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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 0736.202.112

Angajaţii Spitalului de  Psihiatrie  Poiana Mare proteste a-
ză, în această dimineaţă, în curtea unităţii sanitare . Declan-
şată la iniţiativa Sindicatului Unime dical, care susţine de-
me rsurile salariaţilor, greva de avertisme nt e ste  programa-
tă să dureze două ore, sindicaliş tii cerând ca tuturor celor
300 de  angajaţi să li se  acorde  tichetele de masă, iar salari-
zarea personalului să se facă în condiţiile legii.3 AC
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 Şcoala Postliceală Ecologică ,,Sfântul Ştefan”, uni-
tate de învăţământ particulară şi de interes public, con-
form acreditării O.M. 3555 / 2009, primeşte înscrieri în
al XV-lea an de funcţionare, la următoarele calificări
profesionale:

- Asistent Medical Generalist
- Asistent Medical de Farmacie
- Asistent Medical Balneo – Fiziokitetoterapie şi

Recuperare
- Asistent pentru Ocrotirea Persoanelor Vârstnice
- Tehnician Maseur.
Şcoală  cu pregătire şi colaborări europene.
Relaţii la telefon 0251/420.534 şi pe site-ul Şcolii:

www.scoalaecologica.ro.

Cantemir inedit,
la Biblioteca Judeţeană

Cu prilejul comemorării a 290 de ani de la moartea lui Dimitrie Cante-
mir – domnitor al Moldovei, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia
Aman” organizează şi găzduieşte astăzi lansarea mai multor volume din
Integrala Manuscriselor Cantemir, coordonată de Constantin Barbu
şi apărută la Editura craioveană „Revers”. Evenimentul are loc cu spriji-
nul Consiliului Judeţean Dolj şi se desfăşoară cu începere de la ora 13.00,
în Sala „Nicolae Romanescu” a bibliotecii.

Costică
Ştefănescu
s-a sinucis

Căpitanul Craiovei Maxi-
ma, Costică Ştefănescu (62 de
ani), s-a sinucis aseară,
aruncându-se de la balconul
Spitalului Militar, acolo unde
era internat. De câteva luni,
el fusese diagnosticat de
medici cu o boală necruţătoa-
re, cancer pulmonar. După o
serie de investigaţii şi trata-
mente în Germania, care nu
au adus nici o îmbunătăţire,
Ştefănescu se întorsese la
Bucureşti, unde timp de două
luni a fost internat la Spitalul
Militar. În cele din urmă, el a
apelat şi la specialişti din
Cuba, dar nici această varian-
tă nu a avut rezultatul
scontat.
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Procurorul general, Tiberiu Niþu, a declarat ieri, la
CSM, cã nu este la curent cu un eventual proiect prin
care Ministerul Justiþiei (MJ) propune anularea pen-
siei speciale a magistraþilor condamnaþi pentru co-
rupþie, precizând cã, din punct de vedere juridic, nu
crede cã „anulare” este cuvântul potrivit. „Nu sunt la
curent cu un eventual proiect de lege prin care Mi-
nisterul Justiþiei propune anularea pensiilor celor
condamnaþi. Nu sunt un specialist în dreptul muncii
ºi în drept civil. Eu vorbesc ca jurist, poate ca impact
ar fi benefic, dar din punct de vedere juridic, nu ºtiu
dacã cuvântul anulare este cel mai potrivit. Cred cã
se pot face discuþii vizavi de o anumitã pensie spe-
cialã ºi o anumitã pensie de asigurãri sociale”, a de-
clarat procurorul general al României. Ieri, însã, ple-
nul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dez-
bãtut, dupã suplimentarea ordinii de zi, proiectul de
lege pentru completarea Legii 303/2004 privind sta-
tutul judecãtorilor ºi procurorilor ºi l-a avizat, cu ob-
servaþii. Concret, CSM s-a declarat de acord cu pier-
derea pensiilor de serviciu ale magistraþilor condam-
naþi definitiv pentru corupþie ºi excluºi din magistra-
turã din acest motiv. Anterior, ºi comisia „Indepen-
denþa ºi responsabilizarea justiþiei” din cadrul CSM
ºi-a dat avizul pentru pierderea pensiei de serviciu de
cãtre magistraþii condamnaþi definitiv pentru corup-
þie, care au fost excluºi din magistraturã din acest
motiv. Comisia a apreciat cã este necesarã o inter-
venþie legislativã cu privire la pierderea pensiei de
serviciu de cãtre magistraþii condamnaþi penal, însã a
atras atenþia cã una dintre prevederile din proiectul
ministerului pune probleme de neconstituþionalitate
din perspectiva retroactivitãþii legii. Proiectul conþi-
ne un articol unic care prevede: „Art. 97 alin. 1 - (1)
Nu beneficiazã de pensie de serviciu ºi nici de in-

Ghibu, Atanasiu, Nicolai,
printre numele
vehiculate la Transporturi

Actualul secretar de stat din Ministe-
rul Transporturilor Cristian Ghibu este
vãzut de mai mulþi liberali ca potenþial
candidat pentru acest portofoliu, numele
sãu fiind vehiculat însã alãturi de cele ale
lui Teodor Atanasiu, fost ministru al Apã-
rãrii, Norica Nicolai, europarlamentar,
Cristian Buican, secretar al Camerei De-
putaþilor, sau senatorul Marius Nicoarã.
O decizie în acest sens urmeazã a fi luatã
duminicã de Biroul Permanent Naþional
al PNL. Surse liberale au precizat, ieri,
pentru Mediafax, cã Ghibu, care a fost
nominalizat de PNL pentru funcþia de se-
cretar de stat ºi care a fost numit de pre-
mierul Victor Ponta pentru a se ocupa de
conducerea ministerului în timpul interi-
matului asigurat de el, ar putea fi potenþi-
alul candidat pentru acest portofoliu. Pre-
mierul Ponta a declarat, luni, cã Ovidiu
Silaghi ºi-a retras candidatura pentru
funcþia de ministru al Transporturilor, el
menþionând cã, pânã la expirarea man-
datului sãu de interimar, PNL va face o
altã propunere, care va fi prezentatã pre-
ºedintelui Traian Bãsescu.

Fosta gimnastã
Corina Ungureanu,
candidat independent
la europarlamentare

Fosta gimnastã Corina Ungureanu ºi-
a anunþat, ieri, candidatura ca indepen-
dent la alegerile pentru Parlamentul Euro-
pean de anul viitor, ea demisionând în acest
sens din PSD, partid în care era înscrisã.
Fosta campioanã mondialã la gimnasticã,
în prezent consilier al primarului munici-
piului Ploieºti pe probleme de sport, ºi-a
fãcut publicã decizia printr-un comunicat
de presã care are drept antet numele sãu,
însoþit de sloganul „Gândiþi liber!”. „(...)
am decis sã candidez în nume propriu, ca
independentã. Pentru a mã conforma dis-
poziþiilor legale în materie, care prevãd în
mod expres cã la alegerile europarlamen-
tare nu se admit candidaturi independente
ale membrilor partidelor politice, mi-am
înaintat demisia din Partidul Social Demo-
crat”, precizeazã Corina Ungureanu în
comunicatul de presã.

Procurorul general al României, Ti-
beriu Niþu, a declarat ieri, la Consiliul
Superior al Magistraturii (CSM), cã
avizul de începere a urmãririi penale
pe care Parlamentul trebuie sã-l dea în
cazul unui ministru sau al unui fost
ministru care este ºi parlamentar este
doar o simplã formalitate. „Cred cã
acest aviz este, din punctul ãsta de
vedere, o simplã formalitate, pentru cã

Fostul ministru al Apãrãrii, libera-
lul Corneliu Dobriþoiu, a confirmat ieri
cã procurorii Direcþiei Naþionale Anti-
corupþie (DNA) l-au pus sub acuzare
pentru sãvârºirea infracþiunii de fals
intelectual în legãturã cu atribuirea
unei locuinþe de serviciu. Dobriþoiu,
general maior în rezervã, s-a prezentat
ieri la DNA, unde procurorii l-au anun-
þat cã a fost extinsã urmãrirea penalã
pe numele lui. „Astãzi mi-au adus la
cunoºtinþã extinderea urmãririi pena-
le în acest dosar. Aº fi acuzat cã am
plãnuit chestiunea asta din 1999, în-
chirierea, cumpãrarea apartamentului
la preþul subvenþionat, când în 1999
nici nu ºtiu dacã era gata locuinþa. Eu
am fãcut un raport ca orice om care nu
avea locuinþã. Am fãcut raport pentru
locuinþã de serviciu. Nu se ºtiau pre-
þuri, nu se ºtiau nici un fel de detalii”,
a spus Dobriþoiu, la ieºirea din sediul
DNA. Gheorghiþã Mateuþ, avocatul lui
Dobriþoiu, a explicat cã procurorii au
schimbat încadrarea juridicã din abuz
în serviciu în complicitate la abuz în
serviciu ºi au extins cercetãrile pe nu-

Ministrul Educaþiei, Remus Pricopie, a anunþat, ieri,
la Eforie, cã începând din anul ºcolar 2013/2014 vor
exista evaluãri naþionale ºi la clasele a II-a, a IV-a ºi a VI-
a, el spunând cã este necesarã o astfel de mãsurã în
condiþiile în care pânã la clasa a VIII-a nu existã nici o
evaluare. „Este vorba de sistemul de evaluare periodi-
cã, evaluarea la clasa a II-a, la clasa a IV-a ºi la clasa a
VI-a. Este o idee veche, nu am venit eu cu ea la Minis-
terul Educaþiei, este o idee pe care instituþiile speciali-
zate în ºtiinþele educaþiei din þarã ºi din strãinãtate o
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demnizaþia prevãzutã la art. 81 judecãtorii, procurorii,
magistraþii-asistenþi ºi asimilaþii acestora condamnaþi
definitiv în condiþiile art. 65. (2) Prevederile alin. (1)
sunt aplicabile ºi judecãtorilor, procurorilor, magis-
traþilor-asistenþi ºi asimilaþilor acestora sancþionaþi
disciplinar cu excluderea din magistraturã. (3) În si-
tuaþia în care personalul prevãzut la alin. (1) sau (2) a
încasat pensia de serviciu pânã la data rãmânerii de-
finitive a hotãrârii de condamnare sau, dupã caz, a
hotãrârii prin care s-a dispus sancþiunea excluderii
din magistraturã, acesta este obligat sã restituie dife-
renþa dintre pensia de serviciu încasatã ºi pensia din
sistemul public de pensii, precum ºi indemnizaþia pre-
vãzutã de art. 81. (4) Personalul prevãzut la alin. (1) ºi
(2) beneficiazã de pensie în sistemul public, în condi-
þiile legii. (5) Pe durata procedurii disciplinare sau a
procesului penal, soluþionarea cererii de acordare a
pensiei de serviciu se suspendã pânã la soluþionarea
definitivã a procedurii disciplinare ori, dupã caz, a
procesului penal. (6) Prevederile alin. (1), (2) ºi (4) se
aplicã ºi magistraþilor excluºi din magistraturã sau
condamnaþi definitiv anterior intrãrii în vigoare a pre-
zentei legi, indiferent de momentul pensionãrii”. „Co-
misia a apreciat cã alineatul (2) al articolului propus ar
trebui sã se regãseascã într-un alt proiect de act nor-
mativ, care sã coreleze toate textele care vizeazã rãs-
punderea disciplinarã ºi efectele acesteia. În privinþa
alineatului (6), Comisia, cu majoritate, a apreciat cã
acesta pune probleme de neconstituþionalitate din
perspectiva retroactivitãþii legii. În concluzie, Comi-
sia apreciazã cã este necesarã o intervenþie legislati-
vã cu privire la pierderea pensiei de serviciu de cãtre
magistraþii condamnaþi penal, însã s-a propus ca
Ministerul Justiþiei sã promoveze atât propunerile
formulate de cãtre Comisia nr. 1 în cadrul dezbaterilor

vizând modificarea Legii 303/2004, cu privire la pier-
derea pensiilor de serviciu, cât ºi propunerile de mo-
dificare a art. 65 din aceeaºi lege (...)”, se aratã în
minuta postatã pe site-ul instituþiei.

Prezent la ºedinþa CSM, ministrul Justiþiei, Robert
Cazanciuc, a þinut sã precizeze la final cã legea se va
aplica ºi magistraþilor deja condamnaþi definitiv. „Am
stabilit (n.r. – împreunã cu CSM), de asemenea, cã
aceastã lege, din momentul în care a intrat în vigoare,
se va aplica ºi celor care au fost condamnaþi pânã
acum pentru fapte de corupþie ºi vor pierde aceastã
pensie imediat ce legea va intra în vigoare. Nu se
pune problema de retroactivitate a legii. Legea poate
dispune doar pentru viitor. (...) Deci cei care au aceastã
pensie acum, pânã în momentul în care legea va intra
în vigoare vor beneficia de ea, dar din momentul in-
trãrii acesteia în vigoare aceastã platã se va sista
imediat”, a explicat Cazanciuc.

Niþu: Avizul de începere a urmãririi penale în cazul
unui ministru parlamentar, o simplã formalitate

de fapt vine în beneficiul persoanei
care este suspectã de sãvârºirea unei
infracþiuni, pentru cã, în cazul în care
ai spune cã nu dai acest aviz, asupra
acelei persoane ar putea plana anumi-
te suspiciuni ºi nu ºi-ar putea face
apãrãrile necesare. Cred cã este în
beneficiul celui suspectat sã benefi-
cieze de un cadru procesual în care
sã-ºi formuleze apãrãrile ºi sã benefi-
cieze de drepturile ºi garanþiile pe care
Codul de procedurã ºi legislaþia în vi-
goare i le oferã”, a spus Niþu, referi-
tor la posibilitatea ca Parlamentul sã
nu-ºi dea acordul pentru începerea
urmãririi penale în cazul deputatului
Ovidiu Silaghi, acuzat de trafic de in-
fluenþã, faptã comisã în perioada în
care acesta a fost ministru al Trans-
porturilor ºi prin care l-ar fi favorizat
pe omul de afaceri Nelu Iordache. Si-
laghi a fost nominalizat din nou de
PNL la postul de ministru al Trans-
porturilor, în urma demisiei lui Relu
Fenechiu.

mele fostului ministru pentru fals in-
telectual. El a precizat cã dosarul este
finalizat ºi urmeazã sã fie prezentat
materialul de urmãrire penalã. În 16
aprilie, DNA informa cã procurorii au
început urmãrirea penalã faþã de Do-
briþoiu, în sarcina cãruia s-a reþinut cã
„a închiriat ºi, ulterior, a cumpãrat, în
regim subvenþionat, o locuinþã de ser-
viciu de la Ministerul Apãrãrii Naþio-
nale, cu încãlcarea prevederilor lega-
le, fãcând uz de declaraþii false care
au fost de naturã sã îi inducã în eroare
pe membrii comisiei de vânzare. Ast-
fel, la data încheierii contractului de
vânzare-cumpãrare a locuinþei de ser-
viciu din municipiul Bucureºti, con-
tractul de închiriere era expirat (din
data de 29.06.2005), nefiind astfel în-
deplinitã condiþia existenþei unui con-
tract de închiriere valid la momentul
vânzãrii. Declaraþia notarialã datã la
8.06.2005 de cãtre Corneliu Dobriþoiu
nu corespunde realitãþii, deoarece, la
momentul respectiv, acesta deþinea
împreunã cu soþia sa o locuinþã pro-
prietate personalã”, susþin procurorii.

