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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

 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 – Fiziokinetoterapie 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.
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Ne-a vizitat judeţul, mai exact s-a deplasat în in-
cinta sistemului de irigaţii Nedeia – Măceşu, minis-
trul Agriculturii, Daniel Constantin, însoţit de secre- ta-
rul de stat Daniel Botănoiu. Pretextul prezenţei într- u n
judeţ cu preponderent profil agricol, care contează î n
economia agrară a ţării: starea sistemelor de irigaţii. Care este, de
mai mulţi ani, lucru ştiut, proastă. Devalizate, inclusiv după înfiinţa-
rea organizaţiilor de utilizatori ai apei şi a federaţiilor în acelaşi scop,
conform prevederilor legii îmbunătăţirilor funciare. Întreaga pledoa-
rie din câmp, din vecinătatea unei staţii de pompare, unde a fost
prezent şi ageamiul director al ANIF Dolj - de fapt a ceea ce a mai
rămas după devalizarea de care vorbeam, consemnată şi de ultimele
rapoarte ale Camerei de Conturi Dolj, - Iulian Bucur, plantat în teme-
iul apartenenţei politice la „conservatori”.
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Preþurile biletelor de tren vor creºte diferenþiat
de la 1 septembrie, cu pânã la 10%, mãsura fiind
aprobatã prin ordin al conducerii Ministerului
Transporturilor, luând în calcul evoluþia inflaþiei ºi
majorarea din ultimii doi ani a unor costuri ale CFR
Cãlãtori, cu combustibili, energie sau piese. Pen-
tru rutele scurte (parcurse de trenurile Regio), creº-
terea va fi operatã prin rotunjirea tarifului la 50 de
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bani sau la leu, prin majorãri cu valori cuprinse
între 10 bani ºi 50 bani, în vreme ce pentru rutele
lungi, la trenurile InterRegio (IR), scumpirea va fi
de pânã la 10%. În cazul trenurilor Regio, la clasa a
II-a, preþul unui bilet pe ruta Bucureºti - Ploieºti
(60 km), Timiºoara - Arad (57 km) ºi Satu Mare -
Baia Mare (60 km) va creºte de la 7,3 lei la 7,5 lei, în
vreme ce pe traseele Galaþi - Brãila (31 km) sau

Bacãu - Roman (44 km), tarifele vor urca
de la 5,2 la 5,5 lei, respectiv de la 6,8 lei
la 7 lei. La trenurile InterRegio, preþul
plãtit pentru un bilet la clasa a II-a va fi
majorat pe rutele Bucureºti – Braºov
(166 km) ºi Bucureºti - Constanþa (225
km) de la 47 lei la 50,5 lei, respectiv de la
58,2 lei la 62 lei. Pentru un drum de la
Bucureºti la Craiova (209 km), tariful va
urca de la 58,2 lei la 62 lei, iar în cazul
unei cãlãtorii Bucureºti - Iaºi (405 km)
un bilet va costa 94,5 lei, de la 85,7 lei în
prezent, potrivit informaþiilor furnizate
agenþiei Mediafax de CFR Cãlãtori. De

la Bucureºti la Cluj Napoca (497 km), preþul unui
bilet la clasa a II-a într-un tren InterRegio va creºte
de la 85,7 lei la 94,5 lei, iar de la Bucureºti la Timi-
ºoara (533 km) un cãlãtor va plãti 105 lei în aceleaºi
condiþii, de la 95,1 lei în prezent. Tot la clasa a II-a,
tariful InterRegio pentru o cãlãtorie de la Braºov la
Sibiu (149 km) va urca de la 42,7 lei la 46 lei, iar un
drum Iaºi - Suceava (137 km) va costa 41 lei, faþã
de 38,1 lei în prezent. Preþurile în cazul trenurilor
InterRegio menþionate anterior includ ºi tariful de
rezervare loc (3,3 lei în prezent, respectiv 4 lei dupã
majorare). Autorii ordinului noteazã cã inflaþia din
perioada august 2011- iunie 2013 a fost de 8,3%.
„Þinta de majorare maximã este de 10%, exceptând
tarifele pentru trenurile Regio care, începând cu
zona de 400 km, au fost apropiate de tarifele la IR.
Considerãm cã pânã la data majorãrii indicele in-
flaþiei pentru perioada august 2011- august 2013
va ajunge la aceastã valoare þinând cont de creº-
terea preþurilor la materii prime, combustibili ºi ener-
gie”, se spune în referatul care fundamenteazã or-
dinul de ministru.

