomer (R)
05:15 Lumea Pro Cinema
05:45 Cine A.M.

23:30 Iubiri secrete

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Ku Ninja în Atak!
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Boxbuster: Alexander
Povetkin - Cristian Ciocan
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next
Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

00:30 Focus (R)
01:30 Jasper, Texas (R)
04:00 În formã (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Cireaºa de pe tort (R)
06:30 Danni Lowinski (R)

KANAL D
07:15 La un pas de fericire
09:00 Ce gãtim azi?
10:00 Cei 7 ani de acasã (R)
11:30 ªatra (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Restaurant Europa (R)
14:00 Gaºca (R)
15:30 Testul de rezistenþã (R)
16:45 Dragoste ºi pedeapsã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Asta-i România! (R)
21:30 Everest
23:30 ªtirile Kanal D (R)
00:30 Cei 7 ani de acasã (R)
01:45 La un pas de fericire (R)
03:15 Testul de rezistenþã (R)
04:30 Dragoste ºi pedeapsã
(R)
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Anunþul tãu!
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - SUCURSALA
ELECTROCENTRALE CRAIOVA II,
anunþã publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Mãrirea stabilitãþii depozitului de zgurã ºi cenuºa Valea Mânãstirii folosind tehnologia de
preparare a fluidului autoîntãritor de
zgurã ºi cenuºã de electrofiltru - lucrãri
de supraînãlþare a depozitului de la cota
actualã pânã la cota +205 mdMB” amplasat în comuna ªimnicu de Sus,
judeþul Dolj. Proiectul acordului de
mediu ºi informaþiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1,
tel.: 0251/530.010, fax: 0251/419.035, email: office@apmdj.anpm.ro în zilele
de luni-joi, între orele 8-1630 ºi vineri
între orele 8-1400, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: http://apmdj.anpm.ro. Observaþiile/contestaþiile publicului se primesc la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj strada Petru Rareº, nr. 1, pânã la
data de 21.08.2013.
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj organizeazã concurs (examen) la sediul instituþiei din Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 22, jud. Dolj, în data de
2.10.2013, ora 10.00 proba scrisã ºi în
data de 4.10.2013, ora 14.00, interviul,
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi
vacante: 1 post asistent medical principal, 1 post consilier juridic gr. II, 1
post bucãtar tr. I, 1 post lenjereasã tr.
III (contract individual de muncã încheiat pe perioadã nedeterminatã).
Dosarele de concurs se primesc pânã
la data de 30.08.2013, ora 16.00 la sediul D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare –
camera 3. Informaþii suplimentare se
pot obþine la sediul instituþiei – camera 3 sau la telefon. 0251/407.009.

MEDITAÞII

Repar frigidere ºi lãzi
Pregãtesc contabilitate frigorifice la domiciliul
– studenþi, ºomeri etc. clientului. Telefon:
Telefon: 0722/943.220; 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
0755/139.772.
Telefon: 0722/943.220;
PRESTÃRI SERVICII 0771/215.774.
Bonã, cu simþ de rãsVÂNZÃRI
pundere 53 ani, îngrijesc copil externã sau APARTAMENTE
supraveghez teme (I- 2 CAMERE
IV) Telefon: 0766/ Vând 2 camere ultra695.652.
central, de lux, renovat
Executãm acoperiºuri, complet, 60.000 Euro,
subzidiri, garduri, pa- negociabil. Telefon:
vaje, hidroizolaþii, ter- 0762/109.595.
moizolaþii, zidãrii, fini- Vând apartament 2 casaje. Telefon: 0744/ mere. Telefon: 0351/
869.870.
175.746.
Filmez ºi fotografiez la Vând apartament 2 capreþuri avantajoase + mere, Valea Roºie, etaj
albumuri foto. Telefon: 4. Telefon: 0734/
0766/359.513.
952.717; 0351/175.746.
Transport utilitarã 14 m Vând apartament 2 cacubi mãrfuri diverse, mere decomandate,
mobilã, tarif 0,90 lei/ Calea Bucureºti, zona
km. Telefon: 0761/ Institut. Telefon: 0770/
906.706.
334.956.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
3 semidecomandate,
îmbunãtãþit, Institut, bl. 4.
Telefon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Vând apartament 3 camere decomandate,superb, preþ negociabil, zona Ciupercã. Telefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtãþiri, 70 mp, 1 Mai (langa Poligrafie). 48.500
Euro negociabil. Telefon: 0721/218.871.
CASE
Vând gospodãrie formatã din 2 case, anexe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna
Valea Stanciului. Telefon: 0251/352.239.
0721/502.003.

Particular vând casã regalã superbã în comuna Dioºti, 3 camere dependinþe, bucãtãrie,
beci, magazie grajd,
pãtul, curte 3400 mp,
apã curentã, la stradã,
la 100 m de DN 65 Craiova-Caracal. Telefon: 0722/336.634.
Vând casã Amaradia.
Telefon: 0770/ 871.554.
Vând casã + teren aferent 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 camere, 2 bãi, bucãtãrie, încãlzire centralã, anvelopatã termic, eventual
schimb 2 apartamente,
2 camere sau variante.
Telefon: 0746/498.818.
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Vând casã bãtrâneascã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în satul Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de Craiova. Telefon: 0251/
454.016.
Vãnd casã cu dependinþe, livadã, vie, în
Fratoºtiþa Filiaºi. Telefon: 0720/ 929.024.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI

Vând teren 400 mp intravilan situat în Segarcea str. Unirii, nr. 29F
(în spatele Liceului),
cadastru. Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând 800 mp, comuna Predeºti ideal pentru casã, zonã pitoreascã. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren, zona Metro - Citroen, zonã
bunã pentru Showroom, depozite, 1000
mp, dechidere 17 mp,
preþ interesant. Telefon: 0762/109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case, variante. Telefon: 0761/
665.763.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând teren intravilan Iºalniþa + motosapã Telefon: 0766/
820.993.
Vând teren Preajba
900 mp. Telefon:
0723/253.544.
Vând teren 1300 mp
Malu Mare, ªcoala
generalã, cadastru,
poziþie excelentã 15
euro mp. Telefon:
0725/505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Telefon: 0351/170.504.

Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil, 600
mp. Telefon: 0727/
792.578.
Vând urgent teren
intravilan în Iºalniþa, 2500 mp, cu posibilitate de construire lângã reþea
gaze, cu dublã ieºire, dechidere 34 m,
paralel cu drumul
european. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Predeºti la 16 km de Craiova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând 4300mp teren intravilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru renovarea 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. Dobrogei, nr. 40, Craiova. Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren central
330 mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp ºi
1900 mp în Vârvoru
de Sus. Terenurile
fiind la stradã betonatã având toate facilitãþile preþ convenabil. Telefon. 0746/
467.922;
0744/
220.492.

publicitate
SCHIMBURI

Vând sau schimb apartament 4 camere
Lãpuº, cu casã 2-3 camere. Telefon: 0766/
483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI
Vând macara pe lanþ de
8 tone, putere ridicare.
Telefon: 0741/ 030.313.
Vând Dacia Supernova, an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon:
0745/541.174.
STRÃINE
Vând Audi A6, fabricaþie 2006, full-options,
bleu-marin, piele, xenon, motor de 2000
cm3. Telefon. 0762/
109.595.
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înmatriculat 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, fabricaþie 1995, full, înscrisã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Telefon: 0729/977.036.
Vând Citroen C3, albastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Telefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Diesel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Telefon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta impecabil, înmatriculat.
Telefon: 0745/043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabricaþie 2008, 39.000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Telefon: 0748/995.594.

Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Telefon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, înmatriculat 1800 E, negociabil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând cãrucior handicapat nou. Telefon:
0723/726.218.
Vând cãrãmidã de
sobe teracotã. Telefon:
0758/ 467.336.
Vând aparat ºlefuit, lentile pentru opticã, diverse scule, motor rezervã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând groapã boltitã Sineasca. Telefon: 0770/
871.554.
Vând pick-up de producþie ruseascã, fabricaþie 1987 cu 60 discuri Electrecord. Telefon: 0765/789.181.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil.Telefon: 0766/355.375.
Vând car bãtrânesc cu
jug, autentic, pretabil
terase, grãdini. Telefon: 0729/033.903.
Vând set motor tip BORGO pentru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi la telefon: 0748/057.590.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticidele din legume ºi fructe,
precum ºi hormonii ºi
antibioticele din carne.
Telefon: 0729/033.903.
Vând 6 giurgiuvele cu
geam. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/464.043.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 damigene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon:
0761/355.869.
Vând presã de balotat,
sticle plastic, cutii de
bere, putinã 50 vedre
nouã salcâm, 2 uºi cu
toc pentru casã sau magazii. Telefon: 0767/
153.551.
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Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Telefon: 0761/ 355.869.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri, pentru gãtit etajat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci minute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Telefon: 0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calorifer tablã 120/0,60 foarte puþin folosit. Telefon:
0251/ 534.303.
Vând cauciucuri 155/
13 cu janþã noi, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor (flex)
D125/850W nou, canistrã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând cuptor cu microunde cu geam spart
80 lei, maºinã de spãlat rufe, pompã defectã 200 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cusut
Singer, mini aragaz cu
2 butelii (de voiaj). Telefon: 0770/334.168.
Vând bar cu terasã ºi
dependinþe, zona Tribunalul Judeþean, str.
Iancu Jianu. Telefon:
0746/660.001.
Vând prelatã autoturism, material gros,
puþin folositã. Telefon:
0762/672.086, 0351/
467.841.
Vând loc de veci 2 persoane, cruce de marmurã. Telefon: 0251/
546.666.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã stereo, piei de bovinã tratate, piese Dacia noi,
calculator instruire copii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând familii albine. Telefon: 0741/034.955.

Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu butelie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Telefon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Telefon: 0752/142.493.
Vând cal semigreu. Telefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºinã de cusut, lustrã, canapea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtãrie din fontã 20 lei, jaluzele diferite mãrimi,
lustre 2 ºi 3 braþe - 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând/închiriez construcþie cu spaþii separate 500 mp cu teren
intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard beton. Telefon: 0721/
152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate mare
ºi centrifugã miere. Telefon: 0728/381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Albine – Familii puternice, cu 5-6 rame cu
puiet – Podari. Telefon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte suprapuse ºi douã pe o
parte. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã copii 24 ani (50 Ron), televizor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
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Conducerea
Staþiunea de CercetareAngajez vânzãtoare
SC FRA
ŢII BA
CRIZ
FRAŢII
BACRIZ
Dezvoltare Agricolã
pentru maºinã
anunţă programul de
ªimnic, cu sediul în
de îngheþatã.
lucr
u al Târ
gului
lucru
Târgului
Craiova, ªoseaua Bãlceºti
Telefon: 0769/ 016.887.
nr. 54, vinde lapte inte- Comercial Fraţii Bacriz:
Ofer spre închiriere Pensionar singur caut
gral la dozatoarele din
Luni – V
ineri
Vineri
Q
apartament 3 came- familie pentru întreþinePiaþa Gãrii ºi Piaþa din
9.00 – 20.00
re modificat în 4 ca- re la þarã. Telefon:
mere, blocurile K, 0762/603.748.
Brazdã, precum ºi lapte
Q Sâmbătă – Duminică
strada Pãltiniº, par- Singura argintãrie
pasteurizat, brânzã
ter, acces bilateral, din Craiova, situa9.00 – 1
8.00
18.00
pretabil firmã. Tele- tã în Valea Vlãicii
telemea ºi smântânã la
mobilã dormitor Închiriez teren pentru fon: 0744/541.452.
(vis-a-vis de Eleccele mai mici preþuri. Vând
ºi sufragerie, aragaz ºi amplasare chioºcuri Închiriez apartament 2 trica) unde gãsiþi
frigider. Telefon: 0757/ sau magazine pe pe- camere, utilitãþi. Tele- bijuterii lucrate maRelaþii suplimentare
322.534.
rioadã nedeterminatã, fon: 0748/105.609.
nual, cu argint la
la telefoanele:
schimb ºi manopeVând convector pentru zonã cu vad. Telefon:
CERERI
ra / obiect. Telefon:
0251/468159; 0785/292188 cãldurã instant apã cal- 0761/665.763.
Doresc apartament mo- 0351/423.493.
Vând araci roºii, fasole, vie 0,30-1-2 lei/buc.
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puternice – cu 4-5 rame cu
puiet. Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând puieþi de viºin
altoiþi, fructe mari
puieþi de pruni, 2 lei
bucata. Telefon:
0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi
- se vinde restaurantul DIVERTIS. Telefon:
0743/055.225; 0760/
653.355.
Vând bicicletã Franþa,
cu cadru genþi ionox,
cauciucuri noi, Cehia
schimbãtor în torpedou pantã. Telefon:
0351/467.841; 0762/
672.086.
Vând: clocitoare, bicicletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal.
Telefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Telefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calculator, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucãtãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.

VÂND MAªINÃ DE CUSUT “SINGER”. TELEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PENTRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM ASFALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELEFON: 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. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon: 0743/462.582.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþionatã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând avantajos centralã termicã pe gaze,
marca Anca – Pocket
– Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/680.138.

dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Telefon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Pocket 24 F, Italia. Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã 100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat – fermoar – nasturi - tineret, excepþional. Telefon: 0725/533.042.

Închiriez apartament
cu 2 camere decomandat, zona George Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Închiriez spaþiu comercial 148 mp la
demisol pretabil bar,
discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Telefon: 0769/784.998.
P+E pretabil pentru firme, creºe, grãdiniþã
copii. Telefon: 0251/
429.943; 0742/450.724.

ÎNCHIRIERI
OFERTE
Teren 521 mp intravilan în Gherceºti. Telefon: 0771/ 498.497.
Magazin, birou, depozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.

COMEMORÃRI

11 ani se împlinesc pe
18 august de la dece-

sul celui ce a fost
PREDATU IONEL. Regrete eterne. Gelu ºi
Gabi Manea.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
z TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

Cãtre S.C.

CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

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

CUMPÃRÃRI
AUTO
Cumpãr auto Tico de
la unic proprietar. Telefon: 0351/460.075
sau 0728/058.802.

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.
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PRIMERA DIVISION –
ETAPA I
Sâmbãtã: Sociedad – Getafe,
Valladolid – Bilbao, Valencia – Malaga;
Duminicã: Barcelona – Levante, Real Madrid – Betis, Osasuna –
Granada, Sevilla – Atl. Madrid;
Luni: Rayo – Elche, Celta –
Espanyol, Almeria – Villarreal.

Dupã ce sãptãmâna trecutã
Germania ºi Franþa ºi-au început
noile ediþii de campionat, în acest
week-end vor porni la drum ºi întrecerile din Spania, respectiv Anglia. Satisfacþie doar pe jumãtate
însã pentru microbiºti, deoarce,
mãcar momentan, nici o televiziune din România n-a reuºit sã-ºi
adjudece dreptul de a transmite
partide din Premier League. Sezonul trecut canalul Digi Sport a
fost unicul în þara noastrã ce a
difuzat incredibilul spectacol din
„patria inventatorilor fotbalului”,
canal ce în actuala stagiune ºi-a
asigurat exclusivitatea numai asupra Primerei.

Spania a strâns cureaua
Analizând cele întâmplate în
perioada de mercato din aceastã
varã, cele mai multe dintre echi-

Încã douã campionate de top revin în actualitate!

Start de sezon în Primera Divison
ºi Premier League
Napoli a luat 60 de milioane pe Higuain, Albiol ºi Callejon, bani cu
care a acoperit transferurile lui Isco
ºi Ilarramendi, fiecare câte 30 milioane.
Mai mul ca sigur ºi de aceastã
datã umãr la umãr în lupta pentru
titlu, Barcelona ºi Real pornesc la
drum cu antrenori noi, Gerardo
“Tata” Martinez în locul lui Tito
Vilanova (retras din considerente
medicale), respectiv Carlo Ancelotti (ex PSG) în locul contestatului Jose Mourinho (reîntos la
Chelsea).
Altfel, marele tun dintre echipele
Primerei l-a dat Atletico, care a
încasat nu mai puþin de 60 de milioane de la Monaco, în schimbul
lui Falcao.

