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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- În piaţă, Popescule,  găseşti
lubeniţe de Dăbuleni aduse din
Turcia şi din Grecia.

Primul

cotidian al

Olteniei

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

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

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

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dna. Rodica Avram 0743.026.526
DJ - Dl. Tudoran Adrian 0743.036.229
DJ - Dl. Predescu Mihai 0737.577.597
OT,AR - Dl. Rotaru Adrian 0728.286.065
OT,DJ  - Dl. Mihai Ionuţ 0737.577.598
MH,DJ - Dl. Crişan Alin 0736.202.112educaţie / 8

Pasajul  de sub strada
„Arieş” va fi deschis în două
săptămâni. Directorul Mitliv,
firma care a realizat această lucrare, susţine că mai sunt
de pus la punct doar câteva detalii tehnice, după care
Primăria Craiova va fi invitată să facă recepţia finală.
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O veste: Încă
puţine zile de
vacanţă şi
începe şcoala
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$1 EURO ...........................4,4537 ............. 44537
1 lirã sterlinã.......................... 5,2283....................... 52283

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemarþi, 20 august - max: 33°C - min: 19°C

METEO

senin1 dolar SUA....................... 3,3392........ 33392
1 g AUR (preþ în lei)....... 147,6839..... 1476839
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ªeful DNA a cerut, ieri, procurorului general al Ro-
mânieri, sã sesizeze Camera Deputaþilor cu o cerere de
începere a urmãririi penale împotriva deputatului Ovi-
diu Silaghi, pentru trafic de influenþã în formã continua-
tã, fapte din perioada în care acesta a fost ministru al
Transporturilor. „(...) procurorul ºef al Direcþiei Naþiona-
le Anticorupþie, doamna Laura Codruþa Kovesi  a soli-
citat procurorului general al Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie sã sesizeze Camera
Deputaþilor pentru formularea cererii de începere a ur-
mãririi penale împotriva deputatului Silaghi Ovidiu Ioan,
pentru infracþiunea de trafic de influenþã în formã conti-
nuatã, fapte despre care existã indicii ºi date cã ar fi fost
sãvârºite în perioada în care acesta avea calitatea de
ministru al Transporturilor”, se aratã într-un comunicat
de presã al DNA. La scurt timp de la solicitarea DNA,
procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie (PICCJ) a ºi solicitat Camerei De-
putaþilor declanºarea procedurilor pentru formularea
cererii de începere a urmãririi penale faþã de Ovidiu Si-
laghi, potrivit unui comunicat. Procurorii DNA susþin
cã existã indicii ºi date temeinice potrivit cãrora, în cur-
sul anului 2012, Ovidiu Silaghi, în calitate de ministru al
Transporturilor, i-a pretins lui Nelu Iordache, adminis-
trator al SC Romstrade SRL, deschiderea, de cãtre com-
pania de transport aerian din grupul de firme controlate
de omul de afaceri, a unor noi rute care sã lege Aeropor-
tul Satu Mare de alte destinaþii din Europa. Silaghi i-ar fi
promis în schimb lui Nelu Iordache derularea contracte-
lor pe care SC Romstrade SRL le încheiase cu Compa-
nia Naþionalã de Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din
România SA, structurã aflatã sub autoritatea Ministe-
rului Transporturilor, ºi pentru ca plãþile intermediare sã
fie fãcute într-un termen rezonabil. „Totodatã, Silaghi
Ovidiu Ioan a primit de la aceeaºi persoanã suma de
200.000 de euro, pentru a-ºi exercita influenþa asupra
persoanelor cu funcþii de decizie din cadrul CNADNR
SA în vederea anulãrii deciziei de reziliere a unui con-
tract ºi pentru a nu proceda la rezilierea altor contracte”,
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Suspendarea din funcþie
a Veronicãi Cîrstoiu,
discutatã astãzi de CSM

Secþia pentru judecãtori a Consiliului
Superior al Magistraturii (CSM) discutã
astãzi suspendarea din funcþie a judecã-
toarei Veronica Cîrstoiu, de la Curtea de
Apel Bucureºti, arestatã preventiv în do-
sarul privind mita de peste un milion de
euro în scopul obþinerii unor soluþii favo-
rabile în cauze penale. Judecãtoarea Vero-
nica Cîrstoiu ºi fiul acesteia, Florin Cer-
gan, au fost arestaþi preventiv în urmã cu
aproximativ douã sãptãmâni pentru luare
de mitã ºi complicitate la trafic de influen-
þã. Potrivit DNA, Veronica Cîrstoiu ar fi
primit, prin intermediari, suma de 1,2 mi-
lioane euro, pentru a da soluþii favorabile
în dosare penale, printre care ºi în cel în
care a fost revizuitã condamnarea la ºapte
ani închisoare a lui Dinel Staicu. Tot as-
tãzi, plenul CSM discutã eliberarea din
funcþie a judecãtorului Nicolae Cãtãlin ªer-
ban, fost vicepreºedinte al Curþii de Apel
Timiºoara, ca urmare a condamnãrii defi-
nitive pentru sãvârºirea infracþiunii de trafic
de influenþã.

Amenzi de peste 9
milioane de lei,
aplicate în minivacanþa
de Sfânta Maria

Poliþiºtii au aplicat amenzi de peste 9
milioane de lei în minivacanþa prilejuitã de
sãrbãtoarea Adormirii Maicii Domnului,
majoritatea pentru nerespectarea legislaþiei
rutiere, informeazã IGPR. Dintre cele 43.337
de sancþiuni contravenþionale în valoare  de
9.412.994 de lei aplicate de joia pânã dumi-
nica trecutã, 7.266 au fost date în baza Legii
nr.61/1991 privind ordinea ºi liniºtea publi-
cã, 32.679 potrivit OUG 195/2002 privind
regimul circulaþiei rutiere (730 pentru con-
sumul de bãuturi alcoolice ºi 14.427 pentru
depãºirea vitezei legale), 1.137 pentru fapte
de naturã economico-financiarã ºi 2.255 re-
feritor la încãlcarea altor acte normative. De
asemenea, au fost reþinute 1.419 de permise
de conducere ºi au fost retrase 440 de certi-
ficate de înmatriculare. Oamenii legii au prins
1.128 de suspecþi de infracþiuni, 69 dintre
aceºtia fiind reþinuþi ºi 40 arestaþi. Totodatã
au fost depistate 30 de persoane urmãrite în
temeiul legii.

Europarlamentarul Cristian Preda,
suspendat din PDL, subliniazã cã la
Cotroceni nu se poate ajunge de pe
locul doi. „E ridicol cã PDL îºi umflã
muºchii de 15% în faþa partidelor care
au 5%”, a spus ieri, la RFI, Cristian
Preda. În opinia sa, ultimele decla-
raþii ale liderilor democrat-liberali re-
feritoare la alegerile europene ºi pre-
zidenþiale sunt „regretabile”. „E con-
firmat de altfel, pur ºi simplu, un
punct de vedere care a fost expri-
mat deja în decembrie anul trecut,
dupã legislative. Singura notã nouã
care a apãrut este aroganþa celui
puternic faþã de cei mai slabi. Sigur,
e puþin trist ºi aº zice ºi ridicol sã îþi
arãþi muºchii de 15% în faþa celor
care au 5%. (...) Cred cã aroganþa
celui puternic faþã de cei mai slabi
nu e un motiv de bucurie, în general
nu-i bine sã exprimi public aºa ceva,
dar cu atât mai clar e cã asta nu adu-
ce voturi”, apreciazã europarlamen-
tarul. El sperã ca alegerile interne
pentru desemnarea candidatului
PDL la preºedinþia României sã nu
fie un simulacru. „Eu mã bucur cã
PDL a recurs pânã la urmã la metoda
pe care i-am indicat-o inclusiv pu-
blic lui Vasile Blaga în urmã cu mai
multe luni ºi anume alegerea de cã-
tre toþi membrii PDL a candidatului.
E un lucru bun, dacã, sigur, compe-
tiþia va fi cu adevãrat corectã ºi nu

Rata ºomajului a fost în iulie de
5,29%, fiind înregistraþi 466.932 de
ºomeri, cu aproape 29.000 mai mulþi
decât în iunie, a informat, ieri, Agen-
þia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei
de Muncã (ANOFM). Potrivit insti-
tuþiei, rata ºomajului înregistratã în
luna iulie a fost mai mare cu 0,33 punc-
te procentuale faþã de iunie ºi cu 0,43
puncte procentuale mai mare decât
în iulie 2012. „Numãrul total de ºomeri
la finele lunii iulie, de 466.932 persoa-
ne, a crescut cu 28.822 faþã de cel de
la finele lunii anterioare. Din totalul
ºomerilor înregistraþi, 135.546 au fost

Cristian Preda, avertisment pentru PDL:
La Cotroceni nu poþi ajunge de pe locul doi

va fi un simulacru. Blaga, de altfel,
s-a ºi grãbit sã indice cã are o prefe-
rinþã. Era bine sã rãmânã în poziþia
de arbitru al competiþiei, ca preºe-
dinte de partid care a spus în ace-
laºi timp cã nu e interesat de intra-
rea în cursa pentru desemnarea ca
prezidenþiabil”, a mai spus Preda.
Potrivit acestuia, „la Cotroceni, dra-
gã Cãtãlin Predoiu, nu se ajunge de
pe locul doi. Cred cã ar trebui gãsi-
te resurse pentru a stimula o com-
petiþie care sã dea pe cineva cu
ºanse la 50%, nu cu ºanse la 15%
sau cum am auzit cã e fixat acum
obiectivul pentru europarlamentare
din partea PDL la 20%. Asta nu-þi
dã cu adevãrat premiul întâi, iar la
Cotroceni nu existã decât premiul
întâi, asta vreau sã subliniez”, a con-
chis Cristian Preda.

Drept rãspuns, prim-vicepreºe-
dintele PDL Cãtãlin Predoiu a decla-
rat ieri, la Arad, cã despre alegerile
prezidenþiale nu vorbeºte înainte de
a face un tur al filialelor judeþene ale
partidului. Întrebat cum comentea-
zã afirmaþia lui Cristian Preda, potri-
vit cãreia „la preºedinþie nu se ajun-
ge de pe locul doi”, Predoiu a rãs-
puns: „Eu vreau un PDL puternic,
mult mai puternic decât e azi. Eu voi
susþine cu toatã energia pe cel care
va câºtiga alegerile primare în PDL,
inclusiv pe Preda”.

Numãrul ºomerilor a crescut
în iulie cu aproape 29.000

ºomeri înregistraþi ºi 330.386 nein-
demnizaþi. Numãrul ºomerilor indem-
nizaþi a scãzut cu 2.697 persoane, iar
numãrul ºomerilor neindemnizaþi a
crescut cu 31.519 faþã de luna prece-
dentã. Ponderea ºomerilor neindem-
nizaþi în numãrul total al ºomerilor
(70,76%) creºte faþã de luna prece-
dentã cu 2,54 puncte procentuale”, a
precizat ANOFM. Numãrul ºomerilor
a scãzut în luna iulie doar în patru
judeþe, respectiv Mureº (cu 386 per-
soane), Alba (cu 322), Brãila (cu 87)
ºi Ialomiþa (cu 4) ºi a crescut în alte
37 de judeþe. Cele mai semnificative

creºteri ale numãrului
ºomerilor au fost înre-
gistrate în judeþele Olt
(cu 1.921 persoane),
Vâlcea (cu 1.776), Ga-
laþi (cu 1.587) ºi Dâm-
boviþa (cu 1.572). Cele
mai ridicate niveluri ale
ratei ºomajului au fost
înregistrate în judeþele
Vaslui (10,03%), Mehe-
dinþi (9,90%), Teleor-
man (9,61%), Galaþi
(9,36%), Dolj (9,02%),
Buzãu (8,20%), ºi Olt
(8,04%). Cea mai micã
ratã a ºomajului, de
1,7%, a fost înregistra-
tã, în iulie, în judeþul
Timiº.

au precizat procurorii DNA. Anchetatorii menþioneazã
cã din actele premergãtoare efectuate în cauzã au rezul-
tat indicii temeinice cu privire la sãvârºirea faptelor cu
care a fost sesizat organul judiciar, iar pentru stabilirea
corectã ºi completã a situaþiei de fapt se impune efec-
tuarea unor acte de urmãrire penalã. 

Liberalul Ovidiu Silaghi a fost nominalizat în iulie
pentru funcþia de ministru al Transporturilor. Premierul
Ponta declara, în 13 august, cã a discutat cu preºedinte-
le PNL, Crin Antonescu, ca, dacã preºedintele Bãsescu
respinge nominalizarea lui Silaghi ca ministru al Trans-
porturilor, sã fie înaintatã imediat o altã propunere, opi-
nând cã probabil îi face un „dosar” celui nominalizat.
Ieri, într-o conferinþã de presã susþinutã la sediul USL,
alãturi de vicepremierul liberal Daniel Chiþoiu, premierul
Victor Ponta a anunat cã Ovidiu Silaghi ºi-a retras can-
didatura pentru funcþia de ministru al Transporturilor, el
menþionând cã, pânã la expirarea mandatului interimar
pe care îl asigurã, PNL va face o altã propunere, care va
fi prezentatã preºedintelui Traian Bãsescu. „PNL se va
reuni pânã la data menþionatã de domnul premier ºi
BPN va nominaliza altã persoanã”, a spus la rândul sãu
Daniel Chiþoiu.

„Nu am influenþat ºi nu am intervenit în nici un fel în
impiedicarea rezilierii contractului Arad-Nãdlac deþi-
nut de firmele domnului Nelu Iordache. Nu am cerut ºi
nu am primit niciodatã foloase necuvenite (bani sau
alte bunuri sau servicii) de la Nelu Iordache sau vreu-
nul din interpuºii sãi, în nici un scop, ºi nu am interve-
nit în executarea sau ne-executarea plãþilor din acest
contract sau oricare altul”, s-a apãrat Silaghi într-un
comunicat de presã transmis Mediafax. El adaugã cã
este convins cã în timp se va dovedi cã este „întru
totul nevinovat ºi cã aceasta a fost o manevrã politicã
a lui Traian Bãsescu”.

Preºedintele Traian Bãsescu a anunþat, în 23 iulie, cã
va lua în 23 august o decizie privind numirea lui Ovidiu
Silaghi la Ministerul Transporturilor, având în vedere
cã mandatul interimar la Transporturi al premierului Ponta

expirã la 25 august.
Purtãtorul de cuvânt al PSD, Cãtãlin Ivan, a declarat,

ieri, pentru Mediafax, referindu-se la solicitarea DNA de
avizare a începerii urmãririi penale împotriva lui Ovidiu
Silaghi, cã este vorba despre o „concidenþã” legatã de
o persoanã care nu-i este pe plac preºedintelui Traian
Bãsescu. „Nu putem avea o poziþie oficialã referitor la o
anchetã a Justiþiei. Justiþia sã-ºi facã treaba, numai cã de
fiecare datã când vine vorba de DNA apar coincidenþe
legate de persoanele care nu-i sunt pe plac lui Traian
Bãsescu. Nu pot sã nu fac legãtura cu faptul cã Silaghi
urma sã fie ministru la Transporturi ºi fix Traian Bãses-
cu nu-l voia ministru la Transporturi”, a precizat Ivan.