Debitul Dunãrii va fi
staþionar, pânã pe 26
august

Debitul Dunãrii la intrarea în
România, secþiunea Baziaº, va fi
relativ staþionar în intervalul 23 - 26
august, iar apoi valorile vor creºte
pânã la 2.400 metri cubi pe secundã,
informeazã Institutul Naþional de
Hidrologie ºi Gospodãrire a Apelor
(INHGA). În zilele de 27 ºi 28 august,
debitul va creºte pânã la valoarea de
2.400 metri cubi pe secundã, iar pânã
pe 30 august va fi în scãdere uºoarã,
situându-se sub media multianualã a
lunii august, de 4.300 metri cubi pe
secundã. În aval de Porþile de Fier,
debitele vor fi în scãdere, în prima
parte a intervalului 23 - 30 august, pe
sectorul Gruia - Cãlãraºi ºi relativ
staþionare pe sectorul Cernavodã -
Tulcea, iar în a doua parte a intervalu-
lui vor fi în creºtere pe sectorul Gruia -
Giurgiu ºi relativ staþionare pe
sectorul Olteniþa - Tulcea.

Ponta admite
cã a prestat servicii
juridice pentru firme
ale lui Cocoº

Premierul Victor Ponta a admis cã
în perioada în care a fost avocat a
legalizat acte ale firmelor patronate
de Dorin Cocoº, fostul soþ al Elenei
Udrea. „Nu contest acest lucru, am
avut foarte mulþi clienþi ca avocat, a
fost o perioadã de patru ani în care
am fost avocat, iar Blejnar (n.r. - Sorin
Blejnar, fostul ºef ANAF) i-a luat pe
toþi (n.r. – la verificãri) ºi nu a
descoperit nimic ilegal. Am plãtit taxe,
impozite...Cu doamna Udrea mã
cunosc de când eram procuror ºi
dânsa era avocat, sunt 15 ani. În cazul
respectiv am legalizat niºte acte, lucru
pe care l-am mai fãcut pentru vreo mie
de firme. Cu fostul soþ al doamnei
Udrea nu am un conflict nici acum,
dimpotrivã”, a spus Ponta la postul
B1 TV. Presa a relatat cã, în calitate de
avocat, actualul prim-ministru a
prestat servicii juridice pentru familia
Elenei Udrea, începând din 2005,
perioadã în care aceasta era ºefa
Cancelariei Prezidenþiale.

Premierul Victor Ponta nu este de
acord cu propunerea ca Nini Sãpu-
naru sã preia postul de ministru al
Transporturilor ºi i-a cerut preºedin-
telui PNL, Crin Antonescu, o altã
nominalizare pentru acest portofo-
liu, au declarat agenþiei Mediafax
surse politice. „Premierul a transmis
preºedintelui PNL cã nu este de
acord ca Nini Sãpunaru sã preia
funcþia de ministru al Transporturi-
lor ºi a cerut o altã nominalizare”, au
declarat sursele citate. Deputatul
PNL Nini Sãpunaru a declarat joi
searã, la Realitatea Tv, cã a fost su-
nat de liderul PNL, Crin Antonescu,
ºi întrebat dacã acceptã propunerea
preºedintelui de a prelua postul de
ministru al Transporturilor, spunând
cã a fost de acord ºi cã a fost autori-
zat sã anunþe acest lucru public. Tot-
odatã, Sãpunaru a subliniat cã este
onorat de aceastã propunere. Tot joi
searã, la postul B1 Tv, premierul Vic-
tor Ponta a declarat cã este impor-
tant ca, începând de luni, sã fie nu-
mit un nou ministru la Transporturi,
care sã se ocupe de finalizarea priva-
tizãrii CFR Marfã ºi de celelalte pro-
bleme aferente portofoliului. Ponta
nu a dorit însã sã comenteze infor-
maþia pe surse potrivit cãreia Nini
Sãpunaru va fi propunerea PNL ce-i
va fi înaintatã spre a fi transmisã
ºefului statului. „Nu pot sã comen-