Neymar
pele spaniole ºi-au primenit care
mai de care conturile, La Liga fiind, de altfel, singurul campionat
de top din Europa care a înregistrat profit. În cifre, conform transfermarkt.de, este vorba de 144,1
milioane de euro. Notã discordantã, în ordinea deficitului, au fãcut
doar campioana Barcelona, Bilbao,
nou-promovata Villarreal, Real
Madrid ºi Granada. Un minus de
aproape 42 de milioane a înregistrat gruparea catalanã, vânzãrile lui
Alcantara (Bayern, 25), Villa (Atletico, 2,1) ºi Fontas (Celta, 1) acoperind doar pe jumãtate din cât sa plãtit lui Santos pe Neymar (57).
Plus cã Barça a oferit alte 13 milioane în schimul fostului sãu jucãtor, Bojan (AS Roma), împrumutat apoi la Ajax. La rându-i, marea
rivalã Real a cheltuit mult, însã a
ºi scos pe mãsurã. Numai de la

Anglia – risipitoare ca de obicei
Campionatul englez þine detaºat
ºi-n acest an capul de afiº în ceea
ce priveºte cheltuielile, înregistrând un minus de aproximativ 353
de milioane (pe doi e campionatul
francez, cu 159,6)! “Vinovatã” de
asta se face în mare mãsurã, ca
de ceva timp încoace, Manchester City, care a cheltuit nu mai puþin de 111 milioane de euro pe patru jucãtori (Fernandinho – 40,
Jovetici – 26, Negredo – 25, Navas – 20). Dintre aceºtia a recuperat doar 9, pe Tevez (Juventus).
“Cetãþenii” sunt secondaþi în topul
investiþiilor, oarecum surprinzãtor,

PRIMERA DIVISION – TOP 10 TRANSFERURI
1. Neymar (Santos / Barcelona)
2. Isco (Malaga / Real Madrid)
3. Asier Illaramendi (Sociedad / Real Madrid)
4. Bojan Krkic (Roma / Barcelona)
5. Benat Etxebarria (Betis / Bilbao)
6. Kevin Gameiro (PSG / Sevilla)
7. Carlos Bacca (Bruges / Sevilla)
8. Leo Baptistao (Rayo / Atl. Madrid)
9. Daniel Carvajal (Leverkusen / Real Madrid)
10. Casemiro (Sao Paulo / Real Madrid)

PRIMERA DIVISION –
TOP 10 CHELTUIELI
1. Real Madrid
2. Barcelona
3. Sevilla
4. Atl. Madrid
5. Villarreal
6. Bilbao
7. Valencia
8. Getafe
9. Granada
10. Betis

72.500.000 euro
70.000.000
27.950.000
16.000.000
16.000.000
12.500.000
7.420.000
6.500.000
6.300.000
4.750.000

57.000.000
30.000.000
30.000.000
13.000.000
8.000.000
7.500.000
7.000.000
7.000.000
6.500.000
6.000.000

73.000.000
70.400.000
64.500.000
41.700.000
37.000.000
30.000.000
28.100.000
13.300.000
8.500.000
8.200.000

TOP 10 JUCÃTORI PLECAÞI DIN PRIMERA DIVISION
1. Radamel Falcao (Atl. Madrid / Monaco)
2. Gonzalo Higuain (Real Madrid / Napoli)
3. Roberto Soldado (Valencia / Tottenham)
4. Thiago Alcantara (Barcelona / Bayern M.)
5. Alvaro Negredo (Sevilla / Man. City)
6. Jesus Navas (Sevilla / Man. City)
7. Gary Medel (Sevilla / Cardiff City)
8. Raul Albiol (Real Madrid / Napoli)
9. Abdelaziz Barrada (Getafe / Al-Jazira)
10. Jose Callejon (Real Madrid / Napoli)

Sâmbãtã: Liverpool – Stoke,
Arsenal – Aston Villa, Norwich –
Everton, Sunderland – Fulham,
West Brom – Southampton, West
Ham – Cardiff City, Swansea –
Man. United;
Duminicã: Crystal Palace –
Tottenham, Chelsea – Hull City;
Luni: Man. City – Newcastle.
Fernandinho

de Tottenham, Soldado, Paulinho,
Chadli ºi Capoue costându-i pe cei
de la “Spurs” aproape 69 de milioane. Deºi pe trei, Chelsea a fost
mai cuminte ca niciodatã, capul de
afiº reprezentându-l aducerea lui
Schurrle de la Leverkusen (22).
Campioana Manchester United
ºi Arsenal au fost ca ºi inexistente pe piaþa transferurilor! “Diavolii”, la primul sezon dupã douã
decenii ºi jumãtate fãrã Ferguson
(retras din activitate ºi înlocuit cu
David Moyes), au cheltuit doar
1,75 milioane pe un uruguayan necunoscut, Varela (Penarol), în
timp ce “tunarii” au în dreptul lor
un mare zero.
Arsenal a fost activã, în schimb,
în vânzãri, fiind una dintre doar
cele douã echipe cu profit din Premiership, 12,5 milioane (Gervin-

ho – Roma, Mannone – Sunderland, Chamakh – Palace). Cealaltã
e Liverpool, cu 4 milioane pe plus.