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, tot ieri,
pentru Mediafax, cã solicitarea procurorului general
privind începerea urmãririi penale în cazul fostului mi-
nistru al Transporturilor Ovidiu Silaghi ar putea fi dis-
cutatã la începutul sãptãmânii viitoare în Comisia juridi-
cã a Camerei Deputaþilor. „(...) Comisia juridicã a Came-
rei este convocatã, oricum, sã lucreze în ultima sãptã-
mânã a lunii august ºi cred cã solicitarea va fi discutatã
sãptãmâna viitoare în comisie, la ºedinþã urmând sã fie
invitat ºi deputatul Ovidiu Silaghi”, a precizat Iordache,
membru al Comisiei juridice a Camerei.
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Pasajul subteran ce trece pe sub
strada „Arieş” ar fi trebuit să fie dat în
folosinţă pe data de 23 august. Con-
structorul Mitliv SA Craiova a recunos-
cut, ieri, că această dată de inaugurare
nu va putea fi respectată, motiv pentru
care se pune problema unei mici
întârzieri. Directorul firmei, Liviu
Cioană, a declarat, ieri, că tunelul pe
care vor circula maşinile mai are
nevoie de câteva zile, timp în care
trebuie să fie puse la punct unele
detaliile tehnice. „Pasajul este termi-
nat în totalitate, dar este nevoie să mai
punem la punct câteva detalii. Nu sunt
lucruri care implică o perioadă mare de
timp, însă nu îl vom putea deschide
pentru şoferi pe data de 23 august, aşa
cum am anunţat, ci cu câteva săptă-
mâni mai târziu”, a declarat directorul
Liviu Cioană.

Peretele-cortină va fi montat
în următoarele zile

Cel mai probabil, deschiderea
pasajului subteran va fi amânată
pentru următoarele două săptămâni. În
tot acest timp, potrivit reprezentantu-
lui Mitliv, se va lucra la pereţii interi-
ori ai pasajului, unde este nevoie să se
monteze un „perete-copertină” atât
pentru siguranţă, cât şi pentru design.
”În aceste zile se montează peretele-
cortină chiar în interiorul pasajului.
Este o operaţie simplă, care nu necesi-
tă mult timp şi pe care noi o vom
executa foarte repede, pentru că avem
şi materialul care ne trebuie, dar şi
utilajele şi forţa de muncă necesare.
Altceva însă ne întârzie mai mult. Este
vorba de un management de trafic
integrat pe care trebuie să îl punem la
punct împreună cu autoritatea locală”,
a mai spus directorul Mitliv.
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Pasajul de sub strada „Arieş” va fi deschis în două săptămâni.
Directorul Mitliv, firma care a realizat această lucrare, susţine că
mai sunt de pus la punct doar câteva detalii tehnice, după care Pri-

măria Craiova va fi invitată să facă recepţia finală.

Pasajul va avea şi un afişaj electronic
Afişajul electronic al pasajului,

fiindcă despre acesta este vorba, este
realizat în totalitate de firma Mitliv, iar
municipalitatea trebuie să asigure
conectarea şi funcţionarea lui. ”Pasajul
este iluminat, dar mai trebuie să
montăm afişajul electronic. Primăria
Craiova colaborează cu noi în sensul că
trebuie să preia partea de cablare şi
conectare a lui”, a mai spus directorul
Mitliv. Afişajul electronic constă,
potrivit constructorilor, în panouri de
atenţionare la intrarea şi ieşirea din
pasaj. În interior, pasajul este iluminat
cu leduri. Pietonii nu au acces în pasaj,
acesta nefiind prevăzut cu o bandă de
circulaţie pentru aceştia, iar singura
cale de acces existentă fiind destinată
personalului care va întreţine curăţe-
nia.

Stâlpii exteriori vor fi îmbrăcaţi în flori
Totodată, al treilea detaliu pe care

constructorii trebuie să îl pună la punct
înainte de recepţia finală sunt decoraţi-
unile exterioare ale pasajului. „Autori-
tăţile ne-au pus în vedere că trebuie să
decorăm puţin acest pasaj şi acum
suntem în discuţii privind acest aspect.
După ce vom şti ce îşi doresc mai
exact, vom începe să le realizăm
efectiv ca să putem să îl inaugurăm cât
mai repede”, a mai spus Liviu Cioană.
Potrivit directorului Mitliv, municipali-
tatea a pus în vedere constructorului
ca stâlpii de susţinere ai pasajului
subteran să fie îmbrăcaţi cu ghivece de
flori pentru a estompa aspectul rigid al
constructorului. De asemenea, un
aranjament peisagistic trebuie să fie
realizat pentru decorarea sensului
giratoriu din intersecţia străzilor
„Arieş” cu „Împăratul Traian”.

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE
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Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, duminicã searã, în jurul orei
18.00, pe bulevardul „Oltenia” din
Craiova s-a produs un accident
rutier în urma cãruia trei persoane
au ajuns la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova pentru acor-
darea de îngrijiri medicale.

Din cercetãrile poliþiºtilor Birou-
lui Rutier Craiova ajunºi la faþa lo-
cului a reieºit cã Florin Dãnuþ Ar-
ºanu, de 35 de ani, din Craiova,
în timp ce conducea un autotu-
rism Opel pe bulevardul „Oltenia”,
la trecerea de pietoni situatã în
zona Orizont, nu a pãstrat o dis-
tanþã de siguranþã faþã de un Re-
nault Clio, condus de Ionel So-
coteanu, de 29 de ani, din comu-

Pietoni rãniþi pe trecerePietoni rãniþi pe trecerePietoni rãniþi pe trecerePietoni rãniþi pe trecerePietoni rãniþi pe trecere
Doi craioveni, soþ ºi soþie, au fost rãniþi într-un

accident petrecut duminicã seara, pe bulevardul
„Oltenia” din Craiova. Cei doi traversau strada
regulamentar ºi au fost loviþi de o maºinã care
oprise sã le acorde prioritate, dar care a fost

izbitã din spate de un alt autoturism. Împreunã
cu cei doi pietoni a ajuns la spital ºi ºoferul

autoturismului care oprise.

na Mârºani, care a oprit pentru a
acorda prioritate unor pietoni, in-
trând în coliziune cu acesta. În
urma impactului, autoturismul
Renault a fost proiectat pe trece-
rea pentru pietoni, accidentând
douã persoane ce se aflau în tra-
versare, pe Zorica ªerban, de 63
de ani, care a fost rãnitã grav ºi
pe Dumitru ªerban, de 64 de ani,
ambii din Craiova. Împreunã cu
cei doi pietoni, la spital a fost
transportat ºi Ionel Socoteanu,
conducãtorul autoturismului Re-
nault. Pe numele lui Arºanu poli-
þiºtii au întocmit dosar penal pen-
tru vãtãmare corporalã din culpã.

 „Conducãtorii auto au fost tes-
taþi alcoolscopic, constatându-se

cã nu se aflau sub influenþa bãutu-
rilor alcoolice. Poliþiºtii au întoc-
mit pe numele ºoferului vinovat

acte premergãtoare începerii urmã-
ririi penale pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de vãtãmare corporalã

din culpã”, ne-a declarat inspec-
tor principal Alin Apostol, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.

Poliþiºtii Serviciului Rutier Dolj
împreunã cu agenþii rutieri din ca-
drul Biroului Rutier Craiova ºi For-
maþiunilor Rutiere Calafat, Bãileºti,
Filiaºi, Segarcea, Dãbuleni ºi Bechet
au acþionat, în cursul zilei de dumi-
nicã, în zonele cu risc accidentogen
ridicat de pe raza judeþului, în sco-
pul prevenirii ºi combaterii încãlcãrii
regimului legal de vitezã. Pe parcursul
acestor activitãþi, oamenii legii au
constatat 99 abateri de naturã con-
travenþionalã pentru sancþionarea
cãrora au fost aplicate amenzi în
sumã totalã de 15.240 lei, 63 dintre
sancþiuni primindu-le conducãtorii
auto care au cãlcat mai mult decât
trebuie pedala de acceleraþie. În plus,
poliþiºtii au  luat mãsura reþinerii unui
numãr de  cinci permise de condu-
cere în vederea suspendãrii dreptu-
lui de a conduce autovehicule pe dru-
murile publice.

Circula cu 122 km/hCircula cu 122 km/hCircula cu 122 km/hCircula cu 122 km/hCircula cu 122 km/h
pe „Calea Severinului”pe „Calea Severinului”pe „Calea Severinului”pe „Calea Severinului”pe „Calea Severinului”

În cadrul activitãþilor desfãºurate de poliþiºtii de la Rutierã pe
parcursul zilei de duminicã, nu mai puþin de 63 de conducãtori auto
au fost sancþionaþi pentru depãºirea vitezei legale. Cel care a bãtut
toate recordurile a fost un timiºorean de 33 de ani, care a fost prins

circulând cu 122 km/h pe „Calea Severinului” din Craiova.

Cel care a apãsat cel mai tare
pedala de acceleraþie a fost Cris-
tian Huzãu, de 33 de ani, din Ti-
miºoara, depistat în timp ce con-
ducea un autoturism Skoda pe
Calea Severinului, din Craiova, cu
viteza de 122 km/h, vitezã înregis-
tratã cu aparatul radar. Locul al
doilea a fost ocupat de Gheorghe
Dumitru, de 52 de  ani, din Craio-
va, care a fost surprins la volanul
unui autoturism Dacia Logan, pe
DJ 561, în Segarcea, cu viteza de
103 km/h. „Conducãtorii auto au
fost sancþionaþi contravenþional cu
amendã în sumã de 720 lei fiecare
ºi s-a aplicat mãsura complemen-
tarã a reþinerii permiselor de con-
ducere în vederea suspendãrii
exercitãrii dreptului de a conduce
autovehicule pe o perioadã de 90
de zile”, a declarat Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Reamintim cã subcomisarul Relu
Cãle, din cadrul IPJ Dolj (la mo-
mentul comiterii faptelor), ºi avo-
catul craiovean Mihai Claudiu Pas-
cu au fost condamnaþi de Curtea
de Apel Craiova la câte 2 ani ºi 6
luni de închisoare pentru trafic de
influenþã, luare de mitã, respectiv
complicitate la aceste infracþiuni,
instanþa dispunând suspendarea
executãrii pedepsei pe un termen de
încercare de 5 ani ºi 6 luni. Sentin-
þa a fost pronunþatã pe 14 iunie a.c.,
datã la care cei doi au fost puºi în
libertate, însã trebuie sã se supunã
urmãtoarelor mãsuri de suprave-
ghere: sã se prezinte la datele fixate
la Serviciul de Probaþiune de pe lân-
gã Tribunalul Dolj; sã anunþe, în
prealabil, orice schimbare de domi-
ciliu, reºedinþã sau locuinþã ºi orice
deplasare care depãºeºte 8 zile, pre-
cum ºi întoarcerea; sã comunice ºi

Recursul fostului ofiþer Relu Cãle
s-a înregistrat la ÎCCJ

Subcomisarul Relu
Cãle, de la Poliþia muni-
cipiului Craiova, ºi avo-
catul Mihai Claudiu
Pascu, din cadrul Ba-
roului Dolj, condamnaþi
la câte 2 ani ºi 6 luni de
închisoare cu suspenda-
re pentru trafic de
influenþã ºi luare de
mitã, au declarat recurs
împotriva sentinþei Curþii
de Apel Craiova. Recurs
au fãcut ºi procurorii
DNA – Serviciul Terito-
rial Craiova, care i-au
trimis în judecatã pe cei doi, dupã ce au fost denunþaþi de trei tineri din Drãnic
cãrora le ceruserã 15.000 de lei ca sã-i scape de acuzaþiile de viol. Judecarea
recursurilor în acest dosar va începe însã abia anul viitor, primul termen fiind
stabilit pentru 29 ianuarie 2014. Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, Relu Cãle
a pãrãsit rândurile poliþiºtilor doljeni, chiar dacã sentinþa nu este definitivã.

sã justifice schimbarea locului de
muncã; sã comunice informaþii de
naturã a putea fi controlate mijloa-
cele lui de existenþã.

Primii care au declarat recurs,
nemulþumiþi de sentinþã, au fost
procurorii DNA – Serviciul Teri-
torial Craiova, fiind urmaþi de cei
doi inculpaþi, care au recunoscut
comiterea faptelor la instanþa de
fond. Dosarul a fost înregistrat pe
rolul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Jus-
tiþie (ÎCCJ) pe data de 8 august,
iar primul termen de judecatã a fost
stabilit pentru 29 ianuarie 2014.

Reamintim cã Relu Cãle ºi Mi-
hai Claudiu Pascu au fost trimiºi
în judecatã, în stare de arest pre-
ventiv, pe 13 mai a.c. Potrivit re-
chizitoriului întocmit în cauzã de
procurorii DNA – Serviciul Teri-
torial Craiova, „în perioada 15 –
16 aprilie 2013, avocatul Mihai

Claudiu Pascu, din cadrul Barou-
lui Dolj, a pretins de la trei de-
nunþãtori suma de 15.000 lei, lã-
sând sã se creadã cã are influenþã
asupra procurorului de caz ºi a
poliþiºtilor care aveau atribuþii în
cercetarea penalã, în dosarul pe-
nal în care cei trei erau cercetaþi
pentru infracþiunea de viol, pen-
tru a-i determina pe aceºtia cã nu
propunã luarea unei mãsuri priva-
tive de libertate (reþinere sau ares-
tare) faþã de clienþii sãi ºi pentru
a adopta, în final, o soluþie favo-
rabilã acestora”, dupã cum au co-
municat, la momentul respectiv,
reprezentanþii DNA Craiova.

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, raporturile de serviciu ale lui
Relu Cãle cu unitatea au încetat, la
cererea acestuia, mai precis Cãle nu
mai este poliþist, în ciuda faptului cã
sentinþa în dosar nu este definitivã.
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Doctorii care vor sã se specialize-
ze în operaþii pe inimã la copii sunt
recrutaþi în aceastã perioadã, pregã-
tirea lor în clinici din Italia ºi Germa-
nia urmând sã fie finanþatã de stat.
Proiectul se adreseazã medicilor an-
esteziºti ºi chirurgilor cardiovascu-
lari, inclusiv rezidenþilor din ultimul
an, din ambele specialitãþi, care do-
resc sã se califice în domeniul chi-
rurgiei cardiovasculare pediatrice.
Medicii selectaþi vor semna un acord
prin care se vor obliga sã lucreze în
centrele din þarã  timp de cinci ani,
dupã finalizarea pregãtirii.

Pentru a se înscrie, candidaþii tre-
buie sã trimitã o scrisoare de intenþie
prin care sã motiveze solicitarea lor
de a participa în proiect, precum ºi
un CV recent în românã ºi englezã în

Lipsa chirurgilor cardiovascu-
lari, specialiºti în pediatrie, se re-
simte în mai toate spitalele din
þarã. Nici la Craiova situaþia nu
stã altfel, în cadrul Spitalului Ju-
deþean, cel mai mare din Oltenia,

chirurgia cardiovascularã pedia-
tricã fiind practic inexistentã ca
secþie. În aceste condiþii, autoritã-
þile sanitare vor sã ºcoleascã cât
mai mulþi medici români la clinici
din Italia ºi Germania.

aceastã etapã nefiind necesar acor-
dul ºefului de secþie sau al conduce-
rii unitãþii sanitare.

Statul român a aprobat deja alo-
carea a 721.000 de lei pentru pregãti-
rea proiectul privind chirurgia cardia-
cã neonatalã ºi infantilã în România,
care va fi realizat de Ministerul Sã-
nãtãþii, prin Compartimentul Medici-
nã de Urgenþã, în parteneriat cu Isti-
tuto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS) Policlinico San
Donato ºi cu Asociaþia „Bambini Car-
diopatici nel Mondo Association”
din Italia.

Medicii, trimiºi sã se
ºcoleascã în Italia

Se doreºte, astfel, scãderea mor-
talitãþii neonatale ºi infantile cauza-

te de malformaþiile cardiace conge-
nitale, în condiþiile în care aceasta
reprezintã peste 11 la sutã din tota-
lul deceselor copiilor cu vârstã sub
un an.