Premierul Victor Ponta i-a transmis,
ieri, preºedintelui Traian Bãsescu o scri-
soare în care apreciazã cã nu mai sunt
întrunite condiþiile morale ºi legale pen-
tru ca europarlamentarul Laszlo Tokes
sã deþinã Ordinul Steaua României ºi
propune retragerea acestei distincþii, au
declarat agenþiei Mediafax surse oficia-
le. „Premierul aminteºte cã, la 27 iulie
2013, la lucrãrile Universitãþii de Varã
Balvanyos, Tokes a fãcut o serie de
aprecieri prin care contestã caracterul
de stat naþional, unitar ºi indivizibil al
României. În scrisoare, premierul apre-
ciazã cã nu mai sunt întrunite condiþiile
morale ºi legale pentru ca Laszlo Tokes
sã deþinã Ordinul Steaua României ºi
propune preºedintelui ca, în baza atri-
buþiilor constituþionale, sã decidã asu-
pra oportunitãþii declanºãrii proceduri-
lor legale în vederea retragerii acestui
titlu”, afirmã sursele citate. În 27 iulie,
europarlamentarul i-a cerut premierului
Ungariei, Viktor Orban, la lucrãrile Uni-
versitãþii de Varã Balvanyos, ca împre-

Scenariul de bazã al bugetului pe
2014 include continuarea indexãrii pen-
siilor cu 4% ºi creºterea fondului de
salarii în sectorul public cu 3%, a de-
clarat ministrul delegat pentru Buget,
Liviu Voinea, la postul de televiziune
Antena 3. „Avem o schiþã a bugetului
pe 2014, un scenariu de bazã, de lucru,
care include continuarea indexãrii pen-
siilor cu 4% ºi creºterea fondului de
salarii total cu aproximativ rata infla-
þiei, cu circa 3%. În interiorul acestei
creºteri însã, majoritatea se duce pe
plata hotãrârilor judecãtoreºti definiti-
ve. Când s-au tãiat salariile cu 25%,
mulþi bugetari au dat statul în judeca-

Premierul nu este de acord
cu numirea lui Sãpunaru la Transporturi

ºi a cerut o altã nominalizare
tez surse. ªtiu cã duminicã au o ºedin-
þã ºi evident cã propunerea PNL, cu
care eu trebuie sã fiu de acord, o voi
înainta preºedintelui luni dimineaþã,
pentru cã luni trebuie ºi numit un nou
ministru”, a  declarat premierul. Pre-
ºedintele PNL, Crin Antonescu, a
declarat ieri, pentru „Gândul”, cã nu
a discutat cu premierul Victor Ponta
despre nominalizarea pentru Trans-
porturi, precizând însã cã el „crede
sincer” cã Nini Sãpunaru este o „pro-
punere cu multe ºanse de nominali-
zare” în Biroul Permanent Naþional al
PNL. Antonescu a precizat cã urmea-
zã sã discute ºi cu premierul Ponta,
dar cã „este normal ca pe un portofo-
liu care revine PNL, decizia, cel puþin
în ceea ce priveºte propunerea, sã
fie a PNL”. Joi, fostul ministru al
Transporturilor, Relu Fenechiu, de-
clara pentru Mediafax cã Nini Sãpu-
naru poate face faþã cu succes pro-
vocãrii de a prelua portofoliul Trans-
porturilor. „În ceea ce mã priveºte,
eu am toatã aprecierea pentru Nini
Sãpunaru, chiar dacã el este un per-
sonaj mai discret”, a spus Fenechiu.
Întrebat dacã Sãpunaru va reprezen-
ta doar una dintre candidaturile po-
sibile care vor fi supuse votului con-
ducerii PNL duminicã, Fenechiu a
menþionat cã, potrivit „Statutului
PNL, propunerile pentru miniºtri sunt
fãcute de preºedintele partidului ºi