Rusescu – alãturi de Sãpunaru,
Raþ – de Tamaº
Faþã de ediþia trecutã, România este reprezentatã de câte un
jucãtor nou în cele douã campionate. Fostul stelist Raul Rusescu
va îmbrãca tricoul Sevillei (cumpãrat cu 2,5 milioane) iar Rãzvan
Raþ (venit gratis de la ªahtior) pe
cel al lui West Ham United. În
Primera mai joacã Cristi Sãpunaru, trecut de la retrogradata Zaragoza la nou-promovata Elche,
nu însã ºi Gabi Torje, revenit la
Udinese dupã împrumutul la Granada. În Albion, Raþ îl va întâni
pe Gabriel Tamaº, jucãtorul lui
West Bromwich.

PREMIER LEAGUE – TOP 10 TRANSFERURI
1. Fernandinho (ªahtior / Man. City)
2. Roberto Slodado (Valencia / Tottenham)
3. Stevan Jovetici (Fiorentina / Man. City)
4. Alvaro Negredo (Sevilla / Man. City)
5. Andre Schurrle (Leverkusen / Chelsea)
6. Jesus Navas (Sevilla / Man. City)
7. Paulinho (Corinthians / Tottenham)
8. Andy Carroll (Liverpool / West Ham)
9. Victor Wanyama (Celtic / Southampton)
10. Wilfried Bony (Vitesse Arnhem / Swansea)

PRIMERA DIVISOIN –
TOP 10 ÎNCASÃRI
1. Atl. Madrid
2. Sevilla
3. Real Madrid
4. Valencia
5. Malaga
6. Sociedad
7. Barcelona
8. Getafe
9. Betis
10. Celta

PREMIER LEAGUE –
ETAPA I

60.000.000 euro
37.000.000
30.000.000
25.000.000
25.000.000
20.000.000
13.000.000
12.000.000
10.000.000
9.500.000

PREMIER LEAGUE –
TOP 10 CHELTUIELI
1. Man. City
111.000.000 euro
2. Tottenham
68.875.000
3. Chelsea
35.750.000
4. Cardiff City
32.590.000
5. Norwich
28.500.000
6. Liverpool
26.800.000
7. Southampton
24.500.000
8. West Ham United 23.300.000
9. Swansea
23.200.000
10. Sunderland
21.800.000

40.000.000 euro
30:000.000
26.000.000
25.000.000
22.000.000
20.000.000
19.725.000
17.500.000
14.500.000
13.900.000

PREMIER LEAGUE –
TOP 10 ÎNCASÃRI
1. Liverpool
2. Tottenham
3. Sunderland
4. Arsenal
5. Man. City
6. Chelsea
7. Norwich
8. Aston Villa
9. Southampton
10. Newcastle

30.800.000 euro
22.050.000
15.230.000
12.550.000
9.407.000
5.450.000
4.455.000
3.000.000
2.000.000
870.000

TOP 10 JUCÃTORI PLECAÞI DIN PREMIER LEAGUE
1. Carlos Tevez (Man City / Juventus)
2. Gervinho (Arsenal / AS Roma)
3. Clint Dempsey (Tottenham / Seattle Sounders)
4. Jean Makoun (Aston Villa / Rennes)
5. Jeffrey Bruma (Chelsea / Eindhoven)
6. Vegard Forren (Southampton / Molde)
7. Wallace (împrumut – Chelsea / Inter Milano )
8. Orio Romeu (împrumut – Chelsea / Valencia )
9. Johan Djorou (împrumut – Arsenal / Hamburg )
10. Framcis Coquelin (împrumut – Arsenal / Freiburg)

9.000.000 euro
8.000.000
6.800.000
3.000.000
2.950.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
750.000
200.000
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Þinte de lux pentru United
Noul antrenor al lui Manchester United, David Moyes,
solicitã întãriri din Spania.
Presa englezã de ieri a notat
cã scoþianul a cerut conducerii
aducerea lui Mesut Ozil (foto
dreapta) de la Real Madrid ºi
a lui Cesc Fabregas (foto
stânga) de la Barcelona.
“Chiar dacã am avut o
perioadã scurtã pentru a
cunoaºte jucãtorii, mi-am dat

seama cã avem nevoie de
întãriri. Sunt sigur cã vom
aduce pe cineva pânã la urmã.
Avem mai mulþi jucãtori pe
listã. Sper ca pânã la urmã sã
se oficializeze transferul a doi
sau trei dintre ei. Lucrãm
intens la acest capitol”, a
declarat Moyes într-o conferinþã de presã.
“Diavolii” îl mai vor ºi pe
Marouane Fellaini. Fellaini este

unul dintre preferaþii lui
Moyes încã de pe vremea
când cei doi lucrau împreunã
la Everton.
Aceasta, dar ºi faptul cã
Michael Carrick, unul dintre
jucãtorii de bazã ai lui Manchester, are probleme cu
accidentãrile sunt principalele
motive pentru care se urmãreºte oficializarea transferului
lui Fellaini pe “Old Trafford”.

Cissokho, împrumutat Steaua, o mare necunoscutã
de Valencia la Liverpool
pentru cãpitanul Legiei
Fundaºul francez al Valenciei, Aly Cissokho, a fost împrumutat pentru un sezon
grupãrii Liverpool, cu opþiune de cumpãrare la finalul
campionatului, a notat, asearã, presa englezã, citatã de
AFP.
Cissokho este aºteptat sãptãmâna viitoare în Anglia,
pentru efectuarea vizitei medicale.
Francezul a jucat în sezonul trecut în 25 de meciuri
pentru Valencia, grupare care
l-a achiziþionat în 2012 de la
Olympique Lyon.