Colaborarea se va derula pe par-
cursul a trei ani, pânã în luna august
a anului 2016, partenerii italieni asi-
gurând cofinanþarea proiectului ge-
neral cu o sumã estimatã la 865.000
de euro. Pânã în luna decembrie a.c.,
medicii incluºi în proiect vor partici-
pa la un program de formare în Italia
a competenþelor profesionale speci-
fice pentru cadre medicale din Spita-
lul de Copii „Marie Curie” Bucureºti.
Vor urma apoi mai multe misiuni me-
dicale de chirurgie cardiacã neona-
talã ºi infantilã, conduse în România
de o echipã medicalã de specialitate,
alcãtuitã din personal al IRCCS Poli-
clinico San Donato.

Bugetul necesar estimat pentru
lansarea proiectului ºi realizarea pri-
mei faze de implementare, de 721.000
de lei, va fi folosit pentru finanþarea
cheltuielilor aferente participãrii per-
sonalului medical român la stagiile
de formare din Italia, pentru acope-
rirea costurilor de transport, cazare
ºi diurnã, în cuantumul stabilit de
legislaþia în vigoare, a cheltuielilor
aferente activitãþilor misiunilor me-
dicale din România la care vor parti-
cipa specialiºti italieni, pentru achi-
ziþionarea consumabilelor medicale
necesare operaþiilor, precum ºi pen-
tru organizarea workshop-ului de
instruire.

Exodul peste hotare
continuã

Criza de chirurgi cardiovasculari
pediatri este datã ºi de numãrul
mare de tineri doctori care anual pã-
rãsesc þara. Nemulþumiþi de salarii-
le din þarã ºi atraºi cu câºtiguri mult
mai mari în spitalele de peste hota-
re, tot mai mulþi aleg sã plece în
strãinãtate. Dupã calculele repre-
zentanþilor Colegiului Medicilor din
România, anul trecut, în 27 de ju-
deþe din întreaga þarã existau uni-
tãþi sanitare care funcþionau fãrã a
fi acoperite din punct de vedere al
personalului medical.

Din 2007 ºi pânã în prezent, pes-
te 14.000 de medici au ales sã plece
peste graniþele þãrii. Pentru pregã-

tirea acestora statul român a inves-
tit peste 3,5 miliarde de euro. ªi mai
îngrijorãtor este însã faptul cã, anul
trecut, s-a coborât sub pragul cri-
tic de 40.000 de medici cu liberã
practicã în Romania. La începutul
acestui an, în cabinetele, clinicile
ºi spitalele din þarã lucrau doar
39.813 medici, comparativ cu 41.799
medici în 2012 ºi 55.000 de medici
în 1990, în condiþiile în care numã-
rul de bolnavi a crescut constant.

Conform calculelor, dacã în cen-
trele universitare, media doctorilor
este de 3,6 la 1.000 de locuitori,
zona ruralã chiar are de suferit. Aºa
se face cã, la nivel naþional, rezultã
o medie de numai 1,9 medici la 1.000
de locuitori.

RADU ILICEANU

Licitaþia pentru produsele de panificaþie vi-
zeazã achiziþionarea ºi distribuirea unui numãr
de 11.413.600 de cornuri sau batoane, în ambala-
je de 80 de grame/unitate, de care vor beneficia
64.850 de copii – elevi din învãþãmântul primar ºi
gimnazial de stat ºi privat, precum ºi preºcolari
din grãdiniþele de stat ºi private cu program nor-
mal de 4 ore. Pentru diversificarea programului,
pot fi furnizate ºi produse derivate, precum co-
vrigi simpli sau biscuiþi uscaþi, în limita a cel mult
33% din cantitatea totalã prevãzutã. Valoarea
estimatã a contractului, pentru toate cele trei lo-
turi, este de 3.195.808 lei, fãrã TVA.

Cantitatea de produse ºi numãrul beneficia-
rilor sunt aceleaºi în cazul contractului pentru
furnizarea de produse lactate, unde suma des-
tinatã achiziþiei este estimatã la 7.532.976 de lei,
fãrã TVA. Produsele care vor fi livrate sunt lap-
te tratat termic UHT în ambalaje de 200 ml/uni-
tate, precum ºi produse din lapte fermentat
(iaurt simplu, lapte bãtut, sana sau chefir), fãrã
ca acestea din urmã sã depãºeascã 33 la sutã
din valoarea contractului. «Consiliul judeþean
ºi-a fãcut „temele de vacanþã”, lansând, în pri-
ma parte a lunii august, licitaþiile pentru alimen-
tele care fac parte din pachetul ce va fi acordat
preºcolarilor ºi ºcolarilor din Dolj în noul an de
învãþãmânt. Vorbim despre trei achiziþii impor-
tante pe care le avem în derulare, chiar dacã ne
referim numai la faptul cã, estimativ, valoarea

Consiliul Judeþean Dolj a lansat licitaþiile pentru pacheþelul elevilor
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prio-

teasa, a anunþat, ieri, cã sunt în derulare licitaþiile
pentru achiziþionarea ºi distribuirea produselor lac-

tate ºi de panificaþie de care vor beneficia preºco-
larii ºi elevii doljeni, precum ºi a merelor care le
vor fi acordate ºcolarilor în anul 2013-2014.

totalã a contractelor este de aproape 12 milioa-
ne de lei, fãrã TVA. În privinþa laptelui ºi a cor-
nului, s-au pãstrat, în linii mari, coordonatele
de la licitaþiile de anul trecut. A crescut uºor
numãrul beneficiarilor, în sensul cã acum avem
aproape 65.000 de preºcolari ºi elevi din învã-
þãmântul primar ºi gimnazial care vor primi aces-
te produse, astfel cã trebuie sã pregãtim peste
11.400.000 de pachete pentru întregul an de în-
vãþãmânt. Am optat ºi de data aceasta pentru
cumpãrarea de lapte ultrapasteurizat, aºa-nu-
mitul „lapte UHT”, care rezistã mult mai bine,
pentru cã ne preocupãm sã le oferim acestor
copii doar alimente sigure», a spus preºedinte-
le Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

„Producãtorii sã cântãreascã
bine aceastã ºansã
care li se oferã”

Contractul „Achiziþionarea ºi
distribuþia fructelor (merelor) pen-
tru elevii din învãþãmântul primar
(clasa pregãtitoare ºi clasele I-IV)
ºi gimnazial (clasele V-VIII) de stat
ºi privat, din judeþul Dolj, pentru
anul ºcolar 2013/2014“, scos la li-
citaþie de Consiliul Judeþean Dolj,
prevede cumpãrarea unei cantitãþi
de 3.307.700 de mere din categoria
„Extra“ sau categoria I, cu o greutate minimã de
100 de grame fiecare, valoarea totalã estimatã
fiind de 926.156 de lei, fãrã TVA. Fructele vor fi
distribuite, pe parcursul anului ºcolar, unui
numãr de 53.350 de elevi din învãþãmântul pri-
mar ºi gimnazial.

“Sperãm ca acest an sã aducã o reuºitã ºi în
ceea ce priveºte contractul pentru achiziþiona-
rea ºi distribuirea merelor pentru ºcolari, unde,
pânã acum, ne-am confruntat cu aceastã proble-
mã a lipsei ofertelor. Desigur, poate ºi cantitatea
mare – pentru cã vorbim despre mai mult de 330
de tone de fructe – îi intimideazã pe ofertanþi,
poate ºi standardele de calitate impuse, pentru
cã trebuie sã livreze doar mere întregi, sãnãtoa-

se, curate, cu o anumitã greutate. Însã acestea
sunt cerinþe fireºti, deoarece este vorba de pro-
duse care vor ajunge pe masa unor copii.  Noi
facem un apel cãtre producãtori sã cântãreascã
bine aceastã ºansã care li se oferã, de a-ºi valo-
rifica marfa în condiþiile unui contract ferm. Eu
am convingerea cã pot gãsi posibilitãþi de a în-
deplini cerinþele din caietul de sarcini, fie chiar ºi
prin varianta asocierilor.  Nu trebuie sã uitãm
nici faptul cã acest contract pentru furnizarea ºi
distribuirea merelor este împãrþit în trei loturi,
corespunzând sectoarelor în care sunt grupate
unitãþile de învãþãmânt din judeþ, ºi pot fi depu-
se oferte separate“, a mai precizat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

ALINA DRÃGHICI
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Valoarea fondurilor structurale
ºi de coeziune solicitate Comisiei
Europene pentru a fi rambursate
României a ajuns la peste 4,1 mi-
liarde de euro, la data de 9 august
2013, informeazã Ministerul Fon-
durilor Europene, într-un comu-
nicat remis, ieri, AGERPRES. “
În consecinþã, rata de absorbþie
curentã a fondurilor europene de-
pãºeºte nivelul de 21%. În perioa-
da 1 mai 2012 – 9 august 2013,
România a solicitat returnarea a
peste 2,46 miliarde de euro din
fondurile structurale ºi de coeziu-
ne, în timp ce în perioada 1 ia-
nuarie 2007 – 30 aprilie 2012 do-
cumentele transmise Comisiei au
acoperit finanþãri în valoare de
numai 1,63 miliarde de euro”, se
aratã în comunicatul citat.

Potrivit MFE, suma solicitatã

pentru a fi rambursatã României
este în prezent cu 150% mai mare
comparativ cu cea consemnatã la
data de 1 mai 2012, iar fondurile
returnate þãrii noastre de Comisia
Europeanã însumau aproximativ
3,7 miliarde de euro, la data de 9
august. De asemenea, în perioa-
da mai 2012 – 9 august, CE a de-
contat României fonduri în valoa-
re de peste 2,24 miliarde de euro.
Astfel, valoarea sumelor rambur-
sate a crescut cu peste 156% faþã
de cele rambursate pânã la data
de 1 mai 2012.  

“În acest an, Comisia Europea-
nã a rambursat României peste
1,47 miliarde de euro. Din aceas-
tã sumã, fonduri în valoare de
peste 1,1 miliarde de euro au fost
încasate de România datoritã re-
luãrii plãþilor prin intermediul a

trei programe, ca urmare a mã-
surilor implementate de Guver-
nul României. Estimãm cã în
toamna acestui an Comisia va
decide reluarea plãþilor cãtre Ro-
mânia ºi prin Programul Opera-
þional Sectorial Creºterea Com-
petitivitãþii Economice, singurul
program care a mai rãmas pre-
suspendat”, declarã ministrul
Fondurilor Europene, Eugen Te-
odorovici, potrivit sursei citate.

MFE reaminteºte cã, în acest
an, Comisia Europeanã a reluat
plãþile prin trei programe blocate
în trecut din cauza deficienþelor
apãrute în implementarea fondu-
rilor europene în perioada 2009-
2011. “Ca urmare a acestei deci-
zii, prin Programul Operaþional
Regional au fost rambursate Ro-
mâniei fonduri de peste 756 mi-

lioane de euro, prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane – 424 milioa-
ne de euro, iar prin Programul
Operaþional Sectorial Transport
– peste 375 milioane de euro. În

acelaºi timp, o sumã semnifica-
tivã, de peste 625 milioane de
euro, a fost returnatã prin inter-
mediul Programului Operaþional
Sectorial Mediu”, menþioneazã
MFE. AGERPRES

Pânã în acest moment au fost
vizate la sediul agenþiei 2.618
carnete de rentier dintr-un total
de 3449. Pentru vizarea carne-
tului, rentierul agricol se poate

Rentierii agricoli se pot prezenta
pânã la 31 august pentru vizarea carnetelor
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agri-

culturã (APIA) – Centrul judeþean Dolj a anun-
þat, ieri, cã pânã la data de 31 august rentierii se

mai pot prezenta la centrele judeþene ale Agen-
þiei de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã,
pentru vizarea carnetelor de rentier agricol.

prezenta personal sau prin man-
datar/curator/tutore, în baza
unei procuri autentice/curatelã/
hotãrâre judecãtoreascã defini-
tivã ºi irevocabilã. De asemenea,

rentierul agricol trebuie sã pre-
zinte urmãtoarele documente:
carnetul de rentier agricol; con-
tractul de arendare; actul de
identitate în original; document
coordonate bancare (opþional);
decizia de la comisia de experti-
zã medicalã actualizatã,  pentru
gradele de invaliditate I ºi II
(dacã decizia nu prevede cã do-
sarul este nerevizuibil), în origi-
nal ºi în copie.

Renta viagerã agricolã încetea-

zã la data decesului rentierului.
În cazul decesului rentierului,
renta datoratã acestuia în anul
respectiv poate fi încasatã de
moºtenitorii sãi, doar dacã, în
perioada de vizare, moºtenitorii
vor depune la oricare centru ju-
deþean al APIA, respectiv al mu-
nicipiului Bucureºti, carnetul de
rentier al defunctului (se depune
obligatoriu), certificatul de deces
(original ºi copie), actul de suc-
cesiune (certificat de moºtenitor,

certificat de legatar, hotãrâre ju-
decãtoreascã de succesiune in-
vestitã cu formula ,,definitivã ºi
irevocabilã”, certificat de calita-
te de moºtenitor) (original ºi co-
pie), B.I/C.I. a moºtenitorului
(original ºi copie), împuternici-
re/declaraþie notarialã din care sã
reiasã acordul celorlalþi moºteni-
tori privind solicitarea ºi încasa-
rea rentei viagere agricole dato-
ratã rentierului (original).

ALINA DRÃGHICI

Smartphone-ul Nokia Lumia 925, vâr-
ful de gamã al producãtorului Nokia,  a
intrat în portofoliul Vodafone la finele sãp-
tãmânii trecute. Nokia Lumia 925  este o
reinterpretare a predecesorului sau – No-
kia Lumia 920 – ºi se remarcã prin de-
sign-ul sau din metal, dar mai ales prin
performanþele camerei foto care încorpo-
reazã tehnologia PureView. Vodafone ofe-
rã în exclusivitate în România versiunea
de 32 GB a Nokia Lumia 925. „Clienþii
Vodafone pot achiziþiona noul terminal la
preþuri ce pornesc de la 29 euro (TVA in-
clus), împreunã cu abonamentul RED 65”,
se precizeazã în comunicatul remis de
Vodafone. Smartphone-ul Nokia Lumia 925
include cea mai performantã tehnologie
opticã ºi de software foto-video, care per-
mite utilizatorilor sã obþinã fotografii ºi fil-

Smartphone-ul Nokia Lumia 925
a intrat în portofoliul Vodafone

Mai mult, prin aplicatia speciala HERE,
utilizatorii pot avea acces la o suita de  ser-
vicii integrate de geo-localizare ºi navigaþie.
În plus, clienþii care achiziþioneazã Nokia
Lumia 925 se pot bucura ºi de aplicaþiile de
mobil powered by Vodafone: Cinemagia, Se-
eNow, Transport Urban.

me la o calitate foarte
bunã, chiar ºi în con-
diþii de luminozitate
redusã. O noutate
care vine odatã cu lan-
sarea Nokia Lumia
925 este ºi Nokia
Smart Camera, care
oferã utilizatorilor.
posibilitatea de a rea-
liza zece fotografii si-
multan ºi de a edita imaginile cu ajutorul
unor aplicaþii speciale cum ar fi Best Shot,
Action Shot ºi Motion Focus.