votate de cãtre
Birou, ulterior
de Delegaþia
Permanentã. În
aceste condiþii,
singurul lucru
care s-ar putea
întâmpla ca sã
nu ajungã sã fie
cel propus de
preºedinte este
sã fie un vot îm-
potrivã ºi e pu-
þin probabil”.

Ponta i-a trimis lui Bãsescu
scrisoarea în care cere retragerea
Ordinului Steaua României lui Tokes

unã cu Guvernul pe care îl conduce sã
construiascã „un sistem de cooperare
naþionalã”, astfel încât sã ofere „pro-
tectorat” Transilvaniei. În replicã, pre-
ºedintele Traian Bãsescu a declarat, la
Universitatea de Varã de la Izvoru Mu-
reºului (Harghita), în urmã cu o sãptã-
mânã, cã „nu îºi meritã calitatea de cetã-
þean român cel care cerea ca Transilva-
nia sã fie trecutã sub protectorat”. Pre-
mierul Victor Ponta nu este membru al
Ordinului Naþional „Steaua României”
ºi, conform prevederilor legale, nu poa-
te solicita declanºarea procedurii de re-
tragere a decoraþiei acordate lui Tokes,
se aratã într-o precizare a purtãtorului
de cuvânt al preºedintelui, Bogdan
Oprea. În precizarea citatã se mai men-
þioneazã cã Traian Bãsescu „ia notã”
de iniþiativa ºefului Executivului, punc-
tându-se cã singura soluþie de retrage-
re a ordinului este aceea ca unul dintre
cavalerii respectivului ordin sã sesize-
ze în acest sens Consiliul de Onoare al
Ordinului Naþional „Steaua României”.

tã, au ºi câºtigat ºi apoi s-a dat o ordo-
nanþã în 2011 care a eºalonat plata aces-
tor drepturi câºtigate în instanþã, în
2012 - 5% din suma totalã datoratã, în
2013 - 10%, iar anul viitor - 25%, circa
douã miliarde de lei”, a spus Liviu Voi-
nea. Ministrul delegat pentru Buget s-
a referit ºi la condiþiile care fac posibilã
reducerea la 12% a cotei unice de im-
pozitare. „Fie creºte colectarea semni-
ficativ, prin reorganizarea ANAF, fie
gãsim alte surse de venituri la buget,
fie se taie din altã parte, ca sã se acope-
re pierderea de venituri din astfel de
mãsuri de stimulare fiscalã”, a afirmat
Liviu Voinea.