Corneliu Dobriþoiu confirmã cã este cercetat
de DNA ºi pentru fals intelectual

Din anul ºcolar 2013/2014 vor fi evaluãri naþionale la clasele a II-a, a IV-a ºi a VI-a
studiazã de ani de zile, iar principalul motiv pentru care
trebuie sã introducem aceastã evaluare este acela cã noi,
în sistemul nostru de educaþie, pânã la clasa a VIII-a nu
avem nici o evaluare de sistem. Evaluarea naþionalã
este prima evaluare dupã ani buni de ºcoalã. Sã nu ne
mirãm când constatãm cã 25% din copiii noºtri nu reu-
ºesc sã ia nota 5 la douã examene. Mã rog, nu sunt
uºoare, dar nu sunt nici grele, sunt examene de evalua-
re naþionalã, matematica ºi româna, de la sfârºitul clasei
a VIII-a”, a declarat ministrul Educaþiei. În opinia aces-

tuia, prin introducerea evaluãrilor naþionale ºi la clasele
a II-a, a IV-a ºi a VI-a se poate urmãri mai bine cum
evolueazã fiecare elev, dar ºi dacã ºi unde sunt proble-
me la nivel de ºcoalã, de clasã sau de elev. „Acest
sistem va deveni standard începând cu anul ºcolar 2013/
2014. Prin urmare, dupã câþiva ani de grãdiniþã, dupã
clasa pregãtitoare, dupã clasa I, ajungem în clasa a II-a ºi
putem sã vedem care este nivelul elevilor, iar informaþiile
respective le putem folosi pentru a vedea unde avem
vulnerabilitãþi (...)”, a explicat Remus Pricopie.
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Liderul de sindicat al Unimedical, Ion Co-
tojman, a explicat că, înainte de declanşarea
grevei de avertisment de astăzi, s-au purtat
negocieri şi a fost epuizată şi procedura de
conciliere cu conducerea Spitalului de Psi-
hiatrie Poiana Mare, însă fără vreun rezul-
tat. „Având în vedere că revendicările sala-
riaţilor de la Spitalul de Psihiatrie Poiana
Mare, membri ai Sindicatului Unimedical, nu
au fost soluţionate în perioada negocierii şi

concilierii Conflictului colectiv de muncă la
nivelul unităţii, salariaţii au hotărât declanşa-
rea grevei generale. Aceasta va fi declanşată
după greva de avertisment care va avea loc
miercuri (n.r. – astăzi) în cazul în care nu
vor fi soluţionate revendicările”, a declarat
Ion Cotojman.

42 de salariaţi aşteaptă de ani buni
să fie promovaţi

Sindicaliştii cer ca toţi cei 300 de angajaţi
ai spitalului să-şi primească tichetele de masă
(câte 20 de tichete pe lună). O altă solicitare
se referă la salarizarea personalului. În opi-
nia protestatarilor, o parte din angajaţi, mai
exact 42, ar fi trebuit să primească salarii
mai mari în urma promovărilor în grade şi
funcţii. „Sunt patru asistenţi medicali care

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU
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Angajaţii Spitalului de Psihiatrie Poiana

Mare protestează, în această dimineaţă, în
curtea unităţii sanitare. Declanşată la ini-
ţiativa Sindicatului Unimedical, care susţi-
ne demersurile salariaţilor, greva de aver-

tisment este programată să dureze două ore,
sindicaliştii cerând ca tuturor celor 300 de
angajaţi să li se acorde tichetele de masă,
iar salarizarea personalului să se facă în
condiţiile legii.

trebuia să fie promovaţi de la stadiul de de-
butanţi la cel de asistenţi medicali, ca să poa-
tă să primească şi ei un salariu mai mare,
conform legii. De 3 ani şi jumătate sunt ţi-
nuţi în aceleaşi posturi, cu salarii mai mici,
deşi legea spun că este obligatoriu să fie pro-
movaţi după numai şase luni”, a arătat lide-
rul Unimedical.

Sindicaliştii cer salarizarea
personalului în condiţiile legii

Încadraţi ca debutanţi, dar cu o vechime
în spital de peste 3 ani, cei patru angajaţi de
la Poiana Mare au primit în fiecare lună un
salariu de 8 milioane de lei vechi. Dacă ar fi
fost promovaţi, susţin sindicaliştii, aceştia
ar fi primit leafa cuvenită,
adică 16 milioane de lei
vechi. „Promovarea are loc
în termen de şase luni de la
angajare. Conform Ordinu-
lui Ministerului Sănătăţii nr.
1.229 din 2011, care pri-
veşte criteriile de evaluare
anuale, dacă nu se face to-
tuşi atunci, devine obliga-
torie la un an. Ori aceşti oa-
meni tineri, care luc rează
într-un spital greu cum este
cel de la Poiana Mare, au
fost lăsaţi pe aceeaşi înca-
drare mai bine de trei ani de
zile şi au pierdut nişte bani
care li se cuveneau”.

Cu studii superioare, dar plătiţi
ca absolvenţi de postliceală

O altă situaţie este cea a asistenţilor medi-
cali. Deşi au studii superioare în Medicină,
doi dintre salariaţii Spitalului de Psihiatrie Po-
iana Mare au rămas cu aceleaşi salarii ca şi
alţi asistenţi care au absolvit o şcoală postli-
ceală în domeniu. „Sunt doi asistenţi medi-
cali acolo care au terminat facultatea şi s-au
angajat la Poiana Mare în 2010. De atunci şi
până acum, au primit bani ca şi colegii lor
care au în CV o şcoală postliceală. Angajato-
rul ar fi trebuit să admită trecerea acestora la
o grilă de salarizare superioară, conform stu-
diilor”, a mai spus Ion Cotojman. Potrivit sin-

dicaliştilor, fiecare asistent medical aflat în
această situaţie a pierdut aproximativ 5 mili-
oane de lei vechi pe lună.

Tichetele de masă, o cheltuială
prea mare pentru spital

Directorul Spitalului de Psihiatrie Poiana
Mare, Virginia Dianu, susţinea ieri că tiche-
tele de masă pentru cei peste 300 de angajaţi
nu pot fi acordate din cauza problemelor fi-
nanciare ale unităţii sanitare. „Am spus şi la
Prefectură acelaşi lucru: cu dragă inimă aş
fi vrut să le dau medicilor noştri tichetele de
masă, dar nu am cum, fiindcă suma e prea
mare. Dar sunt deschişi la orice calcule, la
orice idei care ar veni din partea sindicalişti-

lor”. Potrivit directorului, tichetele de masă
ar însemna o cheltuială lunară de 600 mili-
oane de lei vechi. În altă ordine de idei, da-
toriile actuale ale spitalului se ridică la suma
de 4 miliarde de lei vechi, dar, conform
managerului, acestea vor fi achitate „într-
o lună sau două”.

Concursul de promovare,
chiar în ziua grevei

Lucrurile sunt puţin mai complicate în
ceea ce priveşte promovarea salariaţilor.
Coincidenţa face ca exact astăzi, cu o oră
înainte de declanşarea grevei de avertisment,
la spital să fie organizat concursul de promo-
vare a celor patru asistenţi medicali debutanţi.
„Chiar mâine (n.r. – astăzi) are loc promova-
rea a patru asistenţi debutanţi”, a anunţat ma-
nagerul Virginia Dianu. Procedura după care
se face promovarea, şi anume prin examen,
este contestată de sindicalişti, care susţin că
aceasta ar fi trebuit să fie făcută în cadrul uni-
tăţii, în baza unei fişe de evaluare, conform
legii. Întrebată de ce au fost promovaţi abia
acum debutanţii, managerul de la Spitalul de
Psihiatrie Poiana Mare a invocat un alt cadru
legal care „îmi dă voie să fac aceste promo-
vări numai după trei evaluări anuale consecuti-
ve. Şi acum s-a împlinit acest termen”.

Ar putea urma greva generală
Greva de avertisment durează două ore,

între 10.00 şi 12.00, timp în care medicii şi
asistenţii participanţi la protest îşi vor opri ac-
tivitatea. Dacă revendicările nu vor fi soluţio-
nate nici astăzi, protestatarii ar putea declan-
şa chiar greva generală. „Având în vedere că
Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare se află în
subordinea Ministerului Sănătăţii, solicităm
acestei instituţii să se implice în soluţionarea
revendicărilor, înainte de a declanşa greva
generală, care ar genera o stare de instabilita-
te la nivelul unităţii sanitare”, a declarat lide-
rul Unimedical, Ion Cotojman. Spitalul de
Psihiatrie Poiana Mare este considerat una
dintre unităţile sanitare strategice, având în
vedere că aici sunt trataţi pacienţi cu afecţi-
uni psihice, şi, nu de puţine ori, a fost în mij-
locul scandalurilor.

Marin Vintilă,
primarul comunei Poiana
Mare: „Am avut o discuţie cu

managerul spitalului astăzi (n.r. – ieri) şi
ştiu că mâine (n.r. – astăzi) va fi o grevă

acolo. Problema este legată de acele promo-
vări, însă am înţeles de la doamna director că
acestea au început să fie făcute în urmă cu o

lună şi vor avea loc chiar şi mâine. Şi cu
bonurile de masă este o problemă. Însă

spitalul aparţine de Ministerul Sănătăţii şi noi
nu putem să îi ajutăm financiar. Pentru că
sunt însă pe raza comunei noastre, ori de

câte ori a fost nevoie i-am sprijinit, fie
că au avut nevoie să le deszăpezim

drumul sau alte treburi
gospodăreşti”.
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Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova au finalizat
cercetãrile ºi l-au trimis în judeca-
tã, în stare de arest preventiv, pe
Paulicã Neagoe, de 58 de ani, pri-
marul comunei Þuglui, pentru fapte
de corupþie. În acelaºi dosar au mai
fost trimiºi în judecatã Iulian Mi-
hai, Constantin Coman, Zaga Radu
(tot în stare de arest preventiv) ºi
Luciana Mihai (în stare de liberta-

Primarul comunei Þuglui, Paulicã Neagoe, a
fost trimis în judecatã, în stare de arest pre-
ventiv, de procurorii Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova, pentru infracþiuni de co-
rupþie. Dosarul, în care au mai fost trimise în
judecatã alte patru persoane – administratori
de societãþi comerciale –, a fost înregistrat pe
rolul Judecãtoriei Craiova pe 13 august a.c.,
datã la care instanþa a menþinut arestarea pri-

marului ºi a celorlalþi trei inculpaþi împreunã
cu care a fost arestat pe 19 iulie. Toþi patru au
fãcut recurs împotriva menþinerii arestãrii, re-
curs programat sã se judece azi la Tribunalul
Dolj. Procurorii au reþinut în rechizitoriu fap-
tul cã primarul a creat un prejudiciu bugetului
local de 473.000 de lei prin achiziþionarea di-
rectã a unor bunuri, cu încãlcarea prevederi-
lor legale.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

te), cei patru fiind administratorii
firmelor de la care primarul a
achiziþionat direct bunuri suprae-
valuate ºi chiar bunuri pe care nu
avea voie sã le cumpere.

Potrivit rechizitoriului întocmit
în cauzã de procurori, „în perioa-
da mai 2008 – octombrie 2012,
Paulicã Neagoe, în calitate de pri-
mar ºi ordonator de credite al uni-
tãþii administrativ-teritoriale Þuglui,

prin folosirea procedurii de achi-
ziþii directe de produse, cu încãl-
carea prevederilor legale, a accep-
tat la platã facturi pentru o serie
de bunuri, achiziþiile fãcându-se la
preþuri supraevaluate sau fãrã sã
se justifice din punctul de vedere
al legalitãþii, oportunitãþii sau ne-
cesitãþii acestora. În acest fel, a
avizat plãþi nelegale în valoare de
aproximativ 473.000 de lei, sumã
cu care a fost prejudiciat bugetul
local. În sarcina primarului s-au
reþinut 22 de acte materiale de abuz
în serviciu contra intereselor pu-
blice”.

Bunuri inutile sau supraevaluate
în valoare de 473.000 lei

Mai exact, deºi Primãria sau lo-
calitatea nu aveau nevoie, Paulicã
Neagoe a achiziþionat un complex
de joacã pentru copii, balansoare,
leagãne (care au fost amplasate în
câmp), tobogane, indicatoare ru-
tiere ºi de intrare/ieºire localitate,
pichete PSI, stingãtoare PSI, bãn-
cuþe, coºuri de gunoi, limitatoare
de vitezã ºi multe alte bunuri care
au ajuns sã zacã prin diverse co-
tloane, fãrã a fi folosite, dar pen-
tru care au fost plãtite sume de
câteva ori mai mari faþã de valoa-
rea lor de piaþã.

Potrivit anchetatorilor, cea mai
bunã „colaborare”, primarul a
avut-o cu Iulian Mihai, administra-
tor al societãþilor SC Comat
Prescom SRL Olt ºi Total Tehno
Company Olt, 16 dintre cele 22 de
facturi decontate fiind pentru cele
douã firme, de unde s-au cumpã-
rat bunuri în valoare de aproxima-
tiv 330.000 de lei. Pânã ºi anche-
tatorii au fost uimiþi de unele din
produsele plãtite de la buget. Un
exemplu ar fi o tabelã de afiºaj
electronicã – obiect pe care Pri-
mãria nu avea voie sã-l cumpere
pentru cã intrã în categoria mijloa-
celor fixe ºi astfel de achiziþii sunt
interzise din anul 2009, dupã cum
au precizat procurorii, tabelã pen-
tru care s-au plãtit 22.000 de lei.
Achiziþia s-a fãcut în octombrie
2011, de la firma Total Tehno Com-
pany, iar tabela era abandonatã
într-o anexã a Primãriei, unde a
fost gãsitã la percheziþia fãcutã
acolo luna trecutã. În plus, se pare
cã oamenii au vrut sã se punã la
adãpost de o eventualã poluare
chimicã de amploare, întrucât s-
au achiziþionat ºi 30 de bucãþi echi-
pamente de protecþie în acest
sens, în valoare de aproximativ
70.000 de lei, în februarie 2012,
tot de la una dintre firmele lui Iu-
lian Mihai.

Pe 13 august a.c., când s-a în-
registrat la Judecãtoria Craiova
dosarul în care Paulicã Neagoe,
Iulian Mihai, Constantin Coman,
Zaga Radu ºi Luciana Mihai vor fi
judecaþi pentru abuz în serviciu
contra intereselor publice în for-
mã calificatã, complicitate la abuz
în serviciu, fals ºi uz de fals, in-
stanþa a menþinut arestarea preven-
tivã a primilor patru inculpaþi (fe-
meia fiind cercetatã ºi trimisã în
judecatã în stare de libertate). Toþi
patru au declarat recurs împotriva
acestei mãsuri, recurs ce se va ju-
deca astãzi, la Tribunalul Dolj.