MARGA BULUGEAN

Serviciul este disponibil 24
de ore din 24 ºi se adreseazã
posesorilor de cartele preplãti-
te : Orange, Vodafone ºi Cos-
mote. Serviciul de reîncãrcare
este disponibil pe toate ATM-
urile BRD, plata putând fi efec-
tuatã cu carduri BRD. BRD
pune astfel la dispoziþia clien-
þilor un serviciu complet care
acoperã toatã plaja de produse
Prepay oferite de operatorii de
telefonie mobilã, clienþii putând
sã opteze pentru variante pre-
cum: reîncãrcãri minute, reîn-
cãrcãri valorice sau opþiuni in-
ternet Prepay. Utilizatorii pot alege între re-
încãrcarea cu PIN, ceea ce presupune eli-
berarea unei chitanþe cu un cod unic de re-
încãrcare, sau reîncãrcarea directã, prin in-
troducerea numãrului de telefon pe care
clientul doreºte sã-l reîncarce. «Dorim ca
prin acest nou serviciu sã le propunem clien-
þilor noºtri o metodã accesibilã ºi rapidã de

BRD lanseazã SimTopUP
BRD îºi diversificã oferta printr-un nou serviciu, care permite reîncãrcarea

cartelelor preplãtite de telefonie mobilã la orice bancomat BRD, fãrã costuri
pentru clienþi. Posesorii  cartelelor de telefonie mobilã au acces la serviciu non-

stop, beneficiind astfel de o modalitate flexibilã ºi rapidã de reîncãrcare.

reîncãrcare a cartelelor de telefonie mobilã,
prin reþeaua extinsã de terminale bancare.
Prin fiecare nou serviciu ne propunem sã
acoperim nevoile clienþilor noºtri ºi sã le ofe-
rim o experienþã plãcutã», a declarat Elena
Oprea, Director Executiv Delegat, Marke-
ting ºi Managementul Produselor.

MARGA BULUGEAN

MFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei Europene
rambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de euro

MFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei Europene
rambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de euro

MFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei Europene
rambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de euro

MFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei Europene
rambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de euro

MFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei Europene
rambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de euro

MFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei Europene
rambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de euro

MFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei Europene
rambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de euro

MFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei Europene
rambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de euro

MFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei EuropeneMFE: România a solicitat Comisiei Europene
rambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de eurorambursarea a peste 4,1 miliarde de euro



politicãpoliticãpoliticãpoliticãpoliticã cuvântul libertãþii / 7marþi, 20 august 2013

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU Democraþie ºi democraturãDemocraþie ºi democraturãDemocraþie ºi democraturãDemocraþie ºi democraturãDemocraþie ºi democraturã

Nu existã un mod mai performant de a
compromite un concept cu întregul conþi-
nut pe care acesta îl propune decât trans-
formarea lui într-un slogan: într-o lozincã
de duzinã. Deversatã în discursul public
cotidian cu aceeaºi indiferenþã cu care cir-
culã platitudinile inocente, libertatea, unul
dintre cuvintele ce-au animat poate cel mai
mult destinul uman în toatã istoria, s-a golit
de semnificaþia sa originarã încât, departe
de a mai isca vreun frison, nu depãºeºte ca
impact cele mai anoste vocabule.

Nu altceva se întâmplã cu democraþia,
alt laitmotiv al retoricii îmbãlsãmate, supra-
licitat îndeosebi, ºi cum ar putea fi altfel, pe
scena zgomotoasã a politicii.

„Democraþia este un sistem politic prost,
însã cel mai bun dintre cele pe care omenirea
le-a inventat pânã acum”, afirmase Winston
Churchill într-unul dintre cele mai nefaste
momente ale istoriei recente. Cum alternati-
va la democraþie rãmâne doar dictatura (în

forma despotismelor mai vechi ori a totalita-
rismelor mai recente), evaluarea valenþelor
sale în raport cu locul în destinul nostru ac-
tual nu mi se pare deloc superfluã. Cu atât
mai mult cu cât, în gama formelor ei mai
extinsã decât se crede (cum sã uitãm cele-
bra, aproape istorica formulã iliescianã a…
democraþiei originale?), cu dificultate se poate
subîntinde un model funcþional în absolut.

Resortul sistemic – cãci democraþia, ni
se tot spune, e un sistem – consistã, la pa-
lierul teoretic, în delegarea atributelor de re-
prezentare ale celor mulþi unor aleºi prin
exerciþiul votului: o ecuaþie prin care se pre-
supune cã dilema, altminteri milenarã, a re-
prezentativitãþii, e pe deplin soluþionatã. Din
pãcate, în realitate, lucrurile nu stau deloc
aºa: pe lângã marja semnificativã pe care
manipularea votanþilor o deþine, tocmai ca-
racterul reprezentativ devine, ulterior, dis-
cutabil. ªi discutabil, în unele cazuri, pânã
la anularea a înseºi semanticii sale originare,

atâta vreme cât se verificã faptul cã un lider
ajuns la cel mai înalt nivel, ales, desigur, prin
vot „liber”, se dovedeºte contrar voinþei pro-
priilor sãi electori. ªi tocmai invocarea gãlã-
gioasã – manierã de o evidentã ipocrizie – a
democraþiei trezeºte – sau ar trebui sã tre-
zeascã – suspiciuni legitime.

În fapt, odatã cu investitura însãºi repre-
zentativitatea îºi anuleazã, aproape, orice
urmã de concreteþe. Relaþia dintre ales ºi ale-
gãtor se volatilizeazã, trece spre fantasma-
gorie, devine o fantasmã, chematã, verbios,
în cauzã, fie spre a-i justifica decesul, fie ca
o sperietoare pentru deciziile, apãsat tehno-
crate, cãrora trebuie sã le fie suport.

Þi s-a promis, în faza „logodnei”, locuri
de muncã, acum, în faza premergãtoare
„divorþului”, eºti invitat în ºomaj; venituri
mai mari, dar, „dupã bugetul” socotit de
Pristanda-ul finanþist, te trezeºti cu punga
din ce în ce mai goalã; mai mulþi bani pentru
educaþie sau sãnãtate, însã iatã cã, în mala-

xorul unor corecþii impuse de niºte organis-
me de aici ºi de aiurea, se taie tocmai de la
aceste ramuri, chiar ºi când în discursul
public ele continuã a fi clamate drept funda-
mentale, esenþiale ºi aºa mai departe, pentru
însãºi soarta societãþii.

Paradoxul cel mai frapant este însã cã, în
harababura spumoasã în care toatã lumea e
vinovatã ºi, în consecinþã, nimeni nu-i vino-
vat, se intrã într-un fel de cvadraturã a cer-
cului din care nu se va ieºi decât printr-un
nou scrutin – ºi ciclu – electoral. Mai simplu
spus, printr-un nou pact de… reprezentativi-
tate. ªi, astfel, îþi rãmâne sã constaþi, dupã
ce vei fi aruncat la coº o impudicã bibliogra-
fie cu programe politice ºi partinice cu tot,
cã hotarul dintre democraþie ºi democraturã
este ºi el doar o iluzie. Iar prin democraturã
înþeleg acea parte a democraþiei în care vul-
nerabilitatea îºi potenþeazã partea ei organic
obiectivã printr-o subiectivitate pe care de-
tractorii ei o asimileazã bunului plac.

„A avea un loc
de muncã astãzi
în România a ajuns
sã fie un lux”

Pe lângã discuþiile purtate pe
seama alegerii unui candidat pen-
tru alegerile prezidenþiale, demo-

crat-liberalii au semnat la Baia
Mare o rezoluþie prin care se an-
gajeazã sã susþinã clasa mijlocie
din România. „S-a adoptat aºa-
numita “Rezoluþie de la Baia Mare”
prin care PDL anunþã cã sprijinã
clasa de mijloc din  România, cã-

La finele sãptãmânii trecute, în Ma-
ramureº a avut loc ºedinþa Colegiului
Director al PDL. Nume grele s-au afi-
ºat rând pe rând, la aceastã ºedinþã,
luând cuvântul ºi exprimându-ºi fie-
care în parte punctul de vedere vi-
zavi de ceea ce ar trebui sã facã cel
mai puternic partid de opoziþie, în
aceastã perioadã. Pe parcursul celor
trei ore, cât a þinut ºedinþa, s-a dis-

cutat despre modalitatea în care ar
trebui ajutatã clasa de mijloc, dar ºi
despre constituirea unui guvern din
umbrã. Despre toate aceste aspecte
a vorbit, ieri, senatorul Mãrinicã Din-
cã, preºedintele Organizaþiei PDL Cra-
iova, reprezentantul democrat-libera-
lilor doljeni la acest Colegiu, în ca-
drul unei conferinþe de presã, susþi-
nutã la sediul PDL Dolj.

reia, susþin democrat-liberalii,
Guvernul Ponta i-a declarat rãz-
boi. Este un proiect de centru-
dreapta ºi pro-dezvoltare. Aºa
cum a precizat ºi preºedintele par-
tidului, domnul Vasile Blaga, a
avea un loc de muncã astãzi în
România  a ajuns sã fie un lux,

USL ducând þara de râpã prin ati-
tudinea pe care o au membrii ei
faþã de oamenii care i-au ales. Es-
te vorba de oamenii care plãtesc
taxe ºi impozite, despre toþi cei
care produc plus valoare în þara
asta”, a subliniat senatorul doljean.

Ajutorarea micilor
întreprinzãtori
din România

Parlamentarul Mãrinicã Dincã
a mai vorbit în cadrul aceleiaºi
conferinþe de presã ºi despre aju-
torarea micilor întreprinzãtori din
România, PDL propunând sã se
facã prin reducerea fiscalitãþii, eli-
minarea abuzurilor birocratice,
protecþia producãtorilor, dar ºi
accesul la finanþare europeanã.
„De succesul clasei de mijloc de-
pind ºi echilibrul intern în perioa-
de dificile dar ºi integrarea realã
în circuitul economic european.
Numai clasa de mijloc poate ga-
ranta libertatea economicã ºi au-
tonomia individului. Dacã aceas-
tã clasã de mijloc o duce bine,
atunci ºi asistaþii sociali vor fi si-
guri cã îºi primesc ajutoarele la
timp. În lipsa unei clase de mijloc
puternice, România va continua sã
se bazeze pe împrumuturi ºi pe
acorduri de supravieþuire”, a mai
spus Mãrinicã Dincã.
Guvern PDL
din umbrã

Pedeliºtii au creionat ºi un po-
sibil guvern din umbrã, format
dintr-un premier, care a fost deja
desemnat, în persoana fostului
ministru al Justiþiei, Cãtãlin Pre-
doiu, ºi un numãr de 12, maxi-

mum 14 miniºtri, care vor fi anun-
þaþi luna viitoare.  „ S-a discutat
ºi despre lansarea Guvernului din

umbrã a PDL, un guvern om la
om, o lansare care va avea loc cel
mai probabil undeva la mijlocul
lunii septembrie a acestui an.
Prim-vicepreºedintele PDL, Cãtã-
lin Predoiu, prezent ºi el la Baia
Mare, a fost desemnat de Cole-
giul Director sã formeze acest
guvern, pe baza CV-urilor care se
vor trimite de cei care doresc sã
participe la aceastã competiþie in-
ternã a partidului în vederea reali-
zãrii unui guvern performant”. De
asemenea, dupã cum au explicat
ºi mai-marii partidului, un guvern
PDL ar avea ca ºi rezultat nu doar
creºterea competitivitãþii mediu-
lui de afaceri, dar ºi susþinerea
temeinicã a agriculturii româneºti
cât ºi investiþii majore în infras-
tructurã.

MARGA BULUGEAN

Un alt subiect discutat a fost posibilitatea înfiinþãrii unui
centru politic de dreapta care sã cuprindã PDL, Miºcarea
Popularã, Forþa Civicã, dar ºi Partidul Naþional Liberal, dar
ºi despre dorinþa de a alege un singur membru PDL pentru
a candida la viitoarele alegeri prezidenþiale.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Nu spunem nimic nou, privim
doar calendarul. Care ne vesteşte
că se apropie începerea unui nou
an şcolar. Zilele de vacanţă care
au rămas, puţine la număr, sunt sau
ar trebui dedicate pregătirilor sub-
secvente noului an şcolar. Nu e
mică vacanţa mare şi referirea vi-
zează ansamblul măsurilor cores-
punzătoare pentru cele 193 de uni-
tăţi şcolare doljene (cu personali-
tate juridic ă) , adică igienizarea
acestora, reabilitările imperioase,
fie că este vorba de sălile propriu-
zise de curs sau grupurile sanita-
re, fie că este vorba de recondiţio-
narea mobilierului specific sau de
aprovizionarea cu combustibil so-
lid sau lichid, în vederea sezonului
rece. Conducerea ISJ Dolj, prin
inspectorul general şcolar Georgi-
că Bercea, afirmă că „semnalul de

MIRCEA CANŢĂR

O veste: Încă puţine zile
de vacanţă şi începe şcoala

atenţionare” a fost deja dat, pen-
tru a se evita pe cât posibil experi-
enţa contagioasă a anilor prece-
denţi. S-a avansat, deşi poate mai
trebuie reiterat îndemnul adresat
administraţiilor publice locale din
teritoriu, de a oferi mâna de ajutor
concret în ceea ce numim „pregă-
tiri prealabile”. Sintagmă obosită,
ca şi vara care se duce. Încă nu e
târziu, dar nici devreme. O veste
pe care am putea-o considera sa-
lutară este aceea a „mişcărilor de
personal” în limite rezonabile, sub
7-8% în opinia inspectorului ge-
neral şcolar, ceea ce ar putea fi
apreciată drept o gândire de bun
augur în perspectiva noului an şco-
lar. Sunt în curs de derulare şedin-
ţele publice, în baza concursului
de titularizare, pentru acoperirea
posturilor vacantate, potrivit me-

todologiei în vigoare, nu sunt ex-
cluse, fireşte, micile aranjamente,
dar, în linii mari, nu se va repeta,
sub nici o formă, suntem asigu-
raţi, ceea ce altă dată era literă de
lege: cât mai multe schimbări pe
aliniament politic.  Debranşarea
covârş itoare a şc olii de factorul
politic este cu putinţă. Şi dacă şi
acolo unde, din motive îndreptăţi-
te, se operează schimbări sau per-
mutări de conduceri de unităţi şco-
lare, măsura şi nu arbitrariul va
precumpăni, atunci nădejdea unui
plus de calitate în procesul de in-
strucţie şcolară va fi justif icată.
Teza acreditată în urma sesiunii din
vară a BAC-ului a fost simplă şi
aproape unanim îmbrăţişată: cine
a învăţat a luat. De fapt, a fost ros-
togolită sistematic în ultimii ani.
Ceea ce nu s-a prea spus a fost

altceva: colegiile naţionale, liceele
cu destoinice cadre didactice, cu
programă riguros  respectată, cu
disciplină liber consimţită din par-
tea elevilor, instituită, n-au avut
surprize, n-au furnizat decepţii, n-
au cochetat cu amărăciunea de cir-
cumstanţă. Şi n-ar fi deloc anacro-
nic ca tocmai tipul acesta de ma-
nagement promovat de conducă-
torii de unităţi de învăţământ să fie,
pe cât posibil, generalizat. Dezide-
rat deloc uşor. Nu propovăduim
reforme, asta-i treaba ministerului
de resort, ci doar un plus de ri-
goare, de fermitate, de consecven-
ţă didactică, de ce nu de dragoste
pentru nobila profesie de dascăl.
Astfel încât satisfacţiile să fie re-
ciproce, atât din partea elevilor şi
părinţilor, dar şi a dascălilor. Iar
Doljul să poată fi citat avantajos

între judeţele ţării pentru perfor-
manţa şcolară. Rămân multe de
făcut, inclusiv la nivelul ISJ Dolj,
al Consiliului său de Administraţie,
incluzând şi inspectorii şc olari.
Neîndoielnic că resursa umană
existentă la nivelul personalului di-
dactic doljean poate constitui pre-
misa unui pas înainte şi nicidecum
înapoi. Debutul unui nou an şco-
lar constituie de când ne ştim un
eveniment de referinţă, c u simbo-
listica lui specifică, atât pentru cei
care păşesc pentru prima dată pra-
gul unităţilor de învăţământ,  cât
şi pentru c ei aflaţi în anul termi-
nal. Pregătit cât mai adecvat, mo-
mentul respectiv dă măsura con-
ştientizării de către noi toţi a ceea
ce înseamnă „generaţia de mâi-
ne”. Un fior de interes aparte ne
poate traversa.