Voinea: Scenariul de bazã al bugetului
pe 2014 include indexarea pensiilor cu 4%

ºi creºterea fondului de salarii cu 3%
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Ne-a vizitat judeţul, mai exact s-
a deplasat în incinta sistemului de
irigaţii Nedeia – Măceşu, ministrul
Agriculturii, Daniel Constantin, în-
soţit de secretarul de stat Daniel
Botănoiu. Pretextul prezenţei într-
un judeţ cu preponderent profil agri-
col, care contează în economia
agrară a ţării: starea sistemelor de
irigaţii. Care este, de mai mulţi ani,
lucru ştiut, proastă. Devalizate, in-
clusiv după înfiinţarea organizaţii-
lor de utilizatori ai apei şi a federa-
ţiilor în acelaşi scop, conform pre-
vederilor legii îmbunătăţirilor fun-
ciare. Întreaga pledoarie din câmp,
din vecinătatea unei staţii de pom-
pare, unde a fost prezent şi agea-
miul director al ANIF Dolj - de fapt
a ceea ce a mai rămas după devali-
zarea de care vorbeam, consemnată
şi de ultimele rapoarte ale Camerei
de Conturi Dolj, - Iulian Bucur, plan-
tat în temeiul apartenenţei politice
la „conservatori”. Chiar şi cosme-
tizată, prin aportul comic al „mare-
lui agricultor al Doljului” Costel
Tulitu, ex-primar şi ex-şef al Poli-
ţiei de Frontieră, discuţia nu a adus
nimic nou. Decât ceea ce ştiam. E
drept că directorul ANIF a rapor-
tat, c u nedisimulată „mândrie”,

MIRCEA CANŢĂR

Vai de... noi!
cvasi-patriotică, irigarea anul aces-
ta a 25.000 de hectare, faţă de 4.000
de hectare anul trecut, când nu fu-
sese ... încă numit. Cu comedianţi
de această factură, există premise
luminoase pentru anul viitor, dacă,
bineînţeles, rămâne director la ANIF
tot Iulian Bucur şi nu e promovat
cumva la ministerul de resort. Cum
şi ministrul Daniel Constantin, cu
studii în zootehnie, s-a arătat la fel
de competent, deşi despre „irigaţii”
a mai vorbit pe la televiziunile din
capitală, unde avusese interlocutori
şi specialişti autentici în materie,
toată tevatura nu a fost altceva de-
cât o pierdere de timp. O gargară
facilă. Şi deloc un semnal. Doljul,
aidoma altor judeţe din câmpia Du-
nării, are particularităţile sale clima-
tice, şi dacă nu plouă zece-douăs-
prezece zile, se resimt efectele se-
cetei. Cu alte cuvinte, „ploaia la
comandă” este vitală. Surse de apă
cu notabile debite există: Dunărea
şi Jiul. Şi când s-au conceput ma-
rile sisteme de irigaţii, acompaniate
de „sistemele locale”, exact acest
lucru s-a avut în vedere. Ca o pa-
ranteză, Iordanul, râu în Orientul
Apropiat (320 kilometri lungime),
cu un debit mult mai mic decât al

Jiului (331 kilometri lungime), asi-
gură sursa de apă dulce pentru
agricultura prosperă a Israelului,
cu deşertul Negev, şi Iordaniei. Să
revenim la irigaţiile din Dolj. Lu-
cru ştiut, începând cu 2012 acti-
vitatea de irigaţii nu mai beneficia-
ză de ajutoare de la bugetul de stat
(Legea nr.281/2010 pentru abro-
garea unor reglementări în dome-
niul ajutoarelor de stat în agricul-
tură), în temeiul prevederilor Tra-
tatului de aderare, ratificat prin
Legea nr.157/2005. Prin Ordonanţa
de Urgenţă nr.65/2011 privind mo-
dificarea Legii îmbunătăţirilor fun-
ciare (nr.138/2004) a fost refor-
mulat şi articolul 60, în sensul că
„structura tarifului pentru livra-
rea apei pentru irigaţii şi a tarifu-
lui sezonier, modalitatea de ajus-
tare periodică a acestora (...) se
stabilesc prin normele metodolo-
gice privind calculul şi plata tari-
felor pentru serviciile de îmbună-
tăţiri funciare, aprobate prin Or-
din al ministrului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale”. Deci, o re-
ferire a ministrului Daniel Constan-
tin trebuia să vizeze în exclusivita-
ceste tarife „împovărătoare” pen-
tru producătorul agricol, mai ales