Deºi Legia Varºovia ºtie cã o va întâlni pe Steaua în play-off-ul Champions
League de sãptãmâna trecutã, campioana României reprezintã încã o mare necunoscutã pentru jucãtorii lui Jan Urban. A spus-o chiar cãpitanul croat Ivica Vrdoljak, care a declarat în presa din
Polonia cã nu ºtie “absolut nimic” despre Steaua.
Vrdoljak s-a bucurat cã Legia le-a
evitat pe Basel ºi pe Viktoria Plzen în
play-off, afirmând cã el ºi colegii sãi
ar fi dorit sã joace cu Celtic.
“E greu sã fac acum o analizã a adversarului. Am vazut meciurile jucate
de Basel ºi Viktoria Plzen, aºa cã pot

LIGUE 1 – ETAPA A II-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: 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
2. Valenciennes
3. Marseille
4. Monaco
5. Nantes
6. Rennes
7. Lille
8. St’Etienne
9. Evian TG
10. Montpellier

3
3
3
3
3
3
3
3
1
1

11. Paris SG
12. Sochaux
13. Reims
14. Ajaccio
15. Lorient
16. Guingamp
17. Bastia
18. Bordeaux
19. Toulouse
20. Nice

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

BUNDESLIGA –
ETAPA A II-A
Sâmbãtã: Stuttgart – Leverkusen, Wolfsburg –
Schalke, Werder – Augsburg, Freiburg – Mainz, Hamburg – Hoffenheim, Frankfurt – Bayern, M’gladbach
– Hannover;
Duminicã: Nurnberg – Hertha, Dortmund – Braunschweig.
1. Hertha
2. Dortmund
3. Bayern
4. Leverkusen
5. Hannover
6. Mainz
7. Werder
8. Hamburg
9. Schalke

3
3
3
3
3
3
3
1
1

10. Hoffenheim
11. Nurnberg
12. Stuttgart
13. Braunschw.
14. Freiburg
15. M’gladbach
16. Wolfsburg
17. Augsburg
18. Frankfurt

1
1
0
0
0
0
0
0
0

spune cã nu mi-aº fi dorit sã jucãm cu
ei. Eu mi-aº fi dorit Celtic. Pe Dinamo
Zagreb am vrut sã o evitãm mai mult
din motive personale. Am jucat câþiva
ani pentru ei ºi mi-au rãmas în suflet.
Sincer sã fiu, nu ºtiu absolut nimic
despre Steaua. Nu i-am vãzut jucând.
Cu siguranþã sunt puternici, dar nu
putem spune cã nu avem nicio ºansã”,
a d e c l a r a t I v i c a Vr d o l j a k p e n t r u
Fakt.pl.
Dubla dintre Steaua ºi Legia va avea
loc în 21 ºi 27 august, prima oarã la
Bucureºti. Ambele meciuri vor fi transmise în direct de Digi Sport 1, cu începere de la ora 21:45.

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
Sâmbãtã

lã, play-off: CSA Steaua – RCMUV Timiºoara.

Digi Sport 1
12:10 – CURSE DE MAªINI – Formula
3 (Nurburgring / Germania): cursa 1 / 14:00
– CURSE DE MAªINI – Volkswagen Scirocco R-Cup: cursa 1 / 16:30 – HANDBAL (M) – Cupa Minaur (Baia Mare): ªtiinþa Bacãu – Energia Tg. Jiu / 19:00, 21:30 –
FOTBAL – Liga I: Pandurii Tg. Jiu – Astra
Giurgiu, Steaua – CFR Cluj / 0:30 – FOTBAL – Camp. Braziliei: Cruzeiro – Vitoria.

Eurosport
11:00 – HOCHEI PE IARBÃ – Campionatul European feminin (Anwerp / Belgia),
faza grupelor: Anglia – Spania / 14:15 –
ATLETISM – Campionatul Mondial de la
Moscova (Rusia): Ziua a 8-a / 19:30 –
SÃRITURI CU SCHIURILE – Marele Premiu de varã de la Einsiedeln (Elveþia).

Digi Sport 2
15:40 – CURSE DE MAªINI – DTM –
Calificãri Nurburgring / 18:30 – HANDBAL (M) – Cupa Minaur: Baia Mare – Steaua / 20:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Cincinnati (SUA): semifinale.
Digi Sport 3
16:00, 19:30 – MOTO GP – Antrenamente 3 ºi calificãri Marele Premiu al SUA
(Indianapolis) / 0:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Valencia – Malaga.
Dolce Sport 1
19:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul –
Ceahlãul.
Dolce Sport 2
21:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Bastia – Valenciennes.
Sport.ro
13:00 – RUGBY – Cupa Naþiunilor:
Australia – Noua Zeelandã.
GSP TV
14:15, 17:00 – FOTBAL – Liga a doua
englezã: Leeds United – Sheffield Wed.,
Bournemouth – Wigan Ath. / 3:00, 5:30 –
FOTBAL – Camp. SUA: New York Red
Bulls – Philadelphia Union, Los Angeles
Galaxy – Real Salt Lake.
TVR 2
10:00 – RUGBY – Super Liga Naþiona-

Eurosport 2
9:30 – FOTBAL AUSTRALIAN: Essendon – North Melbourne / 13:30 – CICLISM – Turul fiordurilor / 16:30, 19:30 –
FOTBAL – Camp. Germaniei: Frankfurt –
Bayern Munchen, Monchengladbach –
Hannover / 21:30 – HOCHEI PE IARBÃ –
CE feminin, faza grupelor: Germania – Belgia / 23:45 – DANS SPORTIV – Marele
ªlem WDSF Stuttgart (Germania).