MEN derulează
un proiect privind
prevenirea corupţiei
în educaţie

Ministerul Educaţiei Naţionale va derula
în perioada 1-27 septembrie o campanie de
informare prin intermediul difuzării unor
spoturi audio la posturile de radio, publicării
de materiale în presa scrisă, dar şi online, în
cadrul unui proiect ce are ca obiectiv dia-
gnoza fenomenului de corupţie la nivelul în-
văţământului preuniversitar, informarea şi
formarea decidenţilor în domeniul anticorup-
ţiei şi dezvoltarea unei strategii anticorupţie
în educaţie.

«Este necesară achiziţionarea de servicii
de publicitate sub forma difuzării unui spot
la radio fiecare cu durata de maximum 30
de secunde pe principalele canale de radio
româneşti, publicarea unui material de pre-
să scrisă şi realizarea unei campanii online.
Scopul expunerii acestor materiale este de a
promova la nivel naţional strategia antico-
rupţie în educaţie şi instrumentele de sesi-
zare a faptelor de corupţie în educaţie (utili-
zarea portalului online, a liniei telverde anti-
corupţie)», susţine MEN.

Prin această campanie vor fi popularizate
drepturile cetăţenilor în relaţiile cu funcţio-
narii MEN, instrumentele pe care le au la
dispoziţie pentru a sesiza faptele de corup-
ţie, precum şi prevederile legale referitoare
la pedeps irea corupţiei. Potrivit site-ului
MEN, în cadrul proiectului a fost realizat şi
un spot video a cărui ideea centrală este că
“învăţământul românesc nu este de vânza-
re”. «Proiectul „Prevenirea corupţiei în edu-
caţie prin informare, formare şi responsabi-
lizare” se va încheia în data de 27 septem-
brie», a declarat, ieri, pentru AGERPRES,
managerul de proiect Gabriel Ispas.

Ieri s-a dat startul celei de-a doua sesiuni a bacalaureatului
din acest an, cu proba competenţelor de comunicare în limba
română, care a fost susţinută de 636 de candidaţi doljeni. Potri-
vit calendarului de examen, această probă se desfăşoară pe du-
rata a două zile – 19 şi 20 august. Rezultatul obţinut de fiecare
candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de co-
municare orală în limba română, respectiv în limba maternă, nu
se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin
stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aproba-
te la nivel naţional. Nivelul de competenţă lingvistică de comu-
nicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, se sta-
bileşte de comun acord de cei doi profesori examinatori, în con-
formitate cu descriptorii din programele de bacalaureat şi cu grila
cuprinsă în procedurile elaborate şi transmise de CNEE.

Probele de competenţe au deschis
sesiunea a doua a bacalaureatului

În ceea ce priveşte evaluarea competenţe-
lor lingvistice într-o limbă de circulaţie inter-
naţională, se desfăşoară tot pe durata a două
zile, 20-21 august. Nici la ultima probă, cea
de evaluare a competenţelor digitale, care se
desfăşoară în intervalul 22-23 august, candi-
daţii nu vor primi note, ci un punctaj care
să demonstreze care este nivelul de com-
petenţă în folosirea calculatorului. Punc-
tajul maxim cumulat pentru fişele A şi B
este de 100 de puncte. Important de re-
ţinut este faptul că nu se acordă puncte
din oficiu. În funcţie de punctajul obţi-
nut de fiecare elev se va stabili nivelul de
competenţă digitală al candidatului. Ast-
fel, între 0 şi 25 de puncte înseamnă că
utilizatorul este începător, între 26 şi 50
de puncte este echivalent cu utilizator de
nivel mediu, între 51 şi 74 de puncte
semnifică utilizator avansat şi, în fine,
candidatul care va obţine între 75-100
de puncte este utilizator experimentat. În
cadrul acestei probe, elevii primesc un
subiect pentru a cărui rezolvare au la dis-
poziţie maximum 90 de minute. Elevii pri-
mesc, mai întâi, fişa A, ale cărei cerinţe le pot
rezolva în 15 minute, apoi fişa B, ale cărei
cerinţe le vor rezolva în 75 de minute. Candi-
daţii vor avea acces la internet în primele 30
de minute de la primirea subiectelor, timp în
care vor rezolva cerinţele specifice.

Examenele de competenţe se desfăşoară
în perioada 19-23 august la Liceul Tehnolo-
gic “George Bibescu” şi la Liceul “Charles
Laugier” din Craiova, dar şi la Colegiul Teh-
nic “Ştefan Milcu” din Calafat. Conform me-
todologiei, examenele de competenţe încep

la ora 9.00 şi se încheie în funcţie de numă-
rul de candidaţi din fiecare centru.
Accesul cu telefoane mobile este interzis

Regulile de desfăşurarea a bacalureatului
sunt aceleaşi ca şi în sesiunile trecute. Este
strict interzis accesul candidaţilor cu orice

tip de lucrări – manuale, dicţionare, notiţe,
însemnări, care ar putea fi utilizate pentru
rezolvarea subiectelor –, precum şi cu tele-
foane mobile sau cu orice mijloc electronic
de calcul sau comunicare. Nerespectarea dis-
poziţiilor referitoare la introducerea de ma-

teriale interzise în sala de examen duce
la eliminarea candidatului de preşedin-
tele comisiei de examen, chiar dacă ma-
terialele în cauză au fost folosite sau nu.
Un elev care nu se prezintă la probele
de competenţe poate participa la pro-
bele scrise, însă nu poate promova exa-
menul de bacalaureat.
Probele scrise încep de 26 august

Săptămâna viitoare se vor derula exa-
menele scrise, la care s-au înscris peste
3.000 de absolvenţi de liceu. În Dolj s-
au organizat 11 centre de examen, din-
tre care şapte în Craiova şi patru la nive-
lul judeţului. Prima probă scrisă – cea la
Limba şi literatura română – va avea loc
pe 26 august, fiind urmată de proba scri-
să la Limba şi literatura română pentru

elevii aparţinând minorităţilor naţionale, pe 27
august. Proba obligatorie a profilului se va
susţine în 28 august, iar cea la alegere a pro-
filului şi specializării – în 30 august. Primele
rezultate ale celei de-a doua sesiuni de baca-
laureat se vor afişa pe 2 septembrie.

ALINA DRĂGHICI
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Poeţi români la Festival Internaţional
„Depărtările Dunării” din Austria

La invitaţia scriitorului Peter Waugh,
poeţii Nicolae Coande (Craiova) şi Peter
Sragher (Bucureş ti) participă la Festivalul
Internaţional de Poezie „Depărtările Du-
nării”, c are se va desfăşura în zilele de 24
şi 25 august în localitatea Höflein an der
Donau,  de lângă Viena. Evenimentul cul-
tural este cu atât mai important cu cât aso-
ciaţia creată şi condusă de poetul englez
Peter Waugh („Labyrinth” – Asoc iaţia
Poeţilor de limbă engleză din Viena) îm-
plineş te 20 de ani de eforturi pentru a uni

oamenii prin poezie. La
început doar în limba en-
gleză, apoi şi în germană,
spaniolă,  arabă etc.  …

La eveniment partic ipă
şi alţi poeţi din s trăinăta-
te,  precum Katarzyna Ba-
zarnik, Marian Bednarek
şi Zenon Fajfer (Polonia),
Anton Kodlin  (Germa-
nia) ,  Anna Lombardo
(Italia) ş i Milan Ric hter
(Slovacia) , alături de aus-
tr iec ii Bernhard Widder,
Dieter  Berdel, Chris tine

Huber şi Hanane Aad.
În cadrul festivalului va fi vernisată o

expoziţie de poezie vizuală a sc riitorilor
Bednarek,  Berdel, Fajfer-Bazarnik, Katt,
Kodlin,  Waugh şi Zeitstein şi vor oferi
rec italuri muzic ienii Walter  Bac o,  Mi-
c hael Fisc her,  Sandro Miori,  Sainkho
Namtc hylak ş i Mike Sc harf.  Evenimen-
tul es te susţinut de Minis terul Învăţă-
mântului,  Culturii ş i Artei din Austria,  de
Asociaţia sc riitorilor GAV, Kultur  Nider-
osterreich ş .a.

După ce, aseară, a susţinut un
recital la foişorul din Parcul „Ni-
colae Romanescu”, Classic Brass
Quartet le dă întâlnire craioveni-
lor în Parcul Tineretului – mâine,
21 august, ora 20.45. Recitaluri-
le fac parte din programul estival
«Filarm onica „Oltenia”
(RE)descoperă oraşul... în 33 de
minute de muzică clasică», or-
ganizat în perioada 23 iulie – 31
august şi care cuprinde 15 micro-
concerte în spaţii neconvenţionale
prezentate de tineri interpreţi.

Cu acest prilej, craiovenii vor putea as-
culta Intermezzo, de Pietro Mascagni; „Ano-
timpurile” (fragment din „Iarna”), de Anto-
nio Vivaldi; Rondeau, de Jean-Joseph Mou-
ret; Rondeau din Suita „Abdelazer”, de
Henry Purcell; „Por una Cabeza” (tango),
de Carlos Gardel; Tango în Re, de Isaac Al-
béniz; „Gallito”, de Santiago Lope Gonza-
lo; „El gato montés”, de Manuel Penella
Moreno; „Go down, Mose” şi „Jericho”
(arr. Jean-François Michel).

Ansamblul Classic Brass Quartet  îi are
în componenţă pe Dacian Mândru – trom-
bon (artist instrumentist în Orchestra Sim-

Recitaluri de muzică clasică în parcurile
Craiovei

fonică a Filarmonicii „Oltenia”), Cătălin
Codiţoiu, David Cotoi – trompetă (studenţi
ai Departamentul de Muzică al Facultăţii de
Litere din cadrul Universităţii din Craiova)
şi Laurenţiu Rotaru –trompetă, flugelhorn
(student la Departamentul de Muzică al Fa-
cultăţii de Litere, Universitatea din Craiova).

Classic Brass Quartet a mai susţinut re-
citaluri în cadrul programului estival al Fi-
larmonicii „Oltenia” în Cartierul Craioviţa
Nouă – bl. 9 (14 august) şi pe Calea Severi-
nului – bl. 4 (15 august), altul fiind anunţat
pentru data de 24 august, într-o zonă care
urmează a fi anunţată.

Divanul Degustătorilor de Film şi Artă
Culinară aduce la Cetate cele mai bune
scurtmetraje comice

Importanţi regizori şi… cele mai
diferite forme de umor

La cea de-a patra întâlnire de pe
malul Dunării, „degustătorii de Film
şi Artă Culinară” vor putea vedea,
la Cetate, filmele unor importanţi
regizori din Serbia, Grecia, Alba-
nia, Bulgaria, Turcia, Croaţia, Slo-
venia, Mac edonia şi Kosovo,
care provoacă râsul spectatori-
lor prin cele mai diferite forme
de umor: moştenirea lui Nastra-
tin Hogea ş i Păcală (Petăr  cel
Isteţ la bulgari şi macedoneni),
dusă la absurd, ironie delicată
sau autoironie lucidă, satira so-
cială detaşată sau virată în culori
întunecate.

„Vom prezenta cele mai bune
scurtmetraje recente de la noi,
dar şi câteva scurtmetraje comi-
ce care au obţinut multe premii,
însă sunt încă necunoscute în
România”, a declarat Marian
Ţuţui, director artistic Div an
Film Festival, specialist în cine-
matografia balcanică, autorul mai
multor cărţi despre Balcani şi cel
care a realizat selecţia filmelor
prezentate la Cetate.
Veţi râde cu hohote la filme
recente ale unor tineri realizatori

Veţi putea râde cu hohote, de

Divanul Degustătorilor de Film şi Artă Culinară aduce
umorul balcanic sub cerul liber, în Portul Cetate.  Astfel,
seară de seară, în perioada 26 august – 1 septembrie,  în-
cepând cu ora 21.00, Divan Film Festival, cu sprijinul cana-
lului de filme TV 1000, ţi-a programat câte o porţie de râs
sănătos: filme balcanice reprezentative din ultimii peste
30 de ani. Intrarea va fi liberă! Evenimentul, ajuns la cea
de-a IV-a ediţie, este organizat de Fundaţia pentru poezie
„Mircea Dinescu”, cu sprijinul Consiliul Judeţean Dolj,
Primăriei Cetate şi Primăriei Calafat.

exemplu, la „Patria mea” / „Moja
domovina” (1997, Iugoslavia) şi
„Moartea neaşteptată şi timpurie
a colonelului K.K.” / „Iznenadna
i prerana smrt pukovnika K.K.”
(1987, Iugoslavia, premiul juriului
la Cannes), ambele regizate de Mi-
los Radovic, regia Milos Radovic). 
„Comediile scurte ale lui Milos

Radovic credem că vor ilustra per-
fect ideea de comedie neagră”,
spune Marian Ţuţui.

 Pe lângă aceste filme, vor pu-
tea fi vizionate şi scurtmetraje de

alte genuri, precum cele recente şi
premiate ale unor tineri realizatori,
ca „Tăcut” / „Sessiz-be deng”
(Turcia, regia L. Rezan Yesilbas,
Palme d‘Or pentru scurtmetraj la
Cannes în 2012), „Eu sunt deja
tot ceea ce mi-am dorit să am” /
„Ja vec sesam sve ono zelim da
imam” (2010, Serbia, regia Dane

Lomljen – Premiul al III-lea la sec-
ţiunea Cinefondation la Cannes),
„În acvariu” (2013, regia Tudor
Cristian Jurgiu – Premiul al III-lea
al Cinefondation la Cannes, 2013)

sau „Maci cu bo-
lero” (2012, regia
Gabriel Boholţ,
sc urtmetraj pre-
miat la categoria
cel mai bun f ilm
mut la Internatio-
nal Student Film
Fes tival Holly-
wood).
În program –
pelicule premia-
te la Cannes ori
nominalizate la
Oscar

Programul de animaţie include un
film nominalizat la Oscar – „Okta-
podi” (2007, Franţa, regia Julien Bo-
cabeille, François-Xavier Chanioux,
Olivier Delabarre,  Thierry Mar-
chand, Quentin Marmier şi Emud
Mokhberi, nominalizat la Oscar în
2009 pentru desen animat de scurt-
metraj), filme premiate la Cannes
precum „Insula lătrăturilor” /
„Chienne d’histoire” (2010, Fran-
ţa –Turcia, regia Serge Avedikian,
Palme d‘Or pentru cel mai bun
scurtmetraj) şi „Căsătoria” / „Je-
nitba” (1985, Bulgaria, regia Slav
Bakalov şi Rumen Petkov, Palme
d‘Or pentru cel mai bun scurtmetraj
la Cannes) sau „Berlin-Rabbitland”

(2013, Serbia, regia Ana Nedeljko-
vic şi Nikola Majdak – Premiul „Ur-
sul de Cristal” pentru scurtmetraj la
Berlinale), dar şi alte desene animate
valoroase ca „Masca celebrităţii” /
„Maska e fames” (2011, Albania, re-
gia Genc Buxheli, după o povestire
de Dino Buzzatti) şi „Cei trei prostă-
naci” / „Trimata glupaţi” (1970,
Bulgaria, regia Donio Donev).