Reamintim cã, ofiþeri din cadrul
Serviciului de Investigare a Frau-
delor Dolj, sprijiniþi de luptãtori ai
Serviciului pentru Acþiuni Specia-
le din cadrul IPJ Dolj au efectuat,
pe 18 iulie, trei percheziþii domici-
liare în localitãþile Potcoava, jude-
þul Olt, Bãileºti ºi Þuglui, din jude-
þul Dolj, la locuinþele inculpaþilor.
În urma probatoriului administrat,
în aceeaºi zi s-a luat mãsura reþi-
nerii pe bazã de ordonanþã de reþi-
nere pe 24 ore a lui Paulicã Nea-
goe, Iulian Mihai (39 de ani), Con-
stantin Coman (54 de ani) ºi Zaga
Radu (38 de ani), care au fost in-
troduºi în arestul IPJ Dolj. O zi mai
târziu, pe 19 iulie, toþi cei patru au
fost arestaþi preventiv pe 29 de zile.

Miercurea trecutã, pe 14 august, judecã-
torii Tribunalului Dolj au admis cererea de
eliberare provizorie pe cauþiune formulatã de
Alin Ovidiu Pãsculescu. Procurorii DIICOT
– Serviciul teritorial Craiova au declarat re-
curs, care a fost respins, luni dupã-amiazã
de magistraþii Curþii de Apel Craiova. În
aceste condiþii, luni searã, tânãrul a fost pus
în libertate, pãrãsind arestul IPJ Dolj. Pe
perioada eliberãrii provizorii, Pãsculescu tre-
buie sã se supunã urmãtoarelor obligaþii in-
stituite de instanþã: sã nu depãºeascã limita
teritorialã a municipiului Craiova decât în
condiþiile stabilite de instanþã; sã se prezinte
la organul de urmãrire penalã sau la instanþa
de judecatã ori de câte ori este chemat; sã
se prezinte la organul de poliþie desemnat cu
supravegherea, respectiv Poliþia municipiu-
lui Craiova, conform programului de supra-

Alin Ovidiu Pãsculescu, fiul Vetei Pãsculescu, fost director la
Administraþia Naþionalã de Îmbunãtãþiri Funciare (ANIF) Dolj ºi

candidat la un loc în Parlament din partea ARD Dolj, a fost eliberat.
Tânãrul, cercetat alãturi de alte trei persoane într-un dosar de skim-
ming ºi deþinere de droguri de risc, a pãrãsit, luni seara, arestul IPJ
Dolj, dupã ce Curtea de Apel Craiova a respins recursul procurorilor
DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova împotriva deciziei Tribunalului

Dolj de eliberare provizorie pe cauþiune a lui Pãsculescu. Ceilalþi
inculpaþi sunt în continuare în spatele gratiilor.

veghere întocmit sau ori de câte ori
este chemat; sã nu îºi schimbe locuin-
þa fãrã încuviinþarea instanþei care a
dispus mãsura; sã nu deþinã, sã nu fo-
loseascã ºi sã nu poarte nici o cate-
gorie de arme; sã nu se apropie de
ceilalþi inculpaþi, învinuiþi ºi martori ºi
sã nu comunice cu aceºtia, direct sau
indirect.

Reamintim cã poliþiºtii Brigãzii de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova, împreunã cu procurorii DIICOT
Craiova, cu sprijinul ofiþerilor SIPI Dolj ºi al
„mascaþilor” de la IPJ Dolj, au fãcut, pe 11
iulie, seara, ºapte percheziþii domiciliare –
cinci în Craiova ºi câte una în Cãlãraºi ºi
Dãbuleni –, fiind gãsite trei dispozitive tip
„gurã de bancomat”, componente electro-
nice pentru copierea datelor de la ATM-uri

bancare ºi instrumente necesare confecþio-
nãrii acestora, carduri bancare, aproximativ
150 grame de canabis ºi 10 plante în diferite
stadii de vegetaþie (culturã in door). O zi mai
târziu, patru tineri au fost arestaþi preventiv
pe 29 de zile în acest dosar, respectiv Mihai
Cristian Popa (29 de ani), din Craiova, Da-
niel Valentin Popa (30 de ani), din Dãbuleni,
Adrian Gaie (28 de ani) ºi Alin Ovidiu Pãs-
culescu (26 de ani), din Craiova, inspector
asistent la DJST Dolj, fiul Vetei Pãsculescu.

Poliþiºtii Secþiei 3 Craiova au fost anunþaþi,
luni dupã-amiazã, cã o femeie a fost gãsitã
spânzuratã cu un cablu TV de o þeavã din us-
cãtoria de la etajul 8 al blocului V8 din cartierul
Lãpuº. Oamenii legii au stabilit cã este vorba
despre Marcela Feraru, de 45 de ani, ºi nu au
gãsit nici un bilet în care femeia sã-ºi explice
gestul. Cadavrul a fost ridicat ºi depus la mor-
gã, în vederea efectuãrii necropsiei ºi existã
posibilitatea ca aceasta sã fi suferit de afecþi-
uni psihice. „Trupul neînsufleþit nu prezenta
urme vizibile de violenþã ºi, dupã finalizarea
cercetãrii la faþa locului, a fost ridicat ºi depus
la morgã pentru efectuarea necropsiei”, ne-a
declarat inspector principal Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

S-a spânzurat
în uscãtorie
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S-a prăpădit duminică, în spi-
talul Akdeniz Universitesi din An-
talya, unde fusese adus de la spi-
talul Anadolu, „regele” romilor, Flo-
rin Cioabă, la vârsta de 58 de ani,
Dumnezeu să-l ier te. Medicii îi
montaseră vineri un dispozitiv de
asistare circulatorie, dar a surve-
nit un stop cardio-respirator. De
duminică, dar urmează şi funera-
liile, şi apoi tot ritualul, cu particu-
larităţile specifice etniei, televiziu-
nile de ştiri, în goana după rating,
n-au altceva de Doamne-ajută de-
cât comentariile exaltate legate de
costurile spitalizării, aducerea aca-
să a mortului, comandarea coşciu-
gului şi a cavoului şi tot ce mai ţine
de o înmormântare „regeasc ă”.
Omul de rând, c are habar n-are
cine a fost autointitulatul rege al

MIRCEA CANŢĂR

romilor, până la urmă un muritor
de rând, răpus de un stop cardio-
respirator, cu o cohortă de medici
lângă el, se întreabă pe bună drep-
tate dac ă nu cumva sminteala e
generală. Nici nu visa „regele” Flo-
rin Cioabă la atâta mediatizare. In-
clusiv în presa străină, care a pre-
luat ştirea prin corespondenţii săi
de la Bucureşti. Un plus de decen-
ţă n-ar face rău. Fiindcă orice eve-
niment de o asemenea factură are
intimitatea lui şi de aici până la a
descrie obiceiurile ţigăneşti legate
de ritualul înmormântării, totul nu
e decât o vulgarizare scandaloasă,
probând derapaje îngrijorătoare. În
acelaşi timp, nu departe de noi, în
Egipt, se întâmplă nişte lucruri care
reconfigurează diplomatic situaţia
din Orientul Apropiat. Până şi pre-

mierul turc, Recep Tayyip Erdo-
gan, care se prezenta ca un model
de reuşită al islamului politic, ajuns
la putere, este un perdant al eveni-
mentelor în curs. Care mai presu-
pun un viraj al Qatarului, încuraja-
tor şi sponsor al diferitelor ramuri
ale Fraţilor Musulmani, din Egipt
în Tunisia, în trecere prin Libia,
până la Hamas-ul din Fâşia Gaza
şi Siria, unde confreria a dominat
organismele reprezentative ale opo-
ziţiei. Ryadul, care a văzut în veni-
rea la putere a Fraţilor Musulmani
drept o provocare serioasă pentru
supremaţia în lumea sunită, opinea-
ză acum deschis că violenţele sunt
cauzate de manifestările islamiste.
Regatul saudit, ca şi Iordania re-
gelui Abdallah, n-a văzut cu ochi
buni revoluţiile arabe şi nici pro-

cesul democratic în curs.  Mai
mult,  liderii saudiţi au promis 5
miliarde de dolari guvernului egip-
tean, 12 miliarde în total, prin apor-
tul Emiratelor Arabe Unite şi al
Kuweitului. Regimul de la Damasc
se bucură văzând guvernul egip-
tean uzitând aceeaşi retorică „an-
titeroristă”. În Magreb, islamiştii
tunisieni au acceptat duminică un
dialog cu opozanţii lor, iar în Alge-
ria, unde islamiştii FIS câştigaseră
în ianuarie 1992 procesul electo-
ral, cu preţul unui deceniu de răz-
boi civil, de asemenea se jubilează
la ceea ce se întâmplă în Egipt.
Este sfârşitul prematur al „primă-
verii arabe” sau consecinţa unor
gesturi inabile, precum apelul la ji-
had contra regimului lui Assad lan-
sat de Mohamed Morsi? Reiterăm:

nu departe de noi se reamenajează
peisajul politic, şi astfel de lucruri
nu ne pot rămâne indiferente, chiar
dacă UE, prin liderii săi, Herman
Van Rompuy şi Jose Manuel Bar-
roso, pare luată realmente prin sur-
prindere. Ca să nu spunem deran-
jată „din vacanţă”. Fireşte, s-ar
putea spune simplu: una-i una şi
alta-i... alta. Funeraliile „regelui”
Florin Cioabă, prin amplitudinea lor
mediatică, n-au nimic în comun şi
nici nu pot fi eclipsate de ceea ce
se întâmplă în Orientul Apropiat.
Şi chiar aşa stăm. Dar parcă ar tre-
bui inversate ca importanţă eveni-
mentele. Fiindcă pe tabla de şah
de care vorbea Zbiniew Brzezin-
ski,  c u destulă convingere, în
urmă cu nişte ani, se pare că asis-
tăm la mutări... de mari maeştri.

Moartea lui Cioabă
bate criza egipteană

Băileştenilor li se propune…
multă mişcare!

Deschiderea oficială a manifes-
tărilor din cadrul celei de-a XIII-a
ediţii a Zilelor Băileştiului va avea
loc mâine, 22 august, ora 19.00,
la Casa de Cultură „Amza Pellea”,
şi va fi urmată de spectacolul de
teatru cu piesa ,,Spovedania unui
câine” cu Eugen Titu. Pe parcur-
sul următoarelor trei zile, băileşte-
nilor li se propune… multă mişca-
re! Cupa municipiului la fotbal, te-
nis de masă, handbal şi şah,  con-
cursuri de cros şi de role pentru
toate categoriile de vârstă, compe-
tiţii de handbal şi de înot, găzduite
fie de Parcul Tineretului, fie de Sala
Sporturilor „Ada Nechita”, îi vor
provoca să câştige sau fie numai
să participe.
Vor ţine ritmul
cu Vasilica Dinu şi Mandinga

Şi cum sărbătoare fără muzică
nu poate fi la olteni, băileştenii sunt
invitaţi vineri, 23 august,  la un

Fântâna lui Amza Pellea, inaugurată
de Zilele municipiului Băileşti

De ani buni, Zilele municipiului Băileşti au
loc în ultimul week-end al lunii lui Gustar, ast-
fel că ediţia a XIII-a îşi concentrează progra-
mul de manifestări în perioada 22-25 august,
organizatori fiind Primăria şi Consiliul Local
Băileşti, Casa de Cultură „Amza Bellea” şi
Biblioteca Municipală „Petre Anghel”. Timp
de patru zile, băileştenii se vor bucura de con-
cursuri sportive, spectacole de divertisment,
de teatru, de muzică populară şi uşoară – în-
tre invitaţi numărându-se Mandinga şi HI-Q
–, expoziţii şi lansări de cărţi, întâlniri cu fiii
satului, ca şi de un miting aviatic pe Aerodro-
mul Cilieni. Două evenimente aparte vor avea
loc duminică, 25 august: inaugurarea fântânii
lui Amza Pellea şi numirea Spitalului Munici-
pal Băileşti „Prof. Dr. Irinel Popescu”.

Costel Pistriţu, primarul municipiului Băileşti:
«Ca în fiecare an, când vara este pe sfârşit, când zilele

toride încep să se rărească, ne adunăm de aici şi din lumea
largă la sărbătoarea oraşului. Cea de-a XIII-a ediţie a Zilelor
Municipiului Băileşti ne dă prilej de veselie, o clipă de răgaz
în vâltoarea zilelor de muncă. Vă invit, dragi băileşteni, să vă
bucuraţi de toate manifestările organizate cu această ocazie
şi de momentele revederii cu cei dragi reveniţi acasă».

spectacol de divertisment prezen-
tat de formaţiile artistice ale Casei
de Cultură ,,Amza Pellea” (ora
18.30) şi altul folcloric al ansam-
blurilor artistice de amatori din ţară
(ora 20.00). Sâmbătă seara, vor
putea încinge hore şi sârbe în Pia-
ţa Civică la spectacolul de muzică

populară susţinut de Maria Buta-
ciu, Vasilica Dinu, Gheorghiţa Ni-
colae, Polina Gheorghe, Ion Dră-
gan şi Grupul Folcloric ,,Doruri
Muscelene”, condus de Gavril Pru-
noiu. Duminică, ritmurile se vor
schimba, pe scenă urcând Mandin-
ga, HI-Q, Daggu Project (Germa-

nia), Lol Play şi Cris-
tian Buică.

Tot de Zilele ora-
şului,  Bibliotec a Mu-
nic ipală , ,Petre An-
ghel” va găzdui lan-
sări de c ărţi şi expo-

ziţii de pictură,  iar  Marian Rîlea
şi trupa sa îi vor bucura pe copii
cu un spectacol prezentat în Par-
c ul Tineretului. De asemenea,
sâmbătă,  24 augus t,  ora 10.30,
pe Aerodromul Cilieni se va
desfăşura c ea de-a V-a ediţie a
mitingului aviatic , iar  dumini-

c ă va f i inaugurat Clubul
Pens ionarilor.
Spitalul din Băileşti va
purta numele medicului
Irinel Popescu

Un eveniment cu totul
aparte va avea loc duminică,
25 august, ora 10.00: numi-
rea Spitalului Municipal Băi-
leşti „Prof. Dr. Irinel Popes-
cu”. Decizia ar putea să-i
mire pe mulţi, având în ve-
dere că reputatul medic  –
care astăzi conduce Clinica
de Chirurgie şi Transplant
Hepatic de la Institutul Fun-
deni din Bucureşti – s-a năs-
cut la… Filiaş i. Puţini ştiu

însă că, în primii ani de activitate,
dr. Irinel Popescu a fost repartizat
la Spitalul din Băileşti, motiv sufi-
cient pentru autorităţile locale să
dea numele său unităţii medicale din
municipiu.
Nea Mărin al oltenilor şi una
dintre ultimele sale dorinţe…

Renumele Băileştiului a fost dus
de actorul Marcel Iureş, scriitorul
Petre Anghel ori sportiva Adriana
Nechita, dar  în primul rând de
Amza Pellea – Nea Mărin al olteni-
lor. An de an, aşadar, băileştenii au
dedicat memoriei ac torului mo-
mente speciale, invitată fiind – ca
şi de data aceasta – fiica sa, Oana
Pellea. La ediţia a XIII-a a Zilelor
oraşului vor inaugura fântâna lui
Amza Pellea. Evenimentul va avea
loc duminică dimineaţa, la ora 9.00,
în zona centrală a municipiului, vi-
zavi de parc. „A fost una dintre
dorinţele sale, în ultima vreme, de
suferinţă, înainte de a se stinge din
viaţă, să i se sape o fântână…”, a
declarat Marcel Boţa, directorul
Casei de Cultură Băileşti.