că, în M.O. din 6 martie a.c., a
fost publicat Ordinul nr.30/2013 al
MADR pentru aprobarea norme-
lor metodologice privind calculul
şi plata tarifelor pentru serviciile de
îmbunătăţiri funciare. Liga Utiliza-
torilor  de Apă pentru Ir igaţii
(LUAI) anunţase că s-a obţinut,
prin negocieri, reducerea tarifelor
de livrare a apei faţă de anul pre-
cedent. Ceea ce nu s-a resimţit. De
ce nu e gratuită apa pentru irigaţii,
sub pretextul ... prezervării bioto-
pului, cum, de altfel, s-a şi pro-
pus? Cât priveşte renegocierea pre-
ţului la energie electrică pentru iri-
gaţii, care, în structura de costuri
reprezintă peste 90%, c u CEZ,
cum îşi dădea cu părerea Iulian
Buc ur (se întoarce în mormânt
marele specialist al Doljului, Emil
Marghitu), de parcă îl oprise cine-
va să facă asta din primăvară, de-
mersul e ... sortit eşecului, mai via-
bilă rămânând utilizarea „cotei” din
energia verde pentru sis temul
ANIF. Prevăzător, ministrul Agri-
culturii, Daniel Constantin, înche-
iase la 13 mai a.c. un protocol cu
Patriarhia Română pentru promo-
varea satului românesc, mizând pe
aportul preoţilor şi al paparudelor

în chemarea norilor de ploaie. De
cele 60 milioane de euro, din fon-
duri europene, pentru reabilitarea
staţiilor de punere sub presiune la
sistemele de irigaţii, cum promitea
printr-o declaraţie de presă, nu s-
a mai pomenit nimic. Şi mare lu-
cru nu s-a mai discutat nici despre
infrastructura, nu de mult reabili-
tată cu fonduri publice, făcută
praf. În schimb, a fost livrată o
perlă memorabilă: „Am văzut că
toată lumea spune acum că pro-
ducţia este mare pentru că a plo-
uat. Dar nu este chiar aşa, cu
ploaia se fac 5-6 tone la hectar,
iar cu irigatul 12 tone”. Cugetare
profundă. Valabilă doar în cazul în
care fermierii şi-ar descânta grâul
cu versurile popu-lare „Să creşti
mare şi voinic/ Şi pe soare şi pe
frig / Şi să fii rotund în spic/ Dân-
du-ţi apă şi... nimic”. Şi la învă-
ţământul agro-zootehnic de masă,
din alte vremuri, se discuta cu mai
multă competenţă.

P.S. Aproape neinsipirat locul
ales pentru vizita ministrului Agri-
culturii, Daniel Constantin. În afa-
ra nivelului de apă pe un canal ma-
gistral, nu putea fi zărit măcar un
aspersor funcţionând.

Noul Ford B-MAX a fost cel mai bine vândut
monovolum compact de pe piaţa europeană în
primul semestru al anului 2013, potrivit analizei
efectuate de Ford, în baza înmatricularilor colec-
tate de Polk. Ford B-MAX a atins o cotă de vân-
zări de 15.8% pe segmentul monovolumelor com-
pacte în Europa în primele şase luni ale anului, cu
38.000 de vehicule vândute în cele 19 pieţe euro-
pene tradiţionale ale Ford. Producţia B-MAX a
început la uzina Ford din Craiova la mijlocul anu-
lui 2012, fiind lansat în toate pieţele europene în
luna noiembrie a aceluiaşi. B-MAX a depăşit la
capitolul vânzări modelele Citroen C3 Picasso, Fiat
500L, Honda Jazz şi Opel/Vauxhall Meriva în pri-