***
Divanul Degustătorilor de Film

şi Artă Culinară se desfăşoară în fie-
care an, la sfârşitul lunii august, în
localitatea doljeană Cetate, avându-l
ca amfitrion pe Mircea Dinescu. Eve-
nimentul este prezentat de Canalul de
filme TV 1000, finanţat de Central Na-
ţional al Cinematografiei şi susţinut de
Institutul Cultural Român.
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Noile informaþii privind moartea prinþei Diana ºi
a lui Dodi Al-Fayed sunt actualmente investigate
de Scotland Yard, dupã ce, potrivit presei britani-
ce, cuplul ar fi putut fi asasinat de trupele de elitã
ale armatei britanice. Sâmbãtã dupã-amiazã, poliþia
britanicã a declarat într-un comunicat cã „exami-
neazã informaþiile legate de aceste decese, evalu-
eazã pertinenþa ºi credibilitatea lor”. „Evaluarea va
fi realizatã de anchetatori specializaþi în criminalis-
ticã”. Potrivit mediei britanice, citând o sursã mili-
tarã, aceste informaþii au fost transmise Scotland
Yard de Poliþia Militarã regalã. „Daily Telegraph”
susþine cã informaþiile au ieºit la ivealã cu ocazia
recentului proces al lui Danny Nightnigale, un trã-
gãtor SAS (Special Air Service), trupele de elitã ale
armatei britanice, condamnat pentru posesie ile-
galã de arme. Una dintre informaþii susþi-
ne cã aceastã unitate militarã de elitã „este
responsabilã de moartea prinþesei Diana”.
Informaþia a fost furnizatã de pãrinþii unui
soldat SAS (soldatul N.), care a fost mar-
torul cheie în procesul prietenului sãu.
Pãrinþii acestuia au scris comandantului
SAS, menþionând cã militarul a spus fos-
tei soþii cã unitatea sa a organizat moartea
prinþesei Diana. Operaþiunea a fost ascun-
sã. Poliþia, care nu s-a exprimat asupra
naturii acestei informaþii, a insistat doar
asupra faptului cã n-a avut timp „pentru
redeschiderea anchetei”, subliniind cã
aceastã informaþie nu a fost prinsã în „Ope-
raþia Paget”. Acesta este numele dat an-
chetei poliþiei pe teoria complotului pri-

Moartea Dianei: TMoartea Dianei: TMoartea Dianei: TMoartea Dianei: TMoartea Dianei: Teoria complotului,eoria complotului,eoria complotului,eoria complotului,eoria complotului,
scoasã la suprafaþãscoasã la suprafaþãscoasã la suprafaþãscoasã la suprafaþãscoasã la suprafaþã

vind accidentul de maºinã. Ancheta a concluzio-
nat cã toate teoriile n-au avut fundament. Prinþii
William ºi Harry, fii prenþesei Diana, Clarence Hou-
se, aflat în serviciul prinþului Charles, n-au avut
nici un comentariu, a indicat un purtãtor de cu-
vânt al familiei regale. Acelaºi rãspuns ºi de la
Ministerul britanic al Apãrãrii. Un purtãtor de cu-
vânt al lui Mohamed Al-Fayed a declarat cã acesta
nu are de fãcut nici o declaraþie, dar o va face pe
mãsura studierii informaþiilor. Întreg evenimentul
survine la împlinirea a 16 ani de la moartea prinþe-
sei, a lui Dodi Al-Fayed ºi a ºoferului Henri Paul,
uciºi la 31 august 1997 într-un accident de maºinã
(Mercedes S280) petrecut în tunelul de lângã po-
dul Alma din Paris. Garda de corp a cuplului, Tre-
vor Rees-Jones, a fost singura persoanã care a

surpravieþuit accidentului. Investigaþiile poliþiei
franceze ºi britanice au concluzionat cã accidentul
s-a datorat ºoferului Henri Paul, aflat în stare de
ebrietate, care a condus cu mare vitezã, pentru a
scãpa de paparazzi, pe strãzile Parisului. Dupã o
anchetã judiciarã care a durat ºase luni, juriul Înal-
tei Curþi din Londra a considerat, în aprilie 2008, cã
moartea cuplului s-a datorat conduitei extrem de
neglijente a ºoferului Henri Paul. Mohamed Al-
Fayed, tatãl miliardarului Dodi ºi fostul proprietar
al magazinului de lux Harrods a susþinut de-a lun-
gul timpului cã moartea cuplului a fost consecinþa
unui complot al prinþului Philip, soþul reginei Eli-
sabeta, pus în operã de serviciile secrete britanice,
pentru a evita ca Diana, mama viitorului rege al
Angliei, sã se cãsãtoreascã cu un musulman. Dia-

na, decedatã la 36 de ani, a fost soþia prinþu-
lui Charles din 1981. Ei s-au separat în 1992,
înainte de a divorþa în 1996. În ultimii ani de
viaþã, prinþesa Diana a fãcut obiectul unui
film, cu actriþa britano-australianã Naomi
Watts în rolul principal. Un britanic din pa-
tru continuã sã creadã teza lui Mohamed
Al-Fayed, adicã un asasinat comandat de
Palatul Windsor. În 2003, Paul Burrel, ex-
majordomul lui Diana a vorbit de o scrisoa-
re care îi fusese adresatã cu zece luni înain-
te de moartea acesteia, în care era convin-
sã cã va fi victima unui accident camuflat
în accident. În urma cãsãtoriei prinþului
Charles cu Camilla ºi a prinþului William cu
Kate, monarhia britanicã a devenit tot mai
popularã.

Al-Qaeda plãnuieºte
atentate împotriva unor
trenuri de mare vitezã
din Europa

Reþeaua extremistã Al-Qaeda
planificã atentate împotriva unor
trenuri de mare vitezã din toatã
Europa, afirma ieri cotidianul ger-
man „Bild”, citând surse apropiate
serviciilor secrete. Potrivit publica-
þiei, aceste atentate ar putea lua for-
ma unor acte de sabotaj pe cãile fe-
rate, în tunele, precum ºi bombe în
trenuri. Conform „Bild”, informaþia
privind planificarea unor astfel de
atentate provine de la Agenþia Na-
þionalã de Securitate (NSA) a SUA,
care a interceptat o convorbire te-
lefonicã, în urmã cu câteva sãptã-
mâni, între oficiali de rang înalt ai
Al-Qaeda. Din acest motiv, autori-
tãþile germane supravegheazã de
peste douã sãptãmâni liniile folosi-
te de trenurile germane de mare vi-
tezã ICE, precum ºi gãrile, cu ajuto-
rul unei serii de mãsuri suplimenta-
re discrete, precum rondurile poli-
þiºtilor în civil, scrie „Bild”.

Egipt: Mubarak va fi
eliberat în urmãtoarele
48 de ore, potrivit
avocatului sãu

Justiþia egipteanã a decis elibe-
rarea fostului preºedinte egiptean
Hosni Mubarak în aºteptarea pro-
cesului pentru un caz de corupþie,
dar fostul lider de la Cairo rãmâne
în detenþie pentru alt caz. Avocatul
acestuia, Fareed El-Deeb, declara-
se ieri pentru Reuters cã fostul pre-
ºedinte egiptean Hosni Mubarak,
înlãturat de la putere în urma re-
voltei populare din 2011, va fi eli-
berat din închisoare în urmãtoare-
le 48 de ore, dupã ce a fost achitat
într-un caz de corupþie. Singurele
motive legale pentru continuarea
detenþiei lui Hosni Mubarak sunt
legate de un alt caz de corupþie,
care va fi clarificat mai târziu sãp-
tãmâna aceasta, a mai afirmat Deeb.
„Tot ce a mai rãmas este o simplã
procedurã administrativã, care nu
ar trebui sã dureze mai mult de 48
de ore. Ar trebui sã fie eliberat pânã
la sfârºitul sãptãmânii”, a conti-
nuat avocatul. Primul proces inten-
tat lui Mubarak (85 de ani) s-a fi-
nalizat în 2012 cu o condamnare
la închisoare pe viaþã, dar Curtea
de Casaþie a dispus deschiderea
unui nou proces, care a început pe
data de 11 mai.

Cel puþin 108 morþi ºi
peste 300.000 de
persoane afectate în
Pakistan, din cauza
inundaþiilor

Ploile puternice aduse de muson
în ultimele douã sãptãmâni în Pa-
kistan au provocat inundaþii care
s-au soldat cu 108 morþi ºi au afec-
tat peste 300.000 de persoane, au
anunþat autoritãþile, citate de AFP.
Ploile au afectat 770 de sate ºi au
distrus complet peste 2.500 de case,
a precizat pentru AFP un oficial din
cadrul serviciilor de gestionare a
catastrofelor. Musonul provoacã
frecvent pagube în Pakistan, atât în
zonele rurale, cât ºi în marile oraºe,
unde strãzile sunt adeseori inunda-
te, dar ploile au fost mai intense în
ultimii trei ani, fapt ce a suscitat
numeroase nemulþumiri faþã de au-
toritãþi, care sunt criticate pe motiv
cã nu au luat mãsuri suficiente pen-
tru a proteja populaþia.

Tokyo Electric Power (Tepco) se
pregãteºte sã evacueze din clãdirea
reactorului avariat al centralei nuclea-
re Fukushima-Daiichi circa 400 de tone
de combustibil nuclear uzat (puternic
îmbogãþit). Astfel, aproximativ 1.300 de
ansambluri de combustibil ambalate
urmeazã sã fie scoase din clãdirea ce s-
ar putea prãbuºi la un nou cutremur
puternic, dupã ce a fost grav afectatã
de seismul de 9 grade ºi tsunamiul de-
vastator din 11 martie 2011, informeazã

Fukushima: Japonia, în faþa unui
posibil Armaghedon nuclear

publicaþia online rusã „Meteovesti”.
Neliniºtea japonezilor ºi a tuturor veci-
nilor lor în faþa procedurii iminente este
destul de uºor de înþeles, scrie publi-
caþia menþionatã, în condiþiile în care
radiaþiile întregii cantitãþi de combusti-
bil ce urmeazã sã fie evacuat de la Fu-
kushima echivaleazã cu de „14.000 de
ori” radiaþiile de la Hiroshima. Un vete-
ran al industriei nucleare americane, ex-
pertul Arnie Gundersen, apreciazã cã
operatorul centralei Fukushima „se va

confrunta cu o serie de di-
ficultãþi în timpul evacuã-
rii barelor de combustibil
nuclear”, însã publicaþia
citatã nu le menþioneazã.
Toshio Kimura, care a lu-
crat la aceastã centralã mai
mult de 12 ani, a declarat
cã, în mod normal, barele
de combustibil sunt con-
trolate de calculator. Acum,
însã, angajaþii de la Tepco
vor trebui sã acþioneze ex-
clusiv manual, ceea ce ar
putea duce la consecinþe
neaºteptate.

Egiptul a închis, ieri, punctul de
trecere de la Rafah, spre Fâºia Gaza,
dupã ce cel puþin 24 de poliþiºti au
fost uciºi în Podiºul Sinai, în cel mai
sângeros atentat comis în ultimii ani
împotriva forþelor de ordine, a anun-
þat un oficial din cadrul serviciului
de frontierã. Sãptãmâna trecutã, Egip-
tul, o þarã aflatã în plinã crizã politicã,
însoþitã de violenþe care s-au soldat
cu peste 800 de morþi, a anunþat în-
chiderea punctului de trecere pentru
o duratã nedeter-
minatã, dar aces-
ta a fost redes-
chis parþial, sâm-
bãtã, potrivit Mi-
nisterului de In-
terne al Hamas,
miºcare care gu-
verneazã enclava
palestinianã. Mi-
nisterul egiptean
de Interne a anun-
þat cã „teroriºti”
au efectuat un
atac cu rachete
împotriva a douã

Egiptul a închis punctul de trecere
de la Rafah, cãtre Fâºia Gaza

microbuze care se îndreptau cãtre
oraºul Rafah. Cel puþin 24 de poliþiºti
egipteni au fost uciºi, ieri, în penin-
sula Sinai, în urma unui atac cu ra-
chete asupra celor douã vehicule
care-i transportau, relateazã AFP ci-
tând surse locale. Atacatorii, despre
care se presupune cã ar fi membri ai
miºcãrii radicale islamiste, au atacat
convoiul în timp ce acesta se îndrep-
ta cãtre localitatea Rafah, unde se aflã
punctul de frontierã cu Fâºia Gaza.

Rusia a avertizat Ucraina cã, în cazul semnãrii
unui acord „sinucigaº” cu UE, Moscova va înãspri
controalele pentru produsele ucrainene la frontiera
dintre cele douã þãri, aflate într-un conflict cu moti-
vaþie politicã. Patronatul ucrainean a anunþat mier-
curi cã mãrfuri ucrainene întâmpinã dificultãþi la tre-
cerea frontierei cu Rusia, iar premierul ucrainean a
legat aceste probleme de refuzul Kievului de a se
integra în Uniunea Vamalã cu Rusia, Kazahstan ºi
Belarus, condusã de Moscova. „Serviciile vamale
ruseºti au luat mãsuri preventive legate de pregãti-
rea modificãrii reglementãrii controalelor în cazul în
care Ucraina va semna un acord de asociere cu

Uniunea Europeanã”, a declarat Serghei Glaziev,
consilier al preºedintelui rus Vladimir Putin, citat de
agenþia RIA Novosti. „Pentru moment, încã nu am
tras concluzii (...), însã, din precauþie, ne pregãtim
sã înãsprim controalele vamale, în cazul în care
Ucraina va face pasul sinucigaº sã semneze un acord
de asociere cu UE”, a adãugat el. Premierul rus,
Dmitri Medvedev, ºi omologul sãu ucrainean Miko-
la Azarov au convenit, în timpul unei discuþii telefo-
nice purtate duminicã, asupra faptului cã este „in-
dispensabil de rezolvat în manierã constructivã”
problemele comercial-economice apãrute recent,
potrivit unui comunicat al Guvernului rus. Autoritã-

þile ruse neagã însã cã ar fi declanºat un „rãzboi
comercial” motivat politic împotriva vecinului ucrai-
nean. Însã patronatul ucrainean apreciazã cã mãsu-
rile aplicate la vama rusã ar suspenda, „de facto,
exporturile pentru o duratã nedeterminatã”. Mos-
cova preseazã de mai mulþi ani Ucraina sã renunþe la
orientarea proeuropeanã pentru a-ºi îndrepta aten-
þia cãtre Est ºi sã se integreze în Uniunea Vamalã,
formatã pânã în prezent de Rusia, Kazahstan ºi Be-
larus. Cu toate acestea, Ucraina, o fostã republicã
sovieticã vecinã UE, oscileazã începând din 1991 -
anul în care a obþinut independenþa - între Rusia ºi
Occident.

Moscova a avertizat Kievul în legãturã cu semnarea unui acord „sinucigaº” cu UE
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Anunþul tãu!
Expert Com S.P.R.L, lichidator judi-
ciar al INTERAGROSERV Craiova
dosar 488/63/2012 organizeaza lici-
tatie publica la data de 23.08.2013,
ora 13 cu reluare la datele de
30.08.2013, 06.09.2013, 13.09.2013,
20.09.2013, 27.09.2013, 4.10.2013,
11.10.2013, 18.10.2013 si 25.10.2013
pentru vanzarea bunului AUTOU-
TILITARA CITROEN JUMPER, asa
cum este prezentat in publicatia de
vanzare afisata pe site-ul expert-
comcraiova.ro si la sediul lichida-
torului judiciar. Licitatia se va des-
fasura la sediul lichidatorului judi-
ciar din Craiova, str. Romania Mun-
citoare, nr. 55, et. 1, judetul Dolj. Tel.:
0251/531.202.
SC AGRIFARM SRL anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj- nu este necesarã efectuarea
evaluãrii impactului asupra mediu-
lui ºi nu este necesarã efectuarea
evaluãrii adecvate - în cadrul pro-
cedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului ºi de evaluare
adecvatã pentru proiectul “Lucrãri
de reabilitare ºi punere în siguran-
þã a barajului Radovan de pe pâ-
râul Banaguiu, judeþul Dolj, propus
a fiamplasat în comuna Radovan,
jud. Dolj. 1. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la-
sediul APM Dolj, strada Petru Ra-
res, nr. 1, în zilele de L-V, între orele
9.00-14.00, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare
pânã la data de 26.08.2013.
CREDITE DOBÂNDÃ FIXÃ PEN-
TRU PERSOANE MAXIM 75 ANI.
TELEFON: 0724/ 902.651.