Tot duminică, la ora 11.00, la Casa
Memorială „Amza Pellea” va avea loc
o întâlnire cu fiii oraşului, prilej cu
care se vor acorda titluri de cetăţean
de onoare, distincţii, medalii etc.

MAGDA BRATU
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Banca Comercialã Românã (BCR) pune
la dispoziþia clienþilor sãi o nouã modalita-
te de platã a produselor comandate pe
site-urile comercianþilor parteneri, prin
Click 24 Banking, în parteneriat cu
PayU. Soluþia este extrem de simplu de
folosit: dupã ce aleg produsul sau servi-
ciul dorit de pe site-urile comercianþilor
parteneri ºi opteazã pentru achitarea
comenzii prin aceastã opþiune de platã,

Direct pe site-urile comercianþilor

Peste 60 de magazine de comerþ elec-
tronic din România cu vânzãri în turism,
cãrþi, jucãrii, bilete evenimente, electri-

“Pot depune cereri de platã be-
neficiarii Mãsurii 215 – pachet a)
– Plãþi în favoarea bunãstãrii por-
cinelor, care au depus cereri de
ajutor în conformitate cu preve-
derile OMADR nr. 149/2012”, se
aratã într-un comunicat de presã
al APIA. Cererea de platã poate fi
completatã pe format de hârtie sau
online de cãtre beneficiar, indivi-
dual prin accesarea site-ului insti-
tuþiei. Dupã completarea online,
cererea se tipãreºte ºi, la fel ca ºi
cererea completatã pe format de
hârtie, se depune la Centrul Jude-
þean al Agenþiei de Plãþi ºi Inter-
venþie pentru Agriculturã, respec-
tiv al municipiului Bucureºti, pe a

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) aminteºte cã în perioada
12-30 august, inclusiv, se depun cererile de platã pentru Mãsura 215 – pachet a) –

plãþi privind bunãstarea animalelor – porcine.

cãrui razã teritorialã se aflã sediul
social sau pe raza teritorialã unde
are capacitatea de producþie cea
mai mare. Dovada depunerii cere-
rii de platã o reprezintã bonul de
mânã care conþine urmãtoarele
date: centrul judeþean, numãrul
cererii din registrul special, data ºi
ora înregistrãrii, numele lizibil ºi
semnãtura funcþionarului APIA
care a primit cererea. Cererile de
ajutor vor fi însoþite, obligatoriu,
de documente precum copie CUI/
CIF, dupã caz; copie buletin/carte
de identitate a titularului/adminis-
tratorului/reprezentantului legal/
împuternicitului; copie autorizaþie
sanitar-veterinarã/copie înregistra-

re sanitar-veterinarã pentru exploa-
taþiile comerciale tip A, dupã caz
sau copii autorizaþii sanitar-veteri-
nare/copii înregistrãri sanitar-vete-
rinare pentru exploataþiile comer-
ciale tip A, dupã caz pentru mai
multe exploataþii cu cod ANSVSA;
copia schiþei adãpostului/adãpos-
turilor pentru fiecare cod ANSVSA
(din care sã reiasã suprafaþa liberã
de pardosealã a spaþiilor de cazare
ºi suprafaþa utilã pe boxã/ compar-
timent pentru fiecare halã); progra-
mul de iluminat: varã/iarnã (în
funcþie de datã schimbãrii orei)
care sã conþinã intervalul orar pe
perioade, în funcþie de tehnologia
de creºtere ºi categoria de porci-

ne, dupã caz; graficul de livrare
estimat anual; graficul de popula-
re estimat anual; copia declaraþiei
pe suprafaþã, dacã este cazul; îm-
puternicire ºi copii acte de  identi-
ficare  împuternicit, dacã este ca-
zul; document coordonate banca-
re, precum ºi alte documente jus-
tificative, dacã este cazul. În ca-

drul angajamentelor încheiate, be-
neficiarii trebuie sã respecte stan-
dardele de eco-condiþionalitate
(SMR) aplicabile terenurilor agricole
aparþinând fermei ºi activitãþilor
agricole desfãºurate la nivelul fer-
mei. În cadrul acestei mãsuri este
exclus sprijinul pentru investiþii.

ALINA DRÃGHICI

ce ºi electronice, flori ºi decoraþiuni au
semnat deja pentru introducerea noii
metode de platã prin Click 24 Banking

clienþii sunt direcþionaþi
cãtre Click 24 Banking
BCR unde, dupã autentifi-
carea în aplicaþie, vor avea
posibilitatea sã vizualizeze
direct ordinul de platã
precompletat cu datele
comenzii. Clienþii trebuie
doar sã verifice detaliile
plãþii ºi sã autorizeze plata.

“Plata instant a produ-
selor prin internet banking
vine în susþinerea comer-
þului electronic aflat în
creºtere, ca o alternativã
la plata prin ramburs, în
special pentru comercian-
þii de încredere ºi cu o

calitate ridicatã a serviciilor. Simplitatea
metodei ºi garanþia BCR cã niciun fel de
date personale nu sunt transmise în
acest proces cãtre comercianþi vor ajuta
clienþii sã aleagã într-o pondere ºi mai
mare plãþile electronice în detrimentul
plãþilor cu numerar, prin ramburs”, a
declarat Bogdan Marin, Director
Managementul Canalelor Retail în cadrul
BCR.

Tranzacþiile
sunt autorizate
pe baza codurilor unice

Tranzacþionarea prin internet banking
oferã întregului proces un grad sporit
de securitate. Tranzacþiile sunt autoriza-
te pe baza codurilor unice generate de
dispozitivul token, în zona de internet
banking administratã de bancã, oferind
cea mai mare garanþie clienþilor cã
niciun detaliu referitor la metoda de
platã nu va fi transmis cãtre comer-
cianþi. „Plata prin Internet Banking cu
confirmare instant – a cincisprezecea
metodã de platã din portofoliul PayU
Romania – contribuie la creºterea plãþii
online în comerþul electronic, oferind
beneficii atât comercianþilor, cât ºi
cumpãrãtorilor online. Cumpãrãtorii pot
plãti în siguranþã, cu o metodã cu care
sunt deja familiarizaþi, în condiþii de
securitate maximã, în timp ce, pentru
magazinele online, genereazã business
adiþional, reducând în acelaºi timp
costurile operaþionale. Comercianþii au
acces simplu ºi rapid la acest nou canal
de platã, prin semnarea unui act adiþional
la contractul deja existent cu PayU. În
majoritatea cazurilor, activarea noii
metode nu necesitã intervenþii tehnice pe

fluxul deja existent”, a declarat Daniel
Nicolescu, CEO PayU Romania.

Metode ce cresc
vânzãrile

Confirmarea tranzacþiei este trimisã
instant cãtre comerciant ºi astfel coman-
da este eliberatã imediat. Nu existã
niciun cost pentru realizarea plãþii pe
internet ºi niciun cost suplimentar pentru
utilizarea serviciului Click 24 Banking.
Se achitã întotdeauna doar valoarea
produselor comandate. „Magazinele
online cu site-uri de încredere, uºor de
folosit ºi livrãri rapide ºtiu cã aceste
metode inovative sunt cele care le cresc
vânzãrile ºi le securizeazã veniturile. De
aceea contãm pe o adopþie cât mai
rapidã a acestei noi metode de platã în
rândul lor. Suntem pregãtiþi sã îi promo-
vãm cãtre clienþii noºtri ºi sã le explicãm
acestora toate avantajele acestui tip de
platã”, a adãugat Bogdan Marin.

MARGA BULUGEAN

PayU este furnizor de soluþii eCommerce
integrate, deþinut de Naspers Ltd, un grup
multinaþional, cu operaþiuni în 131 de þãri în
domenii ca media, Internet sau eCommer-
ce. PayU desfãºoarã operaþiuni de integrare
plãþi on line pentru peste 18.000 de compa-
nii din Europa, Asia ºi Africa, oferind plãþi
online simple ºi sigure cãtre aproximativ 300
de milioane de utilizatori de Internet. În Ro-
mânia, PayU este lider de piaþã de plãþi onli-
ne, cu peste 2,8 milioane de tranzacþii pro-
cesate în 2012, în valoare de peste 176,4
milioane de euro ºi o cotã de 80% din volu-
mul total Romcard.
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Ion I.C. Brãtianu, cunoscut ºi ca Ionel
Brãtianu, a fãcut parte dintr-o familie care
a dat þãrii numeroase personalitãþi care s-
au remarcat în momentele-cheie prin care
a trecut România în secolele al XIX-lea ºi
al XX-lea. Prezenþã politicã marcantã în
primele trei decenii ale secolului al XX-lea
ºi simbol al Partidului Naþional Liberal, Ion
I.C. Brãtianu a dominat scena politicã din
România cu precãdere în anii ’20, periodã
pe care istoricii au numit-o “decada brã-
tienistã”. De numele sãu se leagã realiza-
rea reformei agrare, în anii care au urmat
Primului Rãzboi Mondial, dar ºi elabora-

Preºedintele Partidul Naþional
Liberal, senatorul Crin Antonescu,
a precizat ieri, într-un comunicat
de presã remis redacþiilor, cã sus-
pecteazã momentul la care DNA a
început urmãrirea penalã împotri-
va lui Ovidiu Silaghi. „Constat cu
îngrijorare cã solicitarea DNA cã-
tre Parchetul General privind în-
ceperea urmãririi penale împotri-
va colegului nostru, Ovidiu Silaghi,
vicepreºedinte al partidului, a ve-
nit cu doar câteva zile înainte de
termenul-limitã la care preºedinte-
le Traian Bãsescu ar fi trebuit sã
se pronunþe cu privire la propune-
rea USL pentru portofoliul Trans-
porturilor. Apreciem aceastã coin-
cidenþã ca fiind cel puþin suspec-
tã, cu atât mai mult cu cât preºe-

În luna mai, Parlamentul a prelungit cu încã
un an, pânã la finele lunii mai 2014, taxarea in-
versã la cereale. Prevederea a fost însã abrogatã
de Guvern la finele lunii iulie, prin modificarea
Codului Fiscal, fãrã sã mai fie introdus un alt
termen de aplicare a taxãrii inverse. Guvernul ar
intenþiona, de fapt, sã renunþe la aceastã preve-
dere cel puþin în urmãtorii patru ani, pânã în 2018.

Prin introducerea taxãrii inverse la comerþul
cu cereale între firme, taxa pe valoarea adãugatã
este aplicatã la finalul lanþului comercial, plata
taxei fiind deplasatã din sarcina furnizorului în
cea a beneficiarului. În opinia autoritãþilor, acest
regim special de taxare reprezintã una dintre cele

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

În timp ce liberalii fac potecã pe la DNA,

Ieri s-au aniversat 149 de aniIeri s-au aniversat 149 de aniIeri s-au aniversat 149 de aniIeri s-au aniversat 149 de aniIeri s-au aniversat 149 de ani
de la naºterea lui I.C Brãtianude la naºterea lui I.C Brãtianude la naºterea lui I.C Brãtianude la naºterea lui I.C Brãtianude la naºterea lui I.C Brãtianu

Partidul Naþional Liberal a aniversat, ieri, 20
august, 149 de ani de la naºterea lui Ion I.C.
Brãtianu, om politic liberal, fost preºedinte al
partidului ºi prim-ministru al României. Cu
aceastã ocazie, a fost depusã o coroanã de
flori la statuia lui Ion I. C. Brãtianu, amplasatã

pe bulevardul „Dacia” din capitalã, lângã Mu-
zeul Literaturii Române. La eveniment au par-
ticipat Florin-Alexandru Alexe, vicepreºedinte
PNL, preºedintele Tineretului Naþional Liberal,
ºi Claudia Benchescu, preºedinte al Cluburilor
Studenþeºti Liberale.

rea Constituþiei din 1923,  consideratã a fi
una dintre cele mai democratice legi fun-
damentale ale acelor timpuri.

Atunci a fost introdusã
educaþia obligatorie

În perioada marii guvernãri liberale
(1922-1926), cu Ionel Brãtianu prim-mi-
nistru, statul român a trecut printr-un
proces semnificativ de modernizare atât
la nivel administrativ, cât ºi în alte dome-
nii. Astfel, a fost introdusã educaþia obli-
gatorie prin legea învãþãmântului primar

care devenea “unitar, obligatoriu ºi gra-
tuit”, judecãtorii au devenit inamovibili,
aºa cum prevedea legea organizãrii jude-
cãtoreºti ºi au fost introduse prin lege,
pentru prima datã, zilele de odihnã – du-
minicile ºi sãrbãtorile legale. Diplomat prin
excelenþã, Ion I. C. Brãtianu a avut relaþii
strânse cu Casa Regalã, fiind considerat
de Regele Ferdinand “zodia bunã a Ro-
mâniei”. Acum, la aproape un veac ºi ju-
mãtate de la naºterea marelui liberal, prin
participarea la actul de guvernare, PNL
se aflã din nou în faþa provocãrii de a re-
forma ºi moderniza statul român.

Preºedintele Senatului, Crin Antonescu:

„Justiþia, ca instituþie independentã într-un
stat de drept, trebuie sã îºi facã datoria”

Preºedintele PNL, Crin Antonescu: „În acelaºi timp, adept
al respectãrii regulilor democratice ºi al separãrii puterilor în
stat, consider cã justiþia, ca instituþie independentã într-un stat
de drept, trebuie sã îºi facã datoria ºi sã facã luminã în privinþa
acuzaþiilor aduse vicepreºedintelui PNL, Ovidiu Silaghi. În aces-
te zile voi avea consultãri cu liderii PNL pe acest subiect, urmând
ca, în cel mai scurt timp posibil, sã decidem în forul statutar
nominalizarea pe care o vom transmite primului-ministru Victor
Ponta, pentru portofoliul Ministerului Transporturilor”.

dintele a insistat ca interimatul la
Ministerul Transportului sã fie asi-
gurat timp 45 zile, perioada maxi-
mã admisã de lege”, a precizat pre-
ºedintele Senatului.
„Dezavuez campania publicã
de compromitere politicã
a lui Ovidiu Silaghi”

În declaraþia de presã, transmi-
sã de Ovidiu Silaghi, cu privire la
Referatul Direcþiei Naþionale An-
ticorupþie, acesta a precizat în
mod clar cã nu a influenþat ºi nici
nu a intervenit în niciun fel în îm-
piedicarea rezilierii contractului
Arad-Nãdlac deþinut de firmele lui
Nelu Iordache. De asemenea, li-
derul liberal a afirmat cã nu a ce-
rut ºi nu a primit niciodatã foloa-

se necuvenite în niciun scop ºi nici
nu a intervenit în executarea plã-
þilor din contractul menþionat sau
din oricare altul. „Cu toate aces-
tea, pentru a nu prelungi situaþia
de interimat de la Ministerul
Transporturilor ºi pentru a nu adu-
ce prejudicii de imagine Partidu-
lui Naþional Liberal ºi Guvernului
României, Ovidiu Silaghi a fãcut
un gest de onoare ºi a decis sã-ºi
retragã candidatura la portofoliul
amintit. Dezavuez campania pu-
blicã de compromitere politicã a
lui Ovidiu Silaghi ºi constat cu
mâhnire cã aceastã este o conti-
nuare a numeroaselor încercãri de
discreditare a liderilor PNL”, a
mai spus Crin Antonescu, preºe-
dintele PNL.