Din Europa
Noul Ford B-MAX, cel mai bine

vândut monovolum compact
Pe piaţa europeană, noul Ford B-MAX, a înre-

gistrat, în primul semestru a lui 2013, o cotă de
piaţă de 15,8% în segmentul său. Clienţii euro-
peni au cumpărat peste 38.000 monovolume com-
pacte B-MAX în primele şase luni ale anului 2013;
creşterea vânzărilor ducând la clasarea pe primul
loc în segmentul său pe pieţele din Germania şi
Marea Britanie în al doilea trimestru. Peste 80%

din unităţile B-MAX vândute sunt echipate cu
Ford SYNC cu Emergency Assistance, 43% cu
motorul Ford EcoBoost de 1 litru şi 22% cu siste-
mul Active City Stop. B-MAX oferă acces unic în
clasa sa, pentru pasageri şi bagaj, datorită siste-
mului Ford Easy Access; printre dotările avansa-
te se numără Rear View Camera şi tehnologia
exclusivă Ford MyKey.

Ford Europa are merit în
fabricarea, vânzarea şi
deservirea autovehiculelor
Ford pe 50 de pieţe individua-
le şi are aproximativ 47.000
de angajaţi la unităţile de
producţie deţinute integral şi
aproximativ 67.000 de anga-
jaţi dacă se iau în considerare
companiile mixte şi operaţiu-
nile neconsolidate. În plus
faţă de Ford Motor Credit
Company, operaţiunile Ford
Europa includ Divizia de
Relaţii Clienţi Ford şi 22 de
unităţi de producţie (13
deţinute integral sau societăţi
mixte consolidate şi nouă
societăţi mixte neconsolida-
te). Primele maşini Ford au
fost livrate în Europa în 1903
- în acelaşi an în care a fost
fondată Ford Motor Compa-
ny. Producţia europeană a
demarat în 1911.

mul semestru al anului 2013.  Creşterea vânzări-
lor a făcut ca B-MAX să se claseze pe primul loc
în segmentul său pe pieţele importante din Ger-
mania şi Marea Britanie în al doilea trimestru.

Tehnologiile avansate, factor cheie
pentru succesul B-MAX

 S-a clasat pe primul loc la vânzări şi în Belgia,
Luxemburg, Olanda şi Norvegia în primul semes-
tru. Tehnologiile avansate reprezintă un factor
cheie pentru succesul B-MAX, 80% dintre clien-
ţii europeni comandând sistemul de conectivitate
Ford SYNC, care include funcţia Emergency As-
sistance, câştigătoare a unui premiu Euro NCAP,

care poate alerta operatorii locali de servicii de
urgenţă cu privire la un accident. Acesta este dis-
ponibil  în 26 de limbi, vorbite în 40 de regiuni
europene. „Motorul pe benzină Ford EcoBoost de
1 litru  – Motorul Internaţional al Anului în 2012 şi
2013 – a fost ales de 43% dintre cumpărătorii de
modele B-MAX; 22% dintre clienţii B-MAX au
optat pentru funcţia Active City Stop,premiată şi
ea de către Euro NCAP. Aceasta monitorizează
rezultate aferente celor 19 pieţe europene monito-
rizate de Ford şi conform segmentării vehiculelor
Ford”, se precizează într-un comunicat de presă
al companiei Ford România.

MARGA  BULUGEAN
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Reprezentanþii IPJ Dolj, au
anunþat ieri cã, în urma activi-
tãþilor de specifice desfãºurate
de cãtre poliþiºti din cadrul Ser-
viciului de Investigaþii Crimina-
le, s-a reuºit identificarea ce-
lor trei tineri, autori ai tentati-
vei de tâlhãrie sãvârºite în data
de 01.08.2013, în cartierul Ro-
vine din Craiova, asupra Mar-
celei Gîngioveanu, de 68 de ani.
Oamenii legii au stabilit cã cei
trei care au vrut sã jefuiascã o
craioveancã de 68 de ani, fiind
întrerupþi de un poliþist, vecin al
femeii, care i-a auzit strigãtele
dupã ajutor sunt Vicenþiu Poe-
naru, de 20 de ani, Damian Po-
enaru, de 18 ani ºi Florin Poe-
naru, în vârstã de 15 ani, toþi
din Craiova. Odatã stabilitã
identitatea lor, în urma activi-
tãþilor de cercetare desfãºura-
te, poliþiºtii au luat legãtura cu
procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova,