Duminicã
Digi Sport 1
10:30, 12:30 – HANDBAL (M) – Cupa
Minaur (Baia Mare): Steaua – Energia Tg.
Jiu, Baia Mare – ªtiinþa Bacãu / 14:15 –
CURSE DE MAªINI – DTM: cursa de la
Nurburgring (Germania) / 16:15 – CURSE
DE MAªINI – Volkswagen Scirocco R-Cup:
cursa 2 / 18:00 – FOTBAL – Liga I: Viitorul
Constanþa – Gaz Metan Mediaº / 20:00,
22:00, 0:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei:
Barcelona – Levante, Real Madrid – Betis,
Sevilla – Atletico Madrid.
Digi Sport 2
11:00 – CURSE DE MAªINI – Porsche
Carrera Cup Nurburgring: cursa 2 / 12:00
– CURSE DE MAªINI – Formula 3 (Nurburgring): cursa 3 / 15:00 – FOTBAL –
Camp. Franþei: Monaco – Montpellier /
19:30 – TENIS (M) – Turneul de la Cincinnati (SUA): finala / 22:00 – FOTBAL –
Camp. Franþei: PSG – Ajaccio.

Digi Sport 3
18:00 – MOTO GP – Marele Premiu al
SUA (Indianapolis) / 22:00 – FOTBAL –
Supercupa Italiei: Juventus – Lazio.
Dolce Sport 1
15:00 – FOTBAL – Camp. Franþei:
Monaco – Montpellier / 19:30 – FOTBAL
– Camp. Ucrainei: ªahtior Doneþk – Metalurg Zaporojie / 22:00 – FOTBAL – Camp.
Franþei: PSG – Ajaccio.
Dolce Sport 2
23:00 – TENIS (F) – Turneul de la Cincinnati (SUA): finala.
Sport.ro
13:30 – FOTBAL – Camp. Olandei: Ajax
– Feyenoord.
GSP TV
12:30, 19:00 – FOTBAL – Camp. Rusiei: ÞSKA Moscova – Kuban Krasnodar,
FC Krasnodar – Dinamo Moscova / 1:00 –
SPORTURI DE CONTACT – UFC Fight
Night: Shogun Rua – Chael Sonnen / 5:00
– FOTBAL – Camp. SUA: San Jose Earthquakes – Sporting Kansas City.
Eurosport
10:00 – CURSE DE MAªINI – Auto GP
Nurburgring: cursa 2 / 11:00 – HOCHEI PE
IARBÃ – Campionatul European feminin
(Anwerp / Belgia), faza grupelor: Anglia –
Polonia / 14:45 – ATLETISM – Campionatul Mondial de la Moscova (Rusia): Ziua a
9-a / 19:00 – HOCHEI PE IARBÃ – CE
feminin, faza grupelor: Olanda – Irlanda.
Eurosport 2
13:00 – CAIAC CANOE – Cupa Mondialã slalom / 14:30 – FOTBAL – Liga secundã germanã: TSV 1860 Munchen – Ingolstadt 04 / 16:30, 18:30 – FOTBAL –
Camp. Germaniei: FC Nurnberg – Hertha
Berlin, Dortmund – Braunschweig / 21:30
– HOCHEI PE IARBÃ – CE feminin, faza
grupelor / 22:30, 23:45 – FOTBAL – Turneu amical Under 19 (în Spania): Mexic –
Spania, Bulgaria – Japonia.
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Pagină realizată de COSMIN STAICU

„Cupa Craiovei”
redeschide
Polivalenta
SCM Craiova, CSM Bucureşti,
Cetate Deva şi HC Rm. Vâlcea
participă la a şaptea ediţie a
competiţiei de handbal feminin
LIGA I
Etapa a V-a
A şaptea ediţie a „Cupei Craiovei” la handbal feminin va aduce
un upgrade competiţiei care pregăteşte sezonul oficial, fiind organizată în premieră în Sala Polivalentă. De asemenea, c u această
ocazie, Carmen Amariei îşi va face
debutul pe banc a SCM Craiova,
fosta mare handbalistă lipsind la
„Trofeul Maramureş”, din cauza
complicaţiilor suferite în urma operanţiei la umăr. Despre prestaţia
echipei la turneul de la Baia Mare,
unde s-a clasat pe locul 5 din 6
participante, Amariei a precizat:
„Problema noastră a fost în apărare, dar la meciul cu Jolidon s-a
văzut că progresăm şi că tactica
noastră a dat rezultate. De asemenea, am suferit pe atac poziţional,
pe care nu îl lucrasem. Am abordat apărarea 5 plus 1, am decis
împreună cu fetele că această tactică ni se potriveşte”. SCM Craiova este deţinătoarea trofeului pe
care-l organizează, iar anul acesta
va trebui să şi-l apere în faţa for-