Nu se va renunþa la taxareaNu se va renunþa la taxareaNu se va renunþa la taxareaNu se va renunþa la taxareaNu se va renunþa la taxarea
inversã la cerealeinversã la cerealeinversã la cerealeinversã la cerealeinversã la cereale

mai eficiente metode de combatere a evaziunii
fiscale, prin eliminarea “firmelor fantomã” care
nu plãtesc taxa pe valoarea adãugatã.

În luna octombrie a anului trecut, Guvernul a
cerut Comisiei Europene ca termenul de aplicare
a taxãrii inverse la cereale sã fie prelungit pânã
în 2015, dar oficialii de la Bruxelles au respins
cererea Guvernului. Recent, însã, Consiliul Uni-
unii Europene a decis sã introducã un “meca-
nism de reacþie rapidã” pentru combaterea frau-
dei în materie de TVA, care sã permitã statelor
membre UE, inclusiv României, sã extindã taxa-
rea inversã în diferite sectoare, în cazuri justifi-
cate, fãrã a abuza.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Halal profesionişti sunt în televi-
ziunea noastră, Popescule. Ne po-
vestesc câte o jumătate de oră cum
se gătesc morcovii şi mărarul şi n-
au catadicsit să scoa tă o  vorbă
despre deschiderea expoziţiei ca-
ricaturistului cel mai premiat din
România.

Aproape 1.200 de elevi doljeni
beneficiază de tichete Euro 200

Un nou număr
al revistei parohiale
„Lumina creştină”

Noul număr al revistei parohiale „Lumina
creştină”, pe lunile mai şi iunie a.c., a văzut lumina
tiparului. Publicaţia Bisericii „Sfântul Nicolae” –
Brânduşa din Craiova cuprinde în paginile ei ştiri
din viaţa parohiei, articole şi relatări despre minuni
ale zilelor noastre şi alte lucruri interesante. Printre
articolele acestui număr amintim „Despre o
biserică vie – o biserică a Euharistiei”, semnat de
părintele paroh Gabriel Sorescu, „Diocleţian şi
reforma religioasă”, „Rugăciune la Sfântul Ioan
Rusul la vreme
de boală” şi
rubrici precum
„Veşti din viaţa
Parohiei
noastre”,
„Evenimente de
viitor” şi „De
vorbă cu
preotul”.

MAGDA BRATU

Elevii doljeni cu posibilităţi
materiale modeste au început
să intre în posesia tichetelor
Euro 200, în baza cărora îşi
pot achiziţiona un computer
nou. Potrivit reprezentanţilor
Inspectoratului Şcolar Jude-
ţean Dolj, au fost depuse în
total 1.432 de cereri şi au fost
validate 1.195. Selecţia per-
soanelor beneficiare s-a fă-
cut în ordinea crescătoare a
venitului brut lunar pe mem-
bru de familie, cu încadrarea
în bugetul Ministerului Edu-
caţiei Naţionale aprobat anual
cu ac eastă destinaţie. Mai
exac t, venitul maxim brut lunar pe mem-
bru de familie pentru care s-a acordat aju-
torul financiar a fost de 76,40 lei. Fiecare
beneficiar va putea folosi tichetul în valoa-
re de 200 de euro doar pentru achiziţiona-
rea unui calculator. Tichetele sunt ridicate
de la Inspectoratul Şcolar de directorii de

şcoli care ulterior  le vor împărţii beneficia-
rilor. Achiziţionarea de calculatoare se va
desfăşura până la data de 31 august 2013,
bonurile prezentate la comisia judeţeană fi-
ind decontate în termen, până la data-limită
de 30 noiembrie a.c.

ALINA DRĂGHICI

Relaţii deosebite dintre Fotocluburile „Mihai Dan-
Călinescu” din Craiova şi „Floarea de Colţ” din Râm-
nicu Vâlcea se datorează propunerii preşedintelui fo-
toclubului craiovean, Mirc ea Anghel – A.FIAP, de a-
i încuraja pe membrii acestora să se însc rie reciproc
în c elălalt fotoclub. Aşa se face că Mircea Anghel,
Alexandra Fira şi Bogdan Panait fac parte şi din fo-
toclubul vâlcean, iar Ioan Ciobotaru, Camelia Cer-

Salonul Fotoclubului vâlcean „Floarea de colţ”
se deschide, astăzi, la Craiova

În organizarea Fotoclubului „Mihai Dan-Călinescu”, la Galeriile de Artă ale Cercului Militar Craio-
va are loc astăzi, ora 19.00, vernisajul Salonului Fotoclubului „Floarea de Colţ” din Râmnicu Vâlcea,
cuprinzând peste 60 de lucrări, alb-negru şi color, realizate de 16 artişti. Salonul a fost inaugurat pe
data de 27 iulie la Muzeul Judeţean Vâlcea şi, datorită relaţiilor apropiate dintre cele două fotocluburi,
este prezentat la nici o lună şi pe simezele craiovene.

Fotoclubul „Floarea de Colţ” Rm. Vâlcea a luat fiinţă în anul
1985, iar din 1988 a devenit persoană juridică.  În perioada 1988-
1996  a organizat şase saloane naţionale şi unul internaţional de
artă fotografică în municipiul Rm.  Vâlcea, devenind, astfel,
printre cele mai c unoscute fotoc luburi din ţară. După o pauză de
14 ani, din 2010 fotoclubul şi-a reluat în forţă activitatea,
obţinând medaliile de bronz la ediţiile din 2010 şi 2011 ale
Salonului Naţional „Cupa Fotocluburilor”. În prezent are un
calendar expoziţional fix: în luna ianuarie organizează expoziţia,
devenită tradiţională, ocazionată de Luna Fotografiei din Româ-
nia, la Galeriile de Artă „ARTEX”,  iar în luna iulie, cu prilejul
Zilelor Imnului Naţional, expune pe simezele Muzeului de Istorie
Rm. Vâlcea. Fotoclubul organizează şi numeroase w orkshop-uri,
atât la Vâlcea, cât şi în alte zone geografic e, iar membrii săi
participă la asemenea activităţi organizate şi de alte fotocluburi
sau fotografi din ţară.

celan şi Ileana Boşogea-Tudor fac  parte ş i din foto-
clubul craiovean.

„În felul acesta se produce o şi mai mare apropiere
între membrii fotocluburilor, dându-le posibilitatea să
participe la activităţile şi expoziţiile desfăşurate şi de
un fotoclub, şi de celălalt. Aceasta este o noutate în
domeniul fotografiei româneşti şi sperăm să o pro-
movăm şi cu alte fotocluburi din ţară. În acelaşi timp,

permite artiştilor fotografi o liberă alegere pri-
vind apartenenţa la unul sau mai multe fotoclu-
buri”, a declarat Mircea Anghel.

În cadrul Salonului Fotoclubului „Floarea de
Colţ” din Râmnicu Vâlcea, care se deschide as-
tăzi, sunt prezentate 64 de lucrări alb-negru şi
color, dintr-o gamă variată de tematici, de ge-
nuri şi maniere de expresie şi prelucrare. Autori
sunt Nicolae Sotir – E.FIAP, Trestian Găvănes-
cu – A.FIAP, Mircea Anghel –A.FIAP, Ioan Cio-
botaru – AAFR, Paul Balanca, Mircea Băduţ, Ilea-
na Boşogea-Tudor, Camelia Cercelan, Daniel
Chiosilă, Irina Cristian, Victor Dumitrescu, Ale-
xandra Fira, Cătălina Flaminzeanu, Laurenţiu
Mărgineanu jr., Julien Oncete şi Bogdan Panait.

MAGDA BRATU

Sub egida Consiliului Local şi Pri-
măriei municipiului Craiova, Casa de
Cultură „Traian Demetrescu” va
organiza, în zilele de 2 ’i 3 noiem-
brie a.c., ediţia a XXXV-a a Con-
cursului Naţional de Poezie „Tra-
ian Demetrescu” (TRADEM). Pot
participa creatori care nu sunt
membri ai Uniunii Scriitorilor din
România ori ai altor asociaţii de scri-
itori şi care nu au publicat un volum
individual de poezie.

Lucrările, constând în grupaje
de cinci-’apte poezii,  redac tate
(dactilografiate) în câte trei exem-

Concursul naional de poezie
„Traian Demetrescu”,

la a 25-a ediie
plare, vor fi trimise până la data de
20 octombrie a.c., numai prin poş-
tă, pe adresa Casei de Cultură –
Craiova, strada „Traian Demetres-
cu” nr. 31, cu meniunea „Pentru
concurs”. Poeziile trimise nu vor
purta semnătură, ci un motto ales
de autor. Plicul cu poeziile va con-
ţine încă un plic închis, care în loc
de adresă va purta acelaşi motto,
iar în interiorul lui se vor menţiona
numele şi prenumele autorului, vâr-
sta, adresa şi numărul de telefon.

Juriul concursului va acorda
premii şi va publica lucrările pre-

miate, după cum urmează: Premiul
TRADEM – în valoare de 1.000
lei, Premiul  I (800 lei), Premiul  al
II-lea (600 lei), Premiul al III-lea
(400 lei), un Premiu Special pen-
tru un autor din Oltenia (400 lei).

Festivitatea de premiere va avea
loc la sediul Casei de Cultură, în
data de 3 noiembrie a.c. Câştigă-
torii vor fi invitaţi la Craiova, chel-
tuielile prilejuite de participarea la
eveniment (mai puin transportul)

urmând a fi suportate de organiza-
tori.  Relaţii suplimentare la tel.
0351.41.33.69 sau e-mail:
casa_cultura_traian_demetrescu@
yahoo.com.

MAGDA BRATU
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Fostul preºedinte pakistanez
Pervez Musharraf a fost pus ieri,
20 august a.c., sub acuzare pen-
tru uciderea rivalului sãu, Benazir
Bhuto, asasinatã în 2007, la o adu-
nare publicã. „El a fost acuzat de
crimã, complot criminal ºi preme-
ditarea asasinatului”, a rezumat
procurorul Chaudhry Azhar, dupã
o audiere la Rawalpindi. Actul de
inculpare a fost citit în instanþã.

Pakistan: Ex-preºedintele Musharraf,Pakistan: Ex-preºedintele Musharraf,Pakistan: Ex-preºedintele Musharraf,Pakistan: Ex-preºedintele Musharraf,Pakistan: Ex-preºedintele Musharraf,
acuzat de moartea Benazirei Bhutoacuzat de moartea Benazirei Bhutoacuzat de moartea Benazirei Bhutoacuzat de moartea Benazirei Bhutoacuzat de moartea Benazirei Bhuto

Fostul general,
plasat în arest la
domiciliu în vila
sa din apropierea
capitalei Islama-
bad, a fost adus
la aceastã audie-
re, unde a negat
toate acuzaþiile,
sub protecþia po-
liþiei ºi a forþelor
speciale. Viitoarea
audiere în acest
caz a fost progra-
matã pentru 27
august. Pervez

Musharraf a revenit în Pakistan în
martie anul acesta, dupã patru ani
de exil, dar a fost declarat ineligi-
bil pe viaþã de cãtre justiþie, lipsit
de speranþa prezentãrii la alegerile
legislative din luna mai. A luat pu-
terea în octombrie 1999, printr-o
loviturã de stat militarã fãrã vãrsa-
re de sânge. Dupã atentatul din 11
septembrie 2001, a devenit un aliat
cheie al Washingtonului în „rãzboiul

contra terorismului”. Benazir Bhu-
to a revenit în Pakistan la sfârºitul
anului 2007, pentru a participa la
alegerile legislative, dar s-a vãzut
repede ameninþatã cu moartea, so-
licitând o mai bunã protecþie din
partea regimului preºedintelui
Musharraf. Doamna Bhuto a
fost ucisã în faþa miilor de sim-
patizanþi, la o mare adunare po-
pularã, la Rawalpindi. Moartea
sa a forþat amânarea alegerilor
pentru luna februarie 2008, fi-
nalmente câºtigate de partidul
sãu, în care soþul, Asif Ali Zar-
dari, i-a urmat la conducere.
Guvernul lui Musharraf a fost
acuzat în epocã, de ºeful tali-
banilor pakistanezi ai TTP, Bai-
tullah Mehsud, de moartea lui
Benazir Bhuto. ªeful talibanilor,
care a fost ucis de un tir al unei
drone americane, a negat în per-
manenþã orice implicare în
acest asasinat. În afara dosa-
rului Bhuto, Musharraf mai
este în colimatorul justiþiei pa-

kistaneze pentru instituirea stãrii de
urgenþã în 2007 ºi moartea, un an
mai târziu, într-o operaþiune mili-
tarã, a lui Akbar Bugti, ºeful rebe-
lilor din provincia Balutkistan.

Japonia: Canicula
a fãcut deja 120
de victime doar la Tokyo

Cãldura sufocantã care s-a abãtut
asupra Japoniei începând cu 6 iulie a
ucis deja 120 de persoane numai la
Tokyo ºi a trimis la spital, în fiecare zi,
mai multe sute de persoane, potrivit
informaþiilor adunate de mass-media,
relateazã AFP. De o lunã ºi jumãtate,
temperatura depãºeºte 35-40 de grade
Celsius la umbrã în multe regiuni din
nord-estul, centrul ºi vestul arhipelagu-
lui. Canicula, deosebit de lungã ºi
severã, este foarte greu de suportat mai
ales pentru persoanele în vârstã. Circa
83% din victimele decedate aveau
peste 65 de ani, iar în 90% din cazuri,
trupurile neînsufleþite au fost gãsite în
case, adesea fãrã aer condiþionat sau
cu aparatul închis. Autoritãþile nipone
recomandã mãsuri de reducere a
consumului electric, din cauza opririi
aproape totale a reactoarelor nucleare,
însã, în acelaºi timp, invitã locuitorii sã
utilizeze cu moderaþie aparatele de aer
condiþionat mobile, care se aflã în
numeroase gospodãrii, fãrã de care
temperatura în casele slab aerisite
poate deveni insuportabilã. Persoanele
în vârstã nu îºi dau seama întotdeauna
cã sunt deshidratate. Voluntari le fac
acestora vizite periodice pentru a-i
îndemna sã bea apã ºi pentru a-i ajuta
sã-ºi regleze corect aparatul de aer
condiþionat, relateazã agenþia de presã
francezã.