MEDITAÞII
Pregãtesc contabi-
litate – studenþi,
ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
Bonã, cu simþ de
rãspundere 53 ani,
îngrijesc copil exter-
nã sau supraveghez
teme (I-IV) Telefon:
0766/695.652.
Executãm acoperi-
ºuri, subzidiri, gar-
duri, pavaje, hidroi-
zolaþii, termoizolaþii,
zidãrii, finisaje. Tele-
fon: 0744/869.870.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Transport utilitarã
14 m cubi mãrfuri di-
verse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Þin evidenþã contabi-
lã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.

Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând 2 camere ul-
tracentral, de lux,
renovat complet,
60.000 Euro, ne-
gociabil. Telefon:
0762/109.595.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament 2
camere, Valea Ro-
ºie, etaj 4. Telefon:
0734/952.717;
0351/175.746.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Tele-
fon: 0770/334.956.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Calea Bu-
cureºti. Telefon:
0784/122.199.

3 semidecoman-
date, îmbunãtãþit,
Institut, bl. 4. Tele-
fon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Vând apartament 3
camere decoman-
date,superb, preþ
negociabil, zona
Ciupercã. Telefon:
0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0721/218.871.

CASE
Particular vând casã
regalã superbã în
comuna Dioºti, 3 ca-
mere dependinþe,
bucãtãrie, beci, ma-
gazie grajd, pãtul,
curte 3400 mp, apã
curentã, la stradã,
la 100 m de DN 65
- Craiova-Caracal.
Telefon: 0722/
336.634.

Vând casã Amara-
dia. Telefon: 0770/
871.554.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna
Valea Stanciului. Tele-
fon: 0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Vând casã Malu
Mare, la stradã. Te-
lefon: 0727/159.492.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucãtã-
rie, încãlzire centralã,
anvelopatã termic,
eventual schimb 2
apartamente, 2 came-
re sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vãnd casã cu  de-
pendinþe, livadã,
vie, în Fratoºtiþa Fi-
liaºi. Telefon: 0720/
929.024.

Anunþul tãu!
ªcoala Popularã de Arte ºi Mese-
rii Cornetti Craiova, cu sediul în
strada Jieþului nr. 19 (fostul Comi-
sariat), primeºte înscrieri pentru
anul ºcolar 2013-2014 în perioada
20 august – 5 septembrie 2013, la
urmãtoarele discipline: canto cla-
sic, muzicã uºoarã, muzicã popu-
larã, pian, vioarã, chitarã, orgã,
acordeon, instrumente de suflat
(saxofon), balet actorie, artã cine-
matograficã, picturã, graficã. Re-
laþii la telefon: 0251/413.371; 0754/
087.986, între orele 9.00-15.00 sau
pe www.scoalacornetticraiova.ro.

Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188
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Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan
ºi extravilan. Telefon:
0766/582.831.

Vând teren 400 mp
intravilan situat în Se-
garcea str. Unirii, nr.
29F (în spatele Li-
ceului), cadastru. Te-
lefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 800 mp, co-
muna Predeºti ideal
pentru casã, zonã
pitoreascã. Telefon:
0762/ 109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.

Vând teren, zona
Metro - Citroen, zonã
bunã pentru Showro-
om, depozite, 1000
mp, dechidere 17 mp,
preþ interesant. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren intra-
vilan Iºalniþa +
motosapã Tele-
fon: 0766/ 820.993.
Vând teren Preajba
900 mp. Telefon:
0723/253.544.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

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. Te-
lefon: 0351/170.504.
VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.

Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos,
str. Grãdinari, nr.
34. Preþ negocia-
bil, 600 mp. Tele-
fon: 0727/792.578.
Vând urgent te-
ren intravilan în
Iºalniþa, 2500 mp,
cu posibilitate de
construire lângã
reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechi-
dere 34 m, para-
lel cu drumul eu-
ropean. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, satul
Predeºti la 16 km
de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 4300mp teren
intravilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru re-
novarea unei case +
anexe. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Te-
renurile fiind la
stradã betonatã
având toate faci-
litãþile preþ con-
venabil. Telefon.
0746/467.922;
0744/220.492.

Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Audi A6, fabri-
caþie 2006, full-op-
tions, bleu-marin,
piele, xenon, motor
de 2000 cm3. Tele-
fon. 0762/109.595.
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 în-
matriculat 2008. Te-
lefon: 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, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
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Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fa-
bricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ:
650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înmatri-
culat. Telefon: 0745/
043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000
km, nerulat în Ro-
mânia, motor 3500,
dublã axã, capacita-
te 6,5 tone, preþ ne-
gociabil sau alte va-
riante. Telefon: 0748/
995.594.
Vând KIA SPOR-
TAGE, an fabrica-
þie 2005, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0723/221.837.
Vând Opel Tigra
1400 cc, fabricaþie
1993, înmatriculat
1800 E, negocia-
bil. Telefon: 0740/
316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior han-
dicapat nou. Telefon:
0723/726.218.
Vând cãrãmidã de
sobe teracotã. Tele-
fon: 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 pro-
ducþie ruseascã, fabri-
caþie 1987 cu 60 dis-
curi Electrecord. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând cântar electro-
nic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei ne-
gociabil.Telefon:
0766/355.375.
Vând car bãtrânesc cu
jug, autentic, pretabil
terase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.

Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon:
0748/057.590.
Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi
hormonii ºi antibioti-
cele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând 6 giurgiuvele
cu geam. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
464.043.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon:
0761/355.869.
Vând presã de balo-
tat, sticle plastic, cutii
de bere, putinã 50
vedre nouã salcâm, 2
uºi cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3
bare cornier de 60
mm lungi de 3 m, 3
foi de tablã zincatã
2,5/1 m. Telefon:
0761/ 355.869.
Vând loc de veci 2
persoane, cruce de
marmurã. Telefon:
0251/546.666.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând convenabil
sau schimb cu calo-
rifer fontã folosit, un
calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin fo-
losit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând cauciucuri
155/13 cu janþã noi,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/
850W nou, canis-
trã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon:
0251/427.583.
Vând cuptor cu mi-
crounde cu geam
spart 80 lei,  maºi-
nã de spãlat rufe,
pompã defectã 200
lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cu-
sut Singer, mini ara-
gaz cu 2 butelii (de
voiaj). Telefon: 0770/
334.168.

Vând bar cu terasã
ºi dependinþe, zona
Tribunalul Judeþean,
str. Iancu Jianu. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând prelatã autotu-
rism, material gros,
puþin folositã. Tele-
fon: 0762/672.086,
0351/467.841.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã
stereo, piei de bovi-
nã tratate, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, flex
mare, aparat sudu-
rã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã bu-
cãtãrie, ºifonier uºi gli-
sante, covoare. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormi-
tor, sufragerie, bucã-
tãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de cu-
sut, lustrã, canapea,
covor. Telefon: 0720/
929.024.

Vând chiuvetã bucã-
tãrie din fontã 20 lei,
jaluzele diferite mã-
rimi, lustre 2 ºi 3 bra-
þe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând familii albi-
ne. Telefon: 0741/
034.955.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groa-
sã pentru pui, curcani
ºi animale mici. Tele-
fon: 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 pu-
ternice, cu 5-6 rame
cu puiet – Podari. Te-
lefon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe
o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.
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Vând bicicletã co-
pii 2-4 ani (50
Ron), televizor bu-
cãtãrie, 2 radio ca-
setofoane (30
Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.
Vând araci roºii,
fasole, vie 0,30-1-
2 lei/buc. Telefon:
0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii pu-
ternice – cu 4-5
rame cu puiet. Po-
dari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând puieþi de
viºin altoiþi, fruc-
te mari puieþi de
pruni, 2 lei buca-
ta. Telefon: 0251/
428.437.
SENZAÞIONAL.
Filiaºi - se vinde re-
staurantul DIVER-
TIS. Telefon: 0743/
055.225; 0760/
653.355.
Vând bicicletã
Franþa, cu cadru
genþi ionox, cauciu-
curi noi, Cehia
schimbãtor în tor-
pedou pantã. Tele-
fon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bi-
cicletã, telefon, fe-
liator, costum Giu-
do copii, cearceaf
medicinal. Telefon:
0785/634.748;
0351/461.140.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.

Vând aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MAR-
MURÃ. TELEFON:
0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.

Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.
Vând avantajos
centralã termicã pe
gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând convector
pentru cãldurã in-
stant apã caldã,
ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare
bunã. Telefon:
0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce mar-
murã 1200/400/
100 scrisã - 100
lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fon-
tã 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 – fer-
moar –  nasturi -
tineret, excepþio-
nal. Telefon: 0725/
533.042.
CUMPÃRÃRI

AUTO
Cumpãr auto Tico
de la  unic proprie-
tar. Telefon: 0351/
460.075 sau 0728/
058.802.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Teren 521 mp intravi-
lan în Gherceºti. Te-
lefon: 0771/498.497.
Închiriez teren pen-
tru amplasare chioº-
curi sau magazine
pe perioadã nede-
terminatã, zonã cu
vad. Telefon: 0761/
665.763.
Magazin, birou,
depozit, str. Dezro-
birii, nr. 59. Tele-
fon: 0351/437.906.
Închiriez aparta-
ment cu 2 camere
decomandat, zona
George Enescu,
strada Fãgãraº. Te-
lefon: 0766/463.563.
Închiriez spaþiu
comercial 148 mp
la demisol preta-
bil bar, discotecã,
casino, birouri.
Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.

Închiriez apartament
2 camere, utilitãþi. Te-
lefon: 0748/105.609.
P+E pretabil
pentru firme,
creºe, grãdiniþã
copii. Telefon:
0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închi-
riere apartament
3 camere modifi-
cat în 4 camere,
blocurile K, stra-
da Pãltiniº, par-
ter, acces bilate-
ral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/
541.452.

CERERI
Doresc aparta-
ment mobilat 2 sau
3 camere. Telefon:
0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 came-
re, zona 1 Mai. Tele-
fon: 0765/058.600.

MATRIMONIALE
Caut o doamnã vãdu-
vã  cu permis auto cu
maºinã sau fãrã, plã-
cutã fizic, maxim 55 ani.
Telefon: 0253/285.145;
0762/278.639.

DIVERSE
Caut donator rinichi,
grupa 01. Telefon:
0766/683.126.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon. 0764/568.897.
0751/ 911.417.
Pensionar singur
caut familie pentru
întreþinere la þarã. Te-
lefon: 0762/603.748.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Degeaba a sperat ªtefan Radu
la încã un trofeu cu Lazio, dupã
Cupa Italiei, sezonul trecut. Cam-
pioana Juventus a fãcut instrucþie
cu formaþia capitolinã chiar la
Roma, scor 4-0 pe Olimpico, cuce-
rind, duminicã searã, a doua Su-
percupã a Italiei consecutiv, a
ºasea din istorie.

Fundaºul român a intrat furios
pe teren, l-a accidentat pe Marchi-
sio (20), lovindu-l la genunchi,
însã tocmai înlocuitorul juventinu-
lui, Pogba, a înfipt primul pumnal:
trei minute mai târziu (23), france-
zul a profitat de o deviere a lui
Radu, ºutând din întoarcere pen-
tru 1-0. Dupã pauzã, elevii lui An-
tonio Conte s-au dezlãnþuit, iar
Lazio a fost nimicitã, fãcutã knock-
out. În patru minute, între 52 ºi 56,
torinezii au înscris de trei ori, într-
o avalanºã de fotbal-spectacol.

Umilinþã pentru ªtefan Radu!

Juve a zdrobit LazioJuve a zdrobit LazioJuve a zdrobit LazioJuve a zdrobit LazioJuve a zdrobit Lazio
în Supercupa Italieiîn Supercupa Italieiîn Supercupa Italieiîn Supercupa Italieiîn Supercupa Italiei

BUNDESLIGA – ETAPA A II-A

Sâmbãtã: Stuttgart – Leverkusen 0-1 (Schwaab 42 aut.; Alexandru Ma-
xim a fost rezervã la gazde), Wolfsburg – Schalke 4-0 (Knoche 54, Vieirinha
61, Naldo 67, Kutschke 90+1), Werder – Augsburg 1-0 (Ekici 22), Freiburg
– Mainz 1-2 (Freis 71 / Zimling 64, N. Muller 68), Hamburg – Hoffenheim 1-
5 (Van der Vaart 44 pen. / Firmino 5, 77, Volland 50, Modeste 67, 74),
Frankfurt – Bayern 0-1 (Mandzukici 13), M’gladbach – Hannover 3-0 (Kru-
se 20, Kramer 53, Daems 66 pen.);

Duminicã: Nurnberg – Hertha 2-2 (Drmic 40, Kiyotake 89 / Allagui 61,
Ronny 78 pen.), Dortmund – Braunschweig 2-1 (Hofmann 75, Reus 86 pen.
/ Lewandowski 89 aut.).

1. Dortmund 6 10. Hannover 3
2. Leverkusen 6 11. Nurnberg 2
3. Bayern 6 12. Hamburg 1
4. Mainz 6 13. Schalke 1
5. Werder 6 14. Stuttgart 0
6. Hertha 4 15. Braunsch. 0
7. Hoffenheim 4 16. Freiburg 0
8. Wolfsburg 3 17. Augsburg 0
9. M’gladbach 3 18. Frankfurt 0

LIGUE 1 – ETAPA A II-A

Vineri: Sochaux – Lyon 1-3 (Boudebouz 4 pen. / Benzia 35, Lacazette 44,
Gourcuff 49);

Sâmbãtã: Marseille – Evian TG 2-0 (Gignac 16, Payet 67), Bastia – Valen-
ciennes 2-0 (Bruno 76, Ba 79; La gazde, Claudiu Keºeru a evoluat pânã în
minutul 75, în timp ce de cealaltã parte Aurelian Chiþu a fost rezervã), Nice
– Rennes 2-1 (Cvitanich 21, Pied 51 / Oliveira 45+3), Reims – Lille 2-1
(Albaek 7, Glombard 67 / Basa 89), St’Etienne – Guingamp 1-0 (Lemoine
52; La învingãtori, Bãnel Nicoliþã a fost introdus pe teren în mintul 86),
Toulouse – Bordeaux 1-1 (Ben Basat 45 / Diabate 43; Accidentat, Mihai
Roman a lipsit din lotul gazdelor);

Duminicã: Monaco – Montpellier 4-1 (Falcao 18 pen., Riviere 44, 58, 81
/ Montano 24), Lorient – Nantes 2-1 (Aboubakar 40, Aliadiere 61 / Audard
17 aut.), Paris SG – Ajaccio 1-1 (Cavani 86 / Pedretti 9; La oaspeþi, Adrian
Mutu s-a aflat pe teren pânã în minutul 53).

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

PREMIER LEAGUE –

ETAPA I

Sâmbãtã: Liverpool – Stoke 1-
0 (Sturridge 37), Arsenal – As-
ton V. 1-3 (Giroud 6 / Benteke 22,
61 pen., Luna 85), Norwich –
Everton 2-2 (Whittaker 51, Van
Wolfswinkel 71 / Barkley 61, Co-
leman 65), Sunderland – Fulham
0-1 (Kasami 53), West B. – Sout-
hampton 0-1 (Lambert 90 pen.;
Gabriel Tamaº nu a fãcut parte
din lotul gazdelor), West Ham –
Cardiff 2-0 (J. Cole 13, Nolan 76;
Rãzvan Raþ a fost rezervã la în-
vingãtori), Swansea – Man. Uni-
ted 1-4 (Bony 82 / Van Persie 34,
72, Welbeck 36, 90+2);

Duminicã: Crystal P. – Totten-
ham 0-1 (Soldado 50 pen.), Chel-
sea – Hull 2-0 (Oscar 13, Lam-
pard 25);

Rezultatele slabe din ultima
perioadã i-au fost fatale lui Emil
Sãndoi, care nu mai este selecþi-
onerul naþionalei de tineret,
dupã ºapte ani petrecuþi în
aceastã funcþie. “Eu am cerut
rezilierea contractului” s-a
mãrginit sã declare fostul
cãpitan al ªtiinþei. Cel mai
probabil, noul selecþioner va fi

Emil Sãndoi nu mai este selecþionerul
echipei de tineret

Bogdan Stelea (45 de ani), dupã
ce acesta va avea o discuie cu
Mircea Sandu. Fostul portar a
fost secund la naþionalã în
perioada 2009 – 2011 ºi a
pregãtit-o pe Astra în 2012. Din
cinci partide disputate în 2013,
selecþionata României under 21 a
pierdut 3 partide, a câºtigat una
ºi a înregistrat o remizã.