maţiilor din Liga Naţională: HCM
Rm. Vâlcea, CSM Buc ureşti şi
Cetate Deva. „Ne dorim să câştigăm trofeul, fiindcă jucăm acasă,
în faţa propriilor fani, chiar dacă
vom avea parte de adversari buni.
Ne aşteptăm ca relaţiile între jucătoare şi fazele de repliere şi de apărare, la care am lucrat foarte mult,
să arate mai bine. Chiar dacă vor
mai apărea erori, nesincronizări,
cred că până la începutul campionatului o să fim o echipă sudată” a
adăugat Carmen Amariei, care mai
speră în concretizarea unui transfer până la startul sezonului, fiind
vizată linia de 9 metri. Amariei a
anunţat că echipa va păstra obiectivul intrării în play-off, în ciuda
faptului că doar primele 6 locuri
asigură prezenţa în ultima fază a
Ligii Naţionale. Competiţia va debuta astăzi, la ora 10.30, când
CSM Bucureşti întâlneşte HCM
Rm. Vâlcea, meci urmat de debutul craiovencelor, care vor juca
împotriva ec hipei Cetate Deva,

nou-promovată în Liga Naţională. Tot as tăzi, de la ora 18, se dispută HCM Vâlcea – Cetate Deva,
iar de la ora 20, SCM Craiova –
CSM Bucureşti. Duminică, de la
ora 9. 30, CSM Bucureşti – Cetate Deva, iar de la ora 11.30,
SCM Craiova vs HCM Vâlcea, de
la ora 13 fiind programată festivitatea de premiere. Cetate Deva,
echipă revenită după un an în Liga
Naţională, es te pregătită de Cornel Bădulescu, iar vedeta echipei
es te Valentina Ardean Elisei, fosta extremă s tâ nga de la Oltc him. HCM Vâlc ea, formaţie
pregătită de Maria Torok Duc a,
este departe de pretenţiile Oltc himului, însă asigură continuitatea
în oraşul care a dominat handbalul feminin românesc . SCM
Craiova va întoarce vizita echipei vâlcene, întrucât va participa
la Memorialul „Cons tantin Tiţă”,
săptămâna viitoare. La turneul de
la Polivalenta din Bănie, intrarea
va fi gratuită.

CS Universitatea pretinde drept exclusiv
pentru folosirea numelui
CS Universitatea Craiova a emis ieri un comunicat
pe pagina sa oficială de facebook în care aminteşte
trecutul său fotbalistic şi aminteşte faptul că are tot
dreptul să folosească denumirea
actuală. Comunicatul CS Universitatea Craiova: „CS Universitatea Craiova revine în fotbal după
21 de ani! După mai bine de două
decenii, suporterii craioveni pot
să urmărească din nou echipa de
suflet, cea care a adus marile performanţe în Bănie. Din 1948, anul
înfiinţării, şi până în 1992 – anul
în care secţia de fotbal a CS Universitatea Craiova s-a desprins
din clubul-mamă, alb-albaştrii au
cucerit patru titluri de campioni
şi de cinci ori au ridicat Cupa României. A fost perioada marilor
meciuri europene, în c are CS
Universitatea Craiova a fost un
adevărat ambasador al României.
„Campioana unei mari iubiri“ şi
„Craiova Maxima“ au fost supranumele date CS Universitatea din
iubire şi mândria de a fi olteni!
În 2013, după mai multe încercări, CS Universitatea Craiova a
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primit acceptul Ministerului Educaiei Naţionale de a
reînfiinţa secţia de fotbal. A fost un prim pas, esenţial
de altfel, pentru a demara acest nou proiect. Cu o istorie de 65 de ani, Clubul Sportiv Universitatea Craiova este
singurul care are dreptul să poarte numele Universitatea Craiova
dintre toate cluburile cu activitate sportivă. Nu trebuie să ceară aprobare de la Universitatea
din Craiova ori de la Ministerul
Educaţiei Naţionale pentru a purta acest nume, pentru că l-a purtat dintotdeauna. Avem legitimitatea să purtăm numele Universitatea Craiova şi avem datoria
să reînviem spiritul alb-albastru,
să bucurăm din nou sutele de mii
de români care s-au identificat
şi au iubit alb-albastrul Universităţii!” CS Universitatea şi-a terminat cantonamentul de la Câmpina, iar astăzi, de la ora 10.30,
la Brazi, susţine meciul amical
cu divizionara secundă Unirea
Slobozia. Pe 7 septembrie, în
prima etapă, echipa lui Lincar va
întâlni pe Gloria Bistriţa.

Astăzi
Meciurile ACS Poli – FC Botoşani, Oţelul – FC Braşov şi Corona
Braşov – Dinamo s-au jucat aseară.
Astăzi
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)

CLASAMENT
ACS Poli
Astra
Petrolul
4
Botoşani
5
Ceahlăul
6
Pandurii
Steaua
Oţelul
Săgeata
CFR Cluj
FC Vaslui
Dinamo
Chiajna
Braşov
Mediaş
„U” Cluj
Viitorul
Corona

M
4
3
4
4
4
4
2
4
4
4
3
4
1
4
4
4
3
4

V
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

E
1
0
2
2
1
1
0
0
2
2
1
1
0
2
1
1
1
0

Î
0
0
0
0
1
1
0
2
1
1
1
2
0
2
3
3
2
4

G
8-4
12-3
4-2
5-3
6-3
6-4
4-2
5-5
4-4
4-7
5-3
3-4
1-0
3-6
3-6
3-7
1-6
2-10

P
10
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
2
1
1
1
0

Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova organizează zilnic înscrieri la fotbal, pentru grupele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Cantonament Universitatea CraiovaLuncă.
Relaţii la telefon:
0743167634 - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)
0752190536 - antrenor Ciocan Ion (2003)
0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)
0723622961 – antrenor Ustabacieff Dandu (2005)
0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