Inundaþii fãrã precedent
în Rusia: 23.000
de persoane evacuate

Ruºii au continuat ieri eforturile
pentru limitarea consecinþelor inunda-
þiilor fãrã precedent din unele zone din
regiunea Extremului Orient, unde
autoritãþile au evacuat deja peste
23.000 de persoane ºi încearcã sã
previnã rãspândirea epidemiilor,
relateazã AFP. Din cauza ploilor
abundente care au început la sfârºitul
lunii iulie, fluviul Amur, de la frontiera
cu China, ºi-a ieºit din matcã, iar unul
din afluenþii sãi, Zeia, a atins niveluri
record dupã secolul al XIX-lea. Au fost
inundate mii de case ºi hectare agricole
din regiunea Amur, Habarovsk,
Primorie ºi Republica Autonomã
evreiascã Birobidjan, un teritoriu mic
creat de Stalin pentru evreii sovietici.
Starea de urgenþã a fost decretatã ieri în
regiunea Magadan, a anunþat Ministe-
rul local pentru Situaþii de Urgenþã.

Schaeuble:
Grecia va avea nevoie
de al treilea program
de ajutor

Creditorii internaþionali vor trebui sã
ofere Greciei un nou program de ajutor,
cel de-al treilea, a declarat, ieri, ministrul
german de Finanþe, Wolfgang
Schaeuble, transmite Reuters. „Va fi
nevoie de un nou program în Grecia”, a
declarat Schaeuble la un miting
electoral organizat ieri în nordul
Germaniei. Cu toate acestea, Schaeuble
a reafirmat opoziþia Guvernului de la
Berlin faþã de ideea unei noi reduceri a
datoriilor Greciei. Pânã în prezent,
Schaeuble a declarat cã, dupã ce
actualul program va expira, la sfârºitul
lui 2014, creditorii internaþionali ar
putea lua în considerare un nou
program de ajutor pentru Grecia, dar nu
a afirmat niciodatã cã acest lucru este o
chestiune inevitabilã, cum pare sã fi
recunoscut ieri. Ultimul plan de salvare
destinat Greciei dateazã din luna
februarie a anului trecut, când þãrile din
zona euro au cãzut de acord sã
împrumute þara cu 237 miliarde de euro,
în ideea de a evita falimentul unei þãri
membre care ar avea consecinþe
imprevizibile pentru întreaga Europã.

Guvernul britanic a forþat cotidianul „The
Guardian” sã distrugã dosare, ameninþându-l
cu o procedurã judiciarã dupã publicarea unor
documente secrete americane furnizate de fos-
tul consultant al Agenþiei Naþionale de Securi-
tate (NSA) din SUA, Edward Snowden, a de-

Dosarul Snowden: Guvernul britanic a forþat
„The Guardian” sã distrugã dosare

clarat ieri editorul jurnalului britanic, relatea-
zã AFP. Alan Rusbridger a afirmat cã a fost
contactat „de un foarte înalt responsabil al
guvernului, care afirma cã reprezintã opinia
premierului”, cu care a avut apoi douã întâl-
niri la care „i-a cerut returnarea sau distru-

gerea tuturor materialelor pe care le
aveam în lucru”. „The Guardian” se
afla în plin proces de publicare a dez-
vãluirilor privind programele de su-
praveghere în masã ale NSA din SUA
ºi ale omologului sãu britanic, GCHQ,
dupã ce fostul consultant american
Snowden i-a transmis cotidianului mii
de documente secrete. Într-un arti-
col publicat ieri de „The Guardian”,
Rusbridger susþine cã autoritãþile i-
au spus: „V-aþi distrat destul. Acum
vrem sã daþi înapoi lucrurile acestea”.
„Am avut apoi mai multe întâlniri cu
persoane mai puþin cunoscute de la
Whitehall”, cartierul unde se aflã bi-
rourile premierului, a continuat edi-
torul. „Cererea era aceeaºi: returnaþi
materialele de la Snowden sau distru-

geþi-le. Aþi avut parte de dezbaterea voastrã.
Nu este nevoie sã mai scrieþi pe acest sub-
iect”, i s-ar fi comunicat lui Alan Rusbridger.
Editorul a declarat cã guvernul l-a ameninþat
cã demareazã o procedurã judiciarã pentru a
încerca sã recupereze documentele secrete,
în cazul în care jurnalul nu le distruge. „Iar
atunci s-a produs unul din cele mai bizare
momente din lunga istorie «The Guardian»”,
a adãugat acesta. „Doi experþi în securitate
de la GCHQ au supravegheat distrugerea hard
disk-urilor în subsolul „The Guardian”, pen-
tru a se asigura cã nu mai existã nimic care
ar putea prezenta vreun interes de a fi trans-
mis agenþilor chinezi”, a povestit editorul. Ar-
ticolul lui Alan Rusbridger a fost publicat în
contextul în care autoritãþile britanice sunt vi-
zate de un val de proteste dupã arestarea,
timp de nouã ore, a lui David Miranda, parte-
nerul jurnalistului care a lucrat cu Snowden
pentru a dezvãlui programele de supraveghe-
re americane. Rusbridger a condamnat ares-
tarea ºi a avertizat cã „în scurt timp va de-
veni imposibil pentru jurnaliºti sã aibã surse
confidenþiale”.

CIA a recunoscut cã a orches-
trat lovitura de stat care a dus la
înlãturarea premierului iranian
Mohamed Mossadegh, la 18 au-
gust 1953, dupã ce acesta naþio-
nalizase petrolul þãrii, potrivit do-
cumentelor recent declasificate.
Rolul agenþiei americane de infor-
maþii a fost þinut secret de-a lun-
gul anilor ºi a tensionat relaþiile în-
tre SUA ºi Iran. În aceste docu-
mente interne ale agenþiei, datând
din anii ’70, recent declasificate
ºi publicate luni, 19 august, rolul
CIA este clar detaliat: lovitura de

CIA a recunoscut rolul sãu în lovitura de stat din Iran, în 1953
stat militarã care a dus la înlãtu-
rarea lui Mossadegh ºi a Cabine-
tului Frontului Naþional a fost pre-
gãtitã sub conducerea CIA. Pri-
mul-ministru iranian a naþionali-
zat, în 1951, compania petrolierã
anglo-iranianã, provocând furie la
Londra, pentru care petrolul ira-
nian era vital în redresarea eco-
nomiei dupã cel de-al doilea rãz-
boi mondial. La începutul anului
1953, preºedintele Dwight Eisen-
hover, venit la putere în SUA, vine
în întâmpinarea doleanþelor brita-
nice. ªahul Mohammad Reza Pa-

hlavi, adus pe tron, a devenit un
apropiat al Washingtonului, pânã
la doborârea lui de cãtre revoluþia
islamicã din 1979. În anul 2000,
secretarul de stat american Ma-
deleine Albright, în tentativa ame-
liorãrii relaþiilor cu Teheranul, de-
clara cã SUA jucaserã un rol sem-
nificativ în înlãturarea lui Mossa-
degh ºi lovitura de stat a consti-
tuit o posibilitate pentru dezvolta-
rea politicã a Iranului. Preºedin-
tele Barack Obama a exprimat o
poziþie similarã dupã preluarea
funcþiei.
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Filmele din perioada 16.08 - 28.08.2013

JOI - 22 august
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

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

înlãnþuite (R)
08:55 O 9 atitudine - Protecþia

consumatorilor
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Engleza la colþ de stradã
10:30 Leacuri, hapuri ºi bucate

(R)
11:00 Câinii campioni (R)
12:00 Profil, poveste, personaj
12:55 Poate nu ºtiai
13:00 Deportaþii (R)
13:30 Coreea: spirit ºi culoare

(R)
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Prin pãduri ºi munþi, inimi

înlãnþuite
16:55 Muzica DP 2
17:00 Engleza la colþ de stradã
17:30 Leacuri, hapuri ºi bucate
18:00 Telejurnal
19:00 Mari familii româneºti
19:30 Coreea: spirit ºi culoare
20:00 Omul invizibil
20:50 Muzica DP 2
21:00 Spania – Pompierii din cer
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Enescu în inima mea
23:20 Trei regate
00:15 Supravieþuitorii dezastrelor
01:10 Popasuri folclorice (R)

08:05 Vrem ºcoala înapoi
10:00 Epoca de gheaþã 4:

Continente în derivã
11:30 Dã-i încolo de urâþi!
13:15 Transformarea
14:50 Apartamentul lui Joe
16:10 Zarafa
17:30 Pace, iubire ºi neînþele-

geri
19:00 În derivã
20:00 Doina groparilor
21:00 Margaret
23:25 True Blood
00:20 Cãlãtorie eroticã
00:55 Columbus Circle
02:20 Flynn

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Legendele tornadei (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Reggaeton: Ritmuri de foc
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Serviþi, vã rog! (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:00 Las fierbinþi
21:00 Fotbal Europa League:

Swansea – Petrolul
23:00 ªtirile Pro Tv
23:30 CSI: Miami
00:30Las fierbinþi (R)
01:30 ªtirile Pro Tv (R)

07:45 Triumful dragostei (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Poveºtiri adevãrate (R)
10:15 Que bonito amor (R)
11:10 Doamne de poveste
11:30 Maricruz (R)
12:45 Iubiri vinovate (R)
13:45 Doamne de poveste
14:15 Dragostea învinge
15:15 100 de poveºti celebre
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan.ro
23:00 Teresa
00:00 100 de poveºti celebre

(R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)
02:45 Cancan.ro (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Poveºtiri adevãrate (R)
04:55 Doamne de poveste (R)
05:00 Poveºtiri de noapte (R)
05:30 Cancan.ro (R)
06:00 Teresa (R)

08:45 Piraþii apei întunecate (R)
09:45 Un bãrbat bun la toate (R)
10:30 Piraþii apei întunecate
11:30 Un bãrbat bun la toate (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Zoom în 10
14:45 La bloc (R)
16:00 M.A.S.H. (R)
17:00 Prinþ pentru o zi
18:50 Un bãrbat bun la toate
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Culoarea minciunii
00:15 Prinþ pentru o zi (R)
01:45 Happy Hour (R)
02:45 Lumea Pro Cinema
03:15 Cine A.M.

10:00 Hercule

11:10 Next Top Model

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Burlacul

22:30 În puii mei

00:00 Observator (R)

01:00 Nikita

02:00 În puii mei (R)

03:15 Nikita (R)

04:00 Burlacul (R)

06:00 Observator

07:15 La un pas de fericire

09:00 Ce gatim azi?

10:00 Pastila de râs (R)

10:30 Everest (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Restaurant Europa (R)

14:00 Gaºca (R)

15:30 Testul de rezistenþã (R)

16:45 Cu capul în nori

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Furtunã, peripeþii ºi...

dragoste

22:00 Vacanþa mare (R)

23:30 ªtirile Kanal D (R)

00:30 Testul de rezistenþã (R)

01:45 La un pas de fericire (R)

03:15 Vacanþa mare (R)

04:45 Cu capul în nori (R)

07:30 Dragul de Raymond (R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 Poveºti din jurul lumii

09:30 Ultimul val (R)

11:45 Danni Lowinski

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Dragul de Raymond

16:00 Iubiri secrete (R)

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Academia lui Horia

22:00 Mondenii

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Iubiri secrete

00:30 Focus (R)

01:30 Trãdaþi în dragoste

03:00 Iubiri secrete (R)

04:00 Poveºti din jurul lumii (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Cireaºa de pe tort (R)

06:30 Danni Lowinski (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 Ora exactã în sport
12:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Ku Ninja în Atak!
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV

SummerSlam
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport

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

Kustoms
22:00 Premierã Restaurãri
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

KICK-ASS 2

KUNG FU PANDA 2

Ore de spectacol:
14:00; 16:30;
Gen film:Acþiune,
Comedie, Crimã,
Thriller
Cu: Aaron Taylor-
Johnson, Chloe
Moretz, Jim Carrey

Elysium
Ore de spectacol:
19:00; 21:30;
Gen film:Acþiune,
Dramã, SF
Cu: Jodie Foster,
Matt Damon, Sharlto
Copley
Tarif întreg: 10 lei/orele
16:30; 19:00; 21:30
Tarif redus: 6 lei/ora
14:00

Ore de spectacol: 12:00

Proiecþie  digitalã

2D BLUE RAY

Tarif întreg: 8 lei;

Madagascar 3:
Fugãriþi prin Europa

Ore de spectacol: 14:00

Proiecþie  digitalã 2D - DVD

Tarif întreg: 8 lei;

Pasiune
Ore de spectacol: 16:00;

18:00; 20:00

Proiecþie  digitalã 2D - DVD

Tarif întreg: 8 lei;

Tarif redus - joi: 6 lei.

07:00 Telejurnal
08:00 Telejurnal
09:00 Ora de business (R)
09:50 Legendele palatului: Kim

Suro, regele de fier
11:10 Legendele palatului -

Gyebaek (R)
12:30 Oameni cu minte
13:00 De joi pânã joi (R)
13:30 M.A.I. aproape de tine.
14:00 Telejurnal
15:30 Akzente (R)
16:00 Exclusiv în România ( (R)
16:45 Lozul cel mare
17:40 Legendele palatului -

Gyebaek
19:00 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
21:30 Fanfan la Tulipe
23:10 Oceanul mare
00:40 Ora de business (R)
01:25 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu

(R)
03:05 Zestrea românilor (R)



cuvântul libertãþii / 11miercuri, 21 august 2013 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
CREDITE DOBÂNDÃ FIXÃ PEN-
TRU PERSOANE MAXIM 75 ANI.
TELEFON: 0724/ 902.651.
Scoala Gimnazialã „Sfântu Dumi-
tru„ organizeazã licitaþie pentru
închirierea unui spaþiu în vederea
construirii unui chioºc. Licitaþia va
avea loc în ziua de 23 august 2013,
ora 12.00, la sediul din  Craiova,
str. Unirii, nr. 162. Relaþii la telefon:
0749/ 264.488.
S.C. STAR SA Craiova închirieazã
spaþiu în suprafaþã de 104 mp, pe
str. Caracal  nr. 105. Relaþii la tele-
fon: 0720/ 548.859.
Expert Com SPRL Craiova, lichi-
dator judiciar al MEDYN STIL SRL
Dãbuleni anunþã scoaterea la
vânzare prin negociere directã a
activului APARTAMENT 2 CAME-
RE în suprafaþã de 51,45 mp si-
tuat în Craiova, str. Dezrobirii, nr.
5, bl. G4, sc. 1, et. 4, ap. 26. Preþul
de vânzare fiind de 109.366 lei
exclusiv TVA. Ofertele pentru
achiziþionarea activului se vor
depune la sediul lichidatorului
judiciar din Craiova, str. Romania
Muncitoare, nr. 55, et. 1, judeþul
Dolj, pânã la data de 30.08.2013.
Negocierea va avea loc în data de
5.09.2013 ºi 6.09.2013, la sediul
lichidatorului judiciar. Condiþii de
supraofertare: persoanele intere-
sate pot depune supraoferte la
sediul lichidatorului judiciar din
Craiova, str. România Muncitoa-
re, nr. 55, etaj 1. Pasul de suprao-
fertare este de 10% din preþul de
vânzare. Supraofertele se depun
în perioada 12-13.09.2013 la se-
diul lichidatorului judiciar. Con-
tractul de vânzare-cumpãrare se
va încheia cu persoana care ofe-
rã preþul cel mai mare.

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmez ºi fotogra-
fiez la preþuri avan-
tajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/
359.513.