La o sãptãmânã de la succesul repurtat la Montreal
(Canada), tenismanul spaniol Rafael Nadal, cap de serie
numãrul 4, a câºtigat, duminicã, ºi turneul Masters 1000
de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii în valoare totalã
de 3.729.155 de dolari.

Învinsul sãu din finalã s-a numit John Isner, locul 22
ATP ºi unul dintre reprezentanþii gazdelor, de care a
trecut greu, cu un dublu 7-6 (10/8, 7/3).

Ibericul a urcat pe doi în ierarhia mondialã
Graþie acestei victorii, Nadal, ajuns la al nouãlea titlu

din acest sezon ºi al 59-lea în carierã, a sãltat un loc în
clasamentul ATP, de pe 3 pe 2. Lider se menþine în con-
tinuare sârbul Novak Djokovici, în timp ce podiumul

Chiellini, Lichsteiner (doi fundaºi
finalizând ca atacanþi veritabili) ºi
Tevez au perforat butul nefericitu-

lui Marchetti. Radu ºi Ledesma au
fost înlocuiþi imediat (58), dar nu
s-a mai putut salva nimic.

Trofeu dupã trofeu

Rafa Nadal, trimfãtor ºi la Cincinnati
este completat de britanicul Andy Murray.

La feminin, Serena Williams
a fost învinsã de Azarenka

Cea mai micã dintre surorile Williams, care venea
dupã douã victorii consecutive (Bastad, Toronto), a dis-
putat, duminicã, a zecea sa finalã din acest sezon, dar
nu a reuºit sã-ºi adjudece al nouãlea titlu în cadrul unui
turneu pe care nu l-a câºtigat niciodatã. Lidera mondia-
lã a cedat, la Cincinnati, cu scorul de 6-2, 2-6, 6-7 (6), în
faþa bielorusei Victoriei Azarenka (nr. 2 WTA), jucãtoare
ce-o învinsese ºi în luna februarie, la Doha (Qatar).

În drumul ei spre finalã, Serena a eliminat-o ºi pe
Simona Halep, 6-0, 6-4 în “sferturi”.

Asearã, dupã închiderea edi-
þiei: Man. City – Newcastle.

PRIMERA DIVISION

– ETAPA I

Sâmbãtã: Sociedad – Getafe 2-
0 (Vela 42, Seferovici 70), Valla-
dolid – Bilbao 1-2 (Ebert 31 / Su-
saeta 28, Muniain 50), Valencia –
Malaga 1-0 (R. Costa 64);

Duminicã: Barcelona – Levan-
te 7-0 (Sanchez 3, Messi 12, 42
pen., D. Alves 23, Pedro 26, 73,
Xavi 45), Real M. – Betis 2-1 (Ben-
zema 26, Isco 86 / Molina 14),
Osasuna – Granada 1-2 (Punal 58
/ El-Arabi 38, Yebda 45+2), Se-
villa – Atl. Madrid 1-3 (Perotti 37
/ D. Costa 35, 79, C. Rodriguez
90+2; Raul Rusescu nu s-a aflat
în lotul gazdelor);

Asearã, dupã închiderea ediþiei:

Rayo – Elche, Celta – Espanyol, Al-
meria – Villarreal.

CUPA ITALIEI –

RUNDA A III-A

Sâmbãtã: Livorno (I) – Siena (II)
0-1, Spezia (II) – Genoa (I) 2-2, 3-2
lov. dep., Trapani (II) – Padova (II) 1-
0,  Torino (I) – Pescara (II) 1-2,
Reggina (II) – Crotone (II) 1-0, Paler-
mo (II) – Verona (I) 0-1, Avellino (II)
– Cesena (II) 1-0, Chievo (I) – Em-
poli (II) 2-0, Bologna (I) – Brescia
(II) 1-0, Sampdoria (I) – Benevento
(III) 2-0, Cagliari (I) – Frosinone (III)
1-2 prel., Parma (I) – Lecce (III) 4-0,
Juve Stabia (II) – Varese (II) 1-1, 3-4
lov. dep., Novara (II) – Sassuolo (I) 1-
3 prel.;

Duminicã: Inter Milano (I) – Cit-
tadella (II) 4-0, Atalanta (I) – Bari (II)
3-0.

LIGA CAMPIONILOR – PLAY-OFF –
MANªA TUR

Astãzi
ªahtior Karagandy (Kaz) – Celtic FC (Sco)
Pacos de Ferreira (Por) – Zenit St. Petersburg (Rus)
Viktoria Plzen (Ceh) – NK Maribor (Sln)
Olympique Lyon (Fra) – Real Sociedad (Spa)
PSV Eindhoven (Ola) – AC Milan (Ita)
Mâine
STEAUA – Legia Varºovia (Pol)
Dinamo Zagreb (Cro) – Austria Viena (Aus)
Ludogoreþ Razgrad (Bul) – FC Basel (Elv)
Schalke 04 (Ger) – PAOK Salonic (Gre)
Fenerbahce Istanbul (Tur) – Arsenal FC (Ang)
Returul este programat sãptãmâna viitoare, în 27/28 august.
Câºtigãtoarele acestor duble vor accede în faza grupelor, acolo unde sunt

calificate direct urmãtoarele echipe: Bayern Munchen (Ger), FC Barcelona
(Spa), Chelsea FC (Ang), Real Madrid (Spa), Man. United (Ang), FC Porto
(Por), SL Benfica (Por), Atletico Madrid (Spa), ªahtior Doneþk (Ucr), Olympi-
que Marseille (Fra), ÞSKA Moscova (Rus), Paris Saint-Germain (Fra), Juven-
tus Torino (Ita), Man. City (Ang), Ajax Amsterdam (Ola), Borussia Dortmund
(Ger), Olympiacos FC (Grecia), Galatasaray (Tur), Bayer Leverkusen (Ger), FC
Copenhaga (Dan), SSC Napoli (Ita), RSC Anderlecht (Bel).

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
TVR 1

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Lyon – Sociedad.
Digi Sport 1

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: PSV Eindhoven – Milan.
Digi Sport 2

18:00, 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: ªahtior Karagandy – Celtic,
Lyon – Sociedad.

Digi Sport 3

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Pacos – Zenit.
Dolce Sport 1

18:00, 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: ªahtior Karagandy – Celtic,
PSV Eindhoven – Milan.

Dolce Sport 2

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Lyon – Sociedad.
Eurosport

15:00, 17:00, 19:00, 21:00 – HOCHEI PE IARBÃ – Campionatul Euro-
pean feminin de la Anwerp (Belgia), faza grupelor: Anglia – Scoþia, Spania –
Germania, Irlanda – Belgia, Olanda – Belarus / 23:00 – CICLISM – Challenge-
ul Pro (SUA).
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Astra 4 4 0 0 15-4 12
Botoşani 5 3 2 0 6-3 11
ACS Poli 5 3 1 1 8-5 10
Steaua 3 3 0 0 7-2 9
Petrolul 5 2 3 0 5-3 9
Oţelul 5 3 0 2 6-5 9
Ceahlăul 5 2 2 1 7-4 8
Pandurii 5 2 1 2 7-7 7
Săgeata 4 1 2 1 4-4 5
Dinamo 5 1 2 2 4-5 5
CFR Cluj 5 1 2 2 4-10 5
FC Vaslui 3 1 1 1 5-3 4
Chiajna 1 1 0 0 1-0 3
Mediaş 5 0 2 3 3-6 2
Braşov 5 0 2 3 3-7 2
Viitorul 4 0 2 2 1-6 2
„U” Cluj 4 0 1 3 3-7 1
Corona 5 0 1 4 3-11 1

6

5

4

LIGA I

Etapa a V-a
ACS Poli – FC Botoşani 0-1
A marcat: Tincu 17.
Oţelul – FC Braşov 1-0
A marcat: Marquinhos 82.
Corona Braşov – Dinamo 1-1
Au marcat: V. Munteanu 40 / Elton 7.
Pandurii – Astra Giurgiu 1-3
Au marcat: Eric 5 / Ivanovski 42, 63, Junior Morais 86.
Petrolul – Ceahlăul 1-1
Au marcat: Hamza 6 / Golubovici 72.
Steaua – CFR Cluj 3-0
Au marcat: Piovaccari 12, Ad. Popa 34, Tănase 60.
Viitorul – Gaz Metan 0-0

Meciurile „U” Cluj – Concordia şi FC Vaslui – Săgeata s-au jucat
aseară.

CS Universitatea şi-a prezentat
ieri staff-ul, în care recent s-a pro-
dus o infuzie de foşti jucători re-
prezentativi ai Ştiinţei, echilibrân-
du-se astfel raportul cu „stranie-
rii” Ioan Codoban şi Felix Grigo-
re. Managerul general Pavel Badea
i-a adus lângă el pe Silvian Cris-
tescu, pe postul de team-manager,
Ovidiu Stângă, coordonator al cen-
trului de copii şi juniori şi Cornel
Papură, antrenorul primei echipe
de juniori şi al echipei-satelit. Invi-
tat special la conferinţa de presă a
fost Nicolae Tilihoi, care, din par-
tea Craiovei Maxima, garantează
pentru proiectul demarat în vara
aceasta. „Colegii mei din Craiova
Maxima m-au desemnat să-i repre-
zint, eu fiind cel care a jucat cele
mai multe meciuri pentru Univer-
sitatea Craiova, dar şi ultimul care
am adus un trofeu, titlul cu echipa
de tineret. Suntem alături de acest
proiect, fiindcă este simplu şi efi-
cient şi este menit să ne redea bu-
curia fotbalului. Palmaresul este la
noi, cei care l-am făcut şi la su-
porterii echipei, nu la cineva aca-
să. Cine ţine cu această echipă ţine
cu gloriile Ştiinţei, cu municipali-
tatea, c u clubul-mamă.  Nu o să
acceptăm decât performanţa pen-
tru această echipă. Ne-am săturat
ca puştii din Oltenia să vadă doar
poze cu performanţele noastre, iar
la televizor pe Steaua, vrem să fim
din nou ce am fost” a declarat Ni-
colae Tilihoi.

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, Pri-
măria Craiova -Sport Club Municipal Craiova şi De-
cathlon, organizează în ziua de 1 septembrie  2013,
începând cu orele 16, în Piaţa Mihai Viteazu din Craio-
va, o mare manifestare sportivă, sub titulatura Basket-
ball day (Ziua Baschetului). Împreună cu partenerii care
s-au alăturat proiectului - SportArena şi New Age Ad-
vertising – organizatorii îşi propun promovarea jocului
de baschet în inima oraşului, prin instalarea, pentru o
zi, a 2 terenuri de streetball oficiale cât şi a altor 5 panouri
pentru adulţi şi 10 minipanouri pentru copii. La aceste
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Noul team-manager al Universităţii Craiova spune că este
o blasfemie ca acest club să fie prezentat drept un surogat

Cristescu:
„Am aderat la un proiect curat”

Instalat team-manager şi pentru
că „este mai acid în discurs”, după
cum recunoştea Pavel Badea, Sil-
vian Cristescu a avut din start o
poziţie „de luptă” la adresa lui Adri-
an Mititelu: „Noi suntem Universi-
tatea Craiova, iar în etapa a doua
avem meci cu CS Severin. Sun-
tem clubul-mamă, iar mamă ai doar
una, taţi nu se ştie niciodată câţi
ai, ca să glumim puţin. Noi nu am
fost nici oameni de afaceri dubioşi,
nici escroci, nici turnători, noi am
reprezentat cu mândrie Ştiinţa. Am
avut o experienţă nefericită în fot-
bal acum doi ani şi mi-am zis că
nu mă mai implic, dar am aderat la
acest proiect curat. Este o blasfe-
mie ca vreo persoană să spună că
acest club este un surogat. Vrem
să fim judecaţi în funcţie de rezul-
tate, nu vrem să stăm toată ziua la
televizor ca maimuţoii, să ne im-
plicăm în polemici, în cancanuri.
Vom riposta însă la provocări, sun-
tem totuşi olteni şi, ştiţi cum e cân-
tecul «cin’ se ia cu mine rău, să-l
ferească Dumnezeu!»

Stângă:
„Craiova are nevoie de idoli”
CS Universitatea a primit lovi-

tură prin plecarea celor mai bune
produse ale c entrului de copii şi

juniori la echipa lui Mititelu şi toc-
mai pentru a nu se mai întâmpla
astfel de lucruri au fost aduşi Ovi-
diu Stângă şi Cornel Papură. Fost
antrenor al Ştiinţei, al naţionalei de
tineret a României, dar şi bun cu-
nosc ător  al fotbalului olandez,
Stângă şi-a expus strategia: „Îmi
propun să oprim tot ce avem mai
bun la Craiova, nu să mergem după
jucători prin Brazilia. Craiova a mai
avut, fotbalişti, dar nu a mai avut
idoli,  as ta trebuie să produc em
noi”.  Antrenorii cu c are va c ola-
bora Stângă sunt: Cornel Papură,
responsabil cu ec hipa-satelit şi
echipa de juniori A, Daniel Mogo-
şanu, Ion Ciocan şi Dandu Usta-
bacieff, urmând a fi aduşi un an-
trenor cu portarii şi un praparator
fizic. Universitatea II va lua s tar-
tul în Liga a IV-a Dolj,  urmând să
evolueze pe unul dintre terenurile
c omplexului „Ion Oblemenco”
sau pe arena „Extensiv”. „Vrem
să producem jucători pentru pri-
ma echipă a clubului, să impor-
tăm c ât mai puţin. Trebuie să că-
utăm jucători talentaţi,  să-i c reş-
tem ş i să-i promovăm” a spus
Cornel Papură. Staff-ul este com-
pletat de noul ofiţer de presă, Cos-
min Cojocăreanu ş i cu juristul
Marius Tiugan. Vineri seara, de la
ora 18 sau de la ora 19,  Universi-
tatea Craiova va întâlni într-un
mec i amic al, pe „Ion Oblemen-
co”,  pe CS Mioveni.

Echipa de baschet, prezentată craiovenilor de
„Basketball Day”
panouri se vor organiza concursuri
de streetball, pe categorii de vârstă,
atât la masculin cât şi la feminin, câş-
tigătorii fiecărei categorii urmând a fi
premiaţi de către organizatori. Pe sce-
na care va fi amplasată în Piaţa Mihai
Viteazu îşi vor dovedi talentul muzi-
cal şi coregrafic mai multe trupe de

dans, zumba si kangoo, precum şi tineri interpreţi cra-
ioveni. Momentul de vârf se va înregistra la orele 20,
atunci când va avea loc prezentarea oficială a echipei
SCM Universitatea Craiova, care va reprezenta oraşul
în acest sezon atât în Liga Naţională, cât şi în Liga
Balcanică. Ionuţ Drăguşin, Travis Bureau, Levar Seals
şi compania vor acorda autografe, vor împărţi suveni-
ruri cu însemnele clubului şi echipei şi vor face foto-
grafii cu iubitorii baschetului care vor lua parte la eve-
niment. De asemenea, nu vor lipsi surprizele, tombole-
le şi momentele speciale.