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.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri di-
verse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon:
0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domici-
liul clientului. Tele-
fon: 0740/895.691.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.

Vând 2 camere ul-
tracentral, de lux, re-
novat complet,
60.000 Euro, nego-
ciabil. Telefon: 0762/
109.595.
Vând apartament 2
camere, Valea Ro-
ºie, etaj 4. Telefon:
0734/952.717; 0351/
175.746.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, Calea Bucu-
reºti, zona Institut. Te-
lefon: 0770/334.956.
3 - 4 CAMERE

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
negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

Anunþul tãu! 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

Anunþ public privind depunerea
solicitãrii de emitere a acordului
de mediu. S.C. TOP GEL PROD
S.R.L. anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectele «Intrare în legalita-
te hala de producþie parter» ºi
«Construire hale producþie ºi de-
pozitare P ºi  P+1» propuse a fi
amplaste în comuna Cârcea, str.
Aeroportului, nr. 120, jud. Dolj.
Informaþiile privind proiectele pro-
puse pot fi consultate la sediul
A.P.M. Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1
ºi la sediul S.C. TOP GEL PROD
S.R.L. str. Aeroportului, nr. 120,
comuna Cârcea, jud. Dolj în zilele
de L-V-, între orele 9-14. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul A.P.M. Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1.
ªcoala Popularã de Arte ºi Me-
serii Cornetti Craiova, cu sediul
în strada Jieþului nr. 19 (fostul Co-
misariat), primeºte înscrieri pen-
tru anul ºcolar 2013-2014 în pe-
rioada 20 august – 5 septembrie
2013, la urmãtoarele discipline:
canto clasic, muzicã uºoarã, mu-
zicã popularã, pian, vioarã, chi-
tarã, orgã, acordeon, instrumen-
te de suflat (saxofon), balet ac-
torie, artã cinematograficã, pic-
turã, graficã. Relaþii la telefon:
0251/413.371; 0754/087.986, în-
tre orele 9.00-15.00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.
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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.

CASE
Vând casã în Bãi-
leºti ºi curte 2000
mp zona I, sau
schimb cu garsoni-
erã Craiova, + dife-
renþa. Telefon:
0742/ 097.486
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. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã Amara-
dia. Telefon: 0770/
871.554.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon:
0734/159.594.

Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna
Valea Stanciului. Te-
lefon: 0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã Malu
Mare, la stradã. Te-
lefon: 0727/159.492.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucã-
tãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã
termic, eventual
schimb 2 aparta-
mente, 2 camere
sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vãnd casã cu  de-
pendinþe, livadã,
vie, în Fratoºtiþa Fi-
liaºi. Telefon: 0720/
929.024.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren 400 mp
intravilan situat în
Segarcea str. Uni-
rii, nr. 29F (în spa-
tele Liceului), ca-
dastru. Telefon:
0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 800 mp, co-
muna Predeºti ide-
al pentru casã, zonã
pitoreascã. Telefon:
0762/ 109.595.
Vând teren, zona
Metro - Citroen,
zonã bunã pentru
Showroom, depo-
zite, 1000 mp, de-
chidere 17 mp, preþ
interesant. Telefon:
0762/109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intravilan
ºi extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând teren intravi-
lan Iºalniþa + mo-
tosapã Telefon:
0766/ 820.993.
Vând teren Preaj-
ba 900 mp. Tele-
fon: 0723/253.544.
Vând teren 1300
mp Malu Mare,
ªcoala generalã,
cadastru, poziþie
excelentã 15 euro
mp. Telefon: 0725/
505.440.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, satul
Predeºti la 16 km
de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.

Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu
de Sus, la 600 me-
tri de lacul Tan-
chiºtilor. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos,
str. Grãdinari, nr.
34. Preþ negocia-
bil, 600 mp. Tele-
fon: 0727/792.578.
Vând urgent teren
intravilan în Iºalni-
þa, 2500 mp, cu
posibilitate de
construire lângã
reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechi-
dere 34 m, paralel
cu drumul euro-
pean. Telefon:
0766/440.456.
Vând 4300mp te-
ren intravilan la 10
km de Craiova –
cedez 4500mp
pentru renovarea
unei case + ane-
xe. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.
Vând teren cen-
tral 330 mp des-
chidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Tere-
nurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Tele-
fon. 0746/467.922;
0744/220.492.
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. Tele-
fon: 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. Tele-
fon: 0763/465.657.

Vând Cielo – 2007
– 1850 euro. Tele-
fon: 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. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fa-
bricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ:
650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înma-
triculat. Telefon:
0745/043.152.
Vând camion Ive-
co, turbo diesel,
an fabricaþie 2008,
39.000 km, neru-
lat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate
6,5 tone, preþ ne-
gociabil sau alte
variante. 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.

Primăria comuneiPrimăria comuneiPrimăria comuneiPrimăria comuneiPrimăria comunei
DrăgoDrăgoDrăgoDrăgoDrăgottttteşti, judeţul Doleşti, judeţul Doleşti, judeţul Doleşti, judeţul Doleşti, judeţul Dolj,j,j ,j ,j ,
organizează duminică,organizează duminică,organizează duminică,organizează duminică,organizează duminică,

25 augus25 augus25 augus25 augus25 august 20t 20t 20t 20t 20111113, de Ziua3, de Ziua3, de Ziua3, de Ziua3, de Ziua
Cornului, în satul Popân-Cornului, în satul Popân-Cornului, în satul Popân-Cornului, în satul Popân-Cornului, în satul Popân-

zăleşti, mare bâlci cuzăleşti, mare bâlci cuzăleşti, mare bâlci cuzăleşti, mare bâlci cuzăleşti, mare bâlci cu
tiribombe, mici, bere şitiribombe, mici, bere şitiribombe, mici, bere şitiribombe, mici, bere şitiribombe, mici, bere şi

multe alte modalităţimulte alte modalităţimulte alte modalităţimulte alte modalităţimulte alte modalităţi
de a vă distra şi a văde a vă distra şi a văde a vă distra şi a văde a vă distra şi a văde a vă distra şi a vă

face să vă simţiţi bine.face să vă simţiţi bine.face să vă simţiţi bine.face să vă simţiţi bine.face să vă simţiţi bine.
Vă aşteptămVă aşteptămVă aşteptămVă aşteptămVă aşteptăm

cu mare drag!cu mare drag!cu mare drag!cu mare drag!cu mare drag!
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ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

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
VÂNZÃRI DIVERSE

Vând aparat de
ozonat apa, elimi-
nã pesticidele din
legume ºi fructe,
precum ºi hormonii
ºi antibioticele din
carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând cãrucior han-
dicapat nou. Tele-
fon: 0723/726.218.
Vând cãrãmidã de
sobe teracotã. Tele-
fon: 0758/ 467.336.
Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. op-
ticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând groapã bolti-
tã Sineasca. Tele-
fon: 0770/871.554.
Vând pick-up de
producþie ruseas-
cã, fabricaþie 1987
cu 60 discuri Elect-
record. Telefon:
0765/789.181.

Vând cântar elec-
tronic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Ac-
tiva Magic, 250 lei
negociabil.Telefon:
0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon:
0748/057.590.
Vând 6 giurgiuvele
cu geam. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/464.043.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/ kg,
2 damigene 10-15
litri, 15 lei / buc. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând presã de ba-
lotat, sticle plastic,
cutii de bere, puti-
nã 50 vedre nouã
salcâm, 2 uºi cu toc
pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând cal semi-
greu. Telefon:
0741/975.279.

Vând în Iºalniþa 3
bare cornier de 60
mm lungi de 3 m, 3
foi de tablã zincatã
2,5/1 m. Telefon:
0761/ 355.869.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon:
0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând convenabil
sau schimb cu ca-
lorifer fontã folosit,
un calorifer tablã
120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0251/ 534.303.
Vând cauciucuri
155/13 cu janþã noi,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã
20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând prelatã autotu-
rism, material gros,
puþin folositã. Tele-
fon: 0762/672.086,
0351/467.841.

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
aragaz cu 2 butelii
(de voiaj). Telefon:
0770/334.168.
Vând bar cu terasã
ºi dependinþe, zona
Tribunalul Jude-
þean, str. Iancu Jia-
nu. Telefon: 0746/
660.001.
Vând loc de veci 2
persoane, cruce de
marmurã. Telefon:
0251/546.666.
Vând frigider 320
litri, combinã muzi-
calã stereo, piei de
bovinã tratate, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
flex mare, aparat
sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând cazan þuicã
din aramã, capaci-
tate mare ºi centri-
fugã miere. Tele-
fon: 0728/381.894.

Vând butelie ara-
gaz, masã televi-
zor, covor, aragaz
voiaj cu butelie,
maºinã de cusut,
plãci muzicã popu-
larã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – in-
dex, aragaz + bute-
lie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante,
covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând mobilã dor-
mitor, sufragerie,
bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând chiuvetã bu-
cãtãrie din fontã
20 lei, jaluzele di-
ferite mãrimi, lus-
tre 2 ºi 3 braþe - 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând/închir iez
construcþie cu
spaþii separate 500
mp cu teren intra-
vilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard
beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând familii albine.
Telefon: 0741/
034.955.

Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând adãpãtoare
ºi hrãnitoare mari
din plastic ºi tablã
groasã pentru pui,
curcani ºi animale
mici. Telefon: 0721/
152.832.
2 morminte Cimiti-
rul Ungureni. Tele-
fon: 0351/437.906.
Albine – Familii pu-
ternice, cu 5-6
rame cu puiet –
Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând 4 locuri de
veci, douã pe o par-
te suprapuse ºi douã
pe o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând araci roºii, fa-
sole, 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 vi-
ºin altoiþi, fructe
mari puieþi de
pruni, 2 lei buca-
ta. Telefon: 0251/
428.437.
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SENZAÞIONAL. Fi-
liaºi - 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 aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MAR-
MURÃ. TELEFON:
0731/989.215;
0251/425.651.
Vând centralã elec-
tricã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0743/
462.582.

Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând avantajos
centralã termicã pe
gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând convector
pentru cãldurã in-
stant apã caldã,
ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare
bunã. Telefon:
0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje gea-
muri, preþ negocia-
bil. Telefon: 0761/
270.365.

Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, marca
Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100
scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei;
vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m
X 2 m, tãblii nou –
nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46
bãrbat – fermoar –
nasturi - tineret, ex-
cepþional. Telefon:
0725/533.042.
CUMPÃRÃRI

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

DIVERSE
Cumpãr 100 litri must
Feteascã alb. Tele-
fon: 0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Teren 521 mp intra-
vilan în Gherceºti.
Telefon: 0771/
498.497.
Închiriez teren pen-
tru parcare maºini
sau centru vânzãri
sau G.P.L. Telefon:
0722/ 943.220;
0755/ 139.772.
Magazin, birou,
depozit, str. Dezro-
birii, nr. 59. Tele-
fon: 0351/437.906.

Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedetermina-
tã, zonã cu vad. Te-
lefon: 0761/665.763.
Închiriez aparta-
ment cu 2 camere
decomandat, zona
George Enescu,
strada Fãgãraº.
Telefon: 0766/
463.563.
Închiriez spaþiu
comercial 148 mp
la demisol preta-
bil bar, discotecã,
casino, birouri.
Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdi-
niþã copii. Telefon:
0251/429.943;
0742/450.724.
Închiriez aparta-
ment 2 camere, uti-
litãþi. Telefon: 0748/
105.609.

Ofer spre închirie-
re apartament 3
camere modificat
în 4 camere, blocu-
rile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces
bilateral, 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 ca-
mere, zona 1 Mai.
Telefon: 0765/
058.600.
MATRIMONIALE
Caut o doamnã vã-
duvã  cu permis auto
cu maºinã sau fãrã,
plãcutã fizic, maxim
55 ani. Telefon:
0253/285.145;
0762/278.639;
0351/430.880.

DIVERSE
Caut donator ri-
nichi, grupa AII.
Telefon: 0766/
518.173.
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil
sau bãtrân. Tele-
fon. 0764/568.897.
0751/ 911.417.
Pensionar singur
caut familie pentru
întreþinere la þarã.
Telefon: 0762/
603.748.
Singura argin-
tãrie din Craio-
va, situatã în
Valea Vlãicii
(vis-a-vis de
Electrica) unde
gãsiþi bijuterii
lucrate manual,
cu argint la
schimb ºi man-
opera / obiect.
Telefon: 0351/
423.493.
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Fãrã sã fi cunoscut eºecul în acest
debut de sezon, în care a obþinut
ºapte victorii ºi o remizã în toate com-
petiþiile, Steaua va da piept în aceas-
tã searã, în manºa tur a play-off-ului
Ligii Campionilor, cu Legia Varºovia.
Întâlnire prefaþatã, ieri, în cadrul unei
conferinþe de presã, de tehnicianul
roº-albatrilor, Laurenþiu Reghecampf:
“Mâine (n.r. azi) trebuie sã facem pri-
mul pas cãtre grupe. Cred cã în ulti-
mul timp am reuºit sã demonstrãm cã
avem o echipã foarte bunã. Vrem sã
rãsplãtim fidelitatea suporterilor
noºtri, sã-i ridicãm în picioare de cât
mai multe ori. Din start însã vã spun
cã ºansele sunt 50-50 în acest meci. 
Indiferent de scorul de aici, ne aº-
teaptã un meci infernal în Polonia.
Mi-aº dori sã luãm un avantaj de
douã, trei goluri din primul meci, dar
ºtiu foarte bine ce adversar vom avea
în faþa ºi ne va fi foarte greu. Este
foarte important sã nu primim gol. Un
gol primit acasã cântãreºte foarte
mult. Dar, ºi de se va întâmpla aºa,
noi putem câºtiga oriunde”, a afir-
mat Reghecampf.

În afara mai vechilor absenþi, Chip-
ciu, Nikolici ºi Tatu (accidentaþi),
Steaua nu are probleme de lot. Chiri-
cheº, Tãtãruºanu ºi Georgievski, cu
unele probleme medicale dupã jocul
din week-end cu CFR, s-au antrenat
normal ieri ºi sunt apþi de joc.

În aceste condiþii, echipa Stelei ar
putea arãta astfel: Tãtãruºanu –

Reghecampf: Reghecampf: Reghecampf: Reghecampf: Reghecampf: „T„T„T„T„Trebuie sã facemrebuie sã facemrebuie sã facemrebuie sã facemrebuie sã facem
primul pas cãtre grupe!”primul pas cãtre grupe!”primul pas cãtre grupe!”primul pas cãtre grupe!”primul pas cãtre grupe!”

Steaua – Legia Varºovia, astãzi, ora 21:45, Digi 1, Dolce 1

Georgievski, Chiricheº, Szukala,
Latovlevici – Bourceanu, Pintilii –
Adi Popa, N. Stanciu, Cr. Tãnase –
Piovaccari.

Urban, de pãrere cã
Steaua e favoritã

Tejnicianul Legiei, Jan Urban, a
vorbit în presa din Polonia despre
„dubla” decisivã pentru calificarea în
grupele competiþiei ºi a precizat cã,
spre deosebire de Reghecampf, Stea-
ua este favoritã, forþa grupului fã-
când-o o adversarã redutabilã.

“Am analizat atât Steaua, cât ºi
jucãtorii acesteia, în meciuri din Liga
Campionilor precum ºi la echipa na-
þionalã. Jucãtorii ei reprezintã trun-
chiul echipei naþionale. Au fost cap
de serie încã din timpul tragerii la sorþi
ºi pentru raþiunea aceasta pleacã
drept favoriþi pe parcursul dublei
manºe.

Cunoaºtem atuurile echipei bucu-
reºtene care sunt clar în numãr mai
mare decât punctele lor slabe. Cel mai
important atuu este grupul. Existã
însã ºi vedete, iar cel mai cunoscut
jucãtor e  Vlad Chiricheº. Tottenham
a oferit pentru el suma de 8 milioane
de euro, ofertã refuzatã de club. Este
posibil ca acest aspect sã fie reluat
dupã terminarea calificãrilor. Rivala
noastrã se simte foarte bine în jocul
ofensiv, îi place sã facã pressing. Mai
mult decât atât, jucãtorii stau foarte

bine din punct de vedere tehnic. Nu
însã ºi din punct de vedere al înãlþi-
mii, ceea ce ar trebui sã fie în avanta-
jul nostru”, a declarat Urban pentru
Sport.pl.

“Avem în faþã o ºansã istoricã
pentru cã echipele poloneze aºteap-
tã de foarte mulþi ani sã acceadã în
Liga Campionilor. Ne dorim sã obþi-
nem un rezultat care sã ne permitã sã
sperãm cu adevãrat într-o calificare
în faza grupelor. Cheia succesului e
sã înscriem în deplasare”, a mai afir-
mat tehnicianul Legiei. Pe locul doi
în campionat, la un punct de liderul
Gornik Zabrze, Legia a ajuns în play-
off dupã ce a trecut de The New
Saints (Þara Galilor) – 3-1 (d) ºi 1-0
(a), respectiv de Molde (Norvegia) –
1-1 (d) ºi 0-0 (a).

Alertã maximã pe
Arena Naþionalã!
Legia aduce 2.000
de ultraºi

Atmosfera de pe Naþional Arena
la meciul din aceastã searã va fi cu
siguranþã una încinsã. Jandarmeria a
informat cã 2.000 de ultraºi polonezi
vor face deplasarea în România. Se
pare cã majoritatea vor sosi cu maºi-
nile personale ºi autocare, motiv pen-
tru care forþele de ordine au instituit
încã de ieri un filtru la ieºirea de pe
autostrada A1, în Bucureºti. Româ-

nii vor fi ajutaþi ºi de cinci poliþiºti de
la Poliþia Metropolitanã polonezã,
oameni familiarizaþi cu comportamen-
tul fanilor Legiei.

Ultima deplasare a acestora în
România s-a lãsat cu incidente. În
octombrie 2011, la confruntarea cu
Rapid din Europa League, fanii Le-
giei Varºovia au bãtut mai mulþi
agenþi ai firmei de pazã de pe Arena
Naþionalã ºi au intrat în conflict ºi
cu fanii giuleºteni. Mai mulþi dintre
ei au fost reþinuþi la intrarea pe sta-
dion, dupã ce asupra lor au fost gã-
site droguri.

La centru, arbitrul
ultimei finale a CL

Privitã drept una dintre cele mai
interesante încleºtãri din aceastã fazã
a competiþiei, partida dintre Steaua
ºi Legia a primit din partea UEFA o
brigadã pe mãsurã. Astfel, la centru
se va afla italianul Nicola Rizzoli, ace-
laºi arbitru care a oficiat ºi pe “Wem-
bley” la ultima finalã a “Champions
League”, cea dintre Bayern ºi Dort-
mund (2-1). Acesta va fi ajutat la cele
douã tuºe de Andrea Stefani ºi Re-
nato Faver.

PRIMERA DIVISION – ETAPA I
Sâmbãtã: Sociedad – Getafe 2-0 (Vela 42,

Seferovici 70), Valladolid – Bilbao 1-2 (Ebert
31 / Susaeta 28, Muniain 50), Valencia –
Malaga 1-0 (R. Costa 64);

Duminicã: Barcelona – Levante 7-0 (San-
chez 3, Messi 12, 42 pen., D. Alves 23, Pedro
26, 73, Xavi 45), Real M. – Betis 2-1 (Benze-
ma 26, Isco 86 / Molina 14), Osasuna – Gra-
nada 1-2 (Punal 58 / El-Arabi 38, Yebda
45+2), Sevilla – Atl. Madrid 1-3 (Perotti 37 /
D. Costa 35, 79, C. Rodriguez 90+2; Raul
Rusescu nu s-a aflat în lotul gazdelor);

Luni: Rayo – Elche 3-0 (Bueno 40, 74, A.
Perea 44; Cristian Sãpunaru a bifat toate
minutele la învinºi), Celta – Espanyol 2-2
(A. Lopez 41, Charles 47 / V. Sanchez 53,
Bifouma 75), Almeria – Villarreal 2-3 (Rodri
39, 75 / Dubarbier 65 aut., Dos Santos 84,
J. Pereira 86).

PREMIER LEAGUE – ETAPA I
Sâmbãtã: Liverpool – Stoke 1-0 (Sturrid-

ge 37), Arsenal – Aston V. 1-3 (Giroud 6 /
Benteke 22, 61 pen., Luna 85), Norwich –
Everton 2-2 (Whittaker 51, Van Wolfswinkel
71 / Barkley 61, Coleman 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 învingãtori),
Swansea – Man. United 1-4 (Bony 82 / Van
Persie 34, 72, Welbeck 36, 90+2);

Duminicã: Crystal P. – Tottenham 0-1 (Sol-
dado 50 pen.), Chelsea – Hull 2-0 (Oscar 13,
Lampard 25);

Luni: Man. City – Newcastle 4-0 (D. Silva
6, Aguero 22, Y. Toure 50, Nasri 75; Costel
Pantilimon a fost rezervã la gazde).

Tot astãzi
Dinamo Zagreb (Cro) – Austria Viena (Aus)
Ludogoreþ Razgrad (Bul) – FC Basel (Elv)
Schalke 04 (Ger) – PAOK Salonic (Gre)
Fenerbahce Istanbul (Tur) – Arsenal FC (Ang)
Asearã, dupã închiderea ediþiei
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)
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).

Digi Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campio-

nilor: Steaua – Legia Varºovia.
Digi Sport 2

21:45 – FOTBAL – Liga Campio-
nilor:Fenerbahce – Arsenal.

Digi Sport 3
21:45 – FOTBAL – Liga Campio-

nilor: Schalke – PAOK Salonic.
Dolce Sport 1

21:45 – FOTBAL – Liga Campio-
nilor: Steaua – Legia Varºovia.

Dolce Sport 2
21:45 – FOTBAL – Liga Campio-

nilor:Fenerbahce – Arsenal.
Eurosport

17:00 – HOCHEI PE IARBÃ –

Tehnicianul Bogdan Stelea a fost numit, ieri, în funcþia de
selecþioner al reprezentativei de tineret a României, a doua zi dupã
ce contractul cu Emil Sãndoi, la cârma echipei din 2006, a fost
reziliat pe cale amiabilã, a anunþat frf.ro.

De asemenea, FRF a anunþat ºi numirea lui Constantin Gâlcã ca
antrenor al echipei naþionale Under 17 (jucãtori nãscuþi în 1997), în
timp ce Ion Dumitru a fost confirmat la naþionala Under 18 (jucãtori
nãscuþi în 1996).

Echipa naþionalã de tineret face parte din grupa a VI-a a
preliminariilor Campionatului European, înregistrând pânã acum un
rezultat de egalitate cu Insulele Feroe, scor 2-2, în deplasare. Din
aceastã grupã mai fac parte Germania, Muntenegru ºi Irlanda.

Ultima apariþie al lui Emil Sãndoi pe banca “tricolorã” a fost în
urmã cu o sãptãmânã, când România U21 a cedat, pe teren propriu,
în faþa reprezentativei similare a Ciprului, scor 0-2 într-un joc test.

Bogdan Stelea este noul selecþioner
al naþionalei de tineret

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Campionatul European feminin de la
Anwerp (Belgia), faza grupelor: Ger-
mania – Cehia / 23:00 – CICLISM –
Challenge-ul Pro (SUA).

Eurosport 2
17:00 – HOCHEI PE IARBÃ – CE

feminin de la Anwerp (Belgia), faza
grupelor: Irlanda – Anglia / 15:00 –
FOTBAL – Liga Campionilor Asiei,
sferturi de finalã, manºa tur: Guan-
gzhou Evergrande (China) – Lekhwi-
ya FC (Qatar) / 19:00, 21:00 – HO-
CHEI PE IARBÃ – CE feminin de la
Anwerp (Belgia), faza grupelor: Bel-
gia – Spania, Olanda – Polonia / 22:30
– FOTBAL – Turneu amical Under
19 (Spania): finala.
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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
FC Vaslui 4 2 1 1 6-3 7
Pandurii 5 2 1 2 7-7 7
Chiajna 2 2 0 0 2-0 6
Săgeata 5 1 2 2 4-5 5
Dinamo 5 1 2 2 4-5 5
CFR Cluj 5 1 2 2 4-10 5
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 5 0 1 4 3-10 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
„U” Cluj – Concordia 0-3
Au marcat: Zaharia 16, Neagu 64, Onduku 85.
FC Vaslui – Săgeata 1-0
A marcat: Celeban 26.

CS Universitatea întâlneşte Pandurii
II, iar echipa lui Mititelu pe SCM
Piteşti în turul 4 al Cupei României
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Programul turului 4
al Cupei României:

FCM Dorohoi (BT) - ACS Rapid CFR Sucea-
va (SV)

CS Kosarom Paşcani (IS) - SC Bacău (BC)
CS Sporting Lieşti (foto)(GL) -  FCM Dunărea

Galaţi (GL)
CS Viitorul Axintele (IL) - FC Farul Constanţa (CT)
SC FC Voluntari (IF) - FC Unirea 04 Slobozia (IL)
CS Juventus Bucureşti (B) - ACS Berceni (IF)
CS Baloteşti (IF) - SC FC Sportul Studenţesc (B)
CS Inter Clinceni (IF) - CS FC Clinceni (fostă CS

Buftea) (IF)
CS Petrolistul Boldeşti (PH) - CS Mioveni (AG)
FC Păpăuţi (CV) - FC Gloria Buzău (BZ)
AFC Arieşul 1907 Turda (fostă FC Seso Câmpia

La începutul săptămânii viitoa-
re, CS Universitatea Craiova şi
echipa lui Adrian Mititelu vor dis-
puta primele meciuri oficiale ale
sezonului,  în turul al patrulea al
Cupei României. În ac eastă fază
se vor disputa 16 meciuri,  între
ec hipele din eşaloanele inferioa-
re calificate şi cele din Liga a II-
a,  care acum intră în competiţie.
CS Turnu Severin, FC Argeş şi
Luceafărul Oradea s-au desfiin-
ţat, astfel încât adversarii lor vor

Turzii)(CJ) - CS Unirea Tărlungeni (BV)
FC Chindia Târgovişte (DB) - CS ALRO Slatina -

(OT)
SCM Argeş Piteşti 2012 (AG) - FC U Craiova (DJ)
CS Sănătatea S.P. Cluj (CJ) - FC Argeş (AG) – nu

se dispută.
CS Ripensia Timişoara (TM) - CS Turnu Seve-

rin (MH) – nu se dispută
AS Armata Aurul Brad (HD) - CS Minerul Motru

2008 (GJ)
CS Pandurii Lignitul TG. Jiu 2 (GJ) - CS Univer-

sitatea Craiova (DJ)
FC Hidişelul de Sus (BH) - CS Luceafărul Ora-

dea (BH) – nu se dispută
AS Avântul Bârsana (MM) - CS Olimpia 2010 Satu

Mare (SM)
Meciurile se dispută marţi, 27 august, de la ora

17.30, pe terenurile primelor echipe.

ac cede direc t în turul următor.
CS Univers itatea Craiova se va
deplasa la Târgu Jiu, pentru a
întâlni echipa-satelit a clubului
Pandurii,  care evoluează în Liga
a III-a. Partida se va disputa de
la ora 17.30,  pe terenul sintetic
al c omplexului „Municipal-Tudor
Vladimirescu”. Pandurii II a tre-
cut în turul I de Ştiinţa Turceni,
sc or 1-0, în turul al doilea de CS
Podari,  sc or 1-0, datorită unui
gol marcat pe final,  din penalty,

iar apoi de o echipă din Liga a
IV-a Sibiu, Spicul Şeic a Mare,
sc or 3-0.  Adversara ec hipei lui
Mititelu,  SCM Piteş ti, este clu-
bul autorităţilor locale din Piteş ti
şi va evolua în Liga a III-a pe
arena „Nic olae Dobrin”, după ce
FC Argeş s -a desfiinţat. SCM Pi-
teşti,  antrenată de Iulian Crivac,
a trec ut în tururile anterioare de
Sporting Piteşti,  scor 3-1, de Hi-
dro Rm. Vâlcea, scor 1-0,  şi de
Inter Markus Slatina, sor 5-0.

Peste o lună de zile au stat în
cantonament fotbaliştii de la CS
Universitatea Craiova, iar începând
de astăzi se vor antrena în Bănie.
Unul dintre juc ătorii c resc uţi la
Craiova, fundaşul Ionuţ Stancu, are
două obiective la fel de importan-
te: să promoveze cu echipa pe pri-
ma scenă şi să umple arena „Ion
Oblemenco“. „Sunt foarte bucu-
ros că am ajuns acasă, că sunt la
Craiova şi voi face tot ce depinde
de mine să le aduc bucurie celor
din tribune. A fost o perioadă de
pregătire bună, eu cred că ne-am
antrenat foarte bine, dar rămâne de
văzut în campionat,  unul ce se
anunţă foarte greu. Noi ne dorim
să promovăm şi vom face tot ce
depinde de noi să ne atingem ob-

Fundaşul Universităţii Craiova este optimist în privinţa noului sezon

I. Stancu: „Cu publicul
alături, vom promova”

iectivele pe care le avem.
Trebuie să fim conştienţi
că suntem Universitatea
Craiova şi trebuie să ju-
căm foarte bine pentru că
oamenii din Craiova ştiu
ce înseamnă fotbalul de
performanţă şi aşteaptă
de la noi rezultate cât mai
bune“, a spus Ionuţ Stan-
cu. Fundaşul de 30 de ani
consideră că fără aportul
suporterilor misiunea ju-
cătorilor va fi mai dificilă: „La Cra-
iova poate exista fotbal, dar fără
spectatori şi fără atmosfera pe care
ei o crează nu cred că se poate
face performanţă. Sunt convins
că ne vor ajuta. Tot timpul publi-
cul a fost al 12-lea juc ător, ş i în

lupta pentru c ampionate,  ş i în
momentele mai grele a fost ală-
turi de echipă. Dar publicul va veni
lângă noi cât timp vom avea re-
zultate şi reuşim să-i aducem ală-
turi de noi la stadion, ceea c e de
fapt ne dorim cel mai mult“.