Poliþiºtii craioveni au reuºit sã-i
identifice pe autorii tentativei de tâl-
hãrie petrecutã în dimineaþa zilei de
1 august, în cartierul craiovean Ro-
vine. Este vorba despre trei tineri
care au încercat sã intre peste o fe-
meie, în casã, fiind surprinºi de un
vecin al victimei, poliþist, care tocmai

pleca la serviciu. Autorii au fugit
atunci, însã oamenii legii au reuºit sã
stabileascã cine sunt, iar ieri au obþi-
nut mandate de arestare preventivã
în lipsã pentru doi dintre ei, al treilea
fiind minor, astfel cã au fost daþi în
urmãrire naþionalã dar ºi în consemn
la frontierã.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

care au înaintat dosarul Jude-
cãtoriei Craiova cu propunere
de arestare preventivã în lipsã
a autorilor. Instanþa a admis,

ieri, propunerea, însã numai
pentru cei doi suspecþi majori.

„Instanþa de judecatã a emis
mandate de arestare preventivã

în lipsã, pentru o perio-
dã de 10 zile, pe numele
a doi dintre ei, pentru sã-
vârºirea infracþiunilor
de tentativã de tâlhãrie
ºi violare de domiciliu.
Instanþa a respins pro-
punerea de arestare în
lipsã pentru suspectul în
vârstã de 15 ani, întru-
cât este minor, fiind ne-
cesarã expertizarea psi-
hiatricã a acestuia. În-
trucât cei trei lipsesc de
la domiciliu, poliþiºtii în-
treprind mãsuri pentru
prinderea acestora, fi-
ind solicitatã punerea
lor în urmãrire la nivel
naþional”, ne-a declarat
inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de

cuvânt al IPJ Dolj.
„Admite în parte propune-

rea Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova. Dispune
arestarea preventivã a învinui-
þilor POENARU DAMIAN ºi
POENARU WILFRIED VICE-
NÞIU pe o duratã de 10 zile,
începând de la data punerii în
executare a mandatelor de
arestare, pânã la expirare.
Respinge propunerea Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria
Craiova de luarea a mãsurii
arestãrii preventive faþã de în-
vinuitul POENARU ARMIR –
NAURIS-FLORIN”, dupã cum
se aratã în încheierea de ºedinþã
a Judecãtoriei Craiova de ieri.

Reamintim cã, pe 1 august a.-
c., în jurul orei 07.00, 3 tineri, toþi
bãrbaþi, au sunat la uºa unei fe-
mei din cartierul craiovean Braz-
da lui Novac. Femeia le-a des-

chis, însã s-a trezit cu spray iri-
tant în ochi. A început sã strige
dupã ajutor, ºi a avut noroc, þi-
petele ei fiind auzite de un ve-
cin, poliþist, care se pregãtea sã
plece spre serviciu. Acesta a ie-
ºit din apartament, i-a vãzut pe
cei trei, i-a somat sã se opreas-
cã, a încercat sã-i prindã, însã i-
au pulverizat ºi lui spray în ochi
ºi au rupt-o la fugã. Cei trei s-au
urcat într-o maºinã de teren, po-
liþistul a tras douã focuri de armã
dupã ei, însã nu a reuºit sã-i
opreascã. Cel care i-a împiedi-
cat pe cei trei indivizi sã intre în
apartamentul craiovencei de 68
de ani este agent principal Ionuþ
Preda, de la Secþia de Poliþie
Ruralã Coºoveni, poliþist cu o ve-
chime de 13 ani.

Autorii sunt daþi în urmãrire
naþionalã în acest moment, dar
ºi în consemn la frontierã.

Conform reprezentanþilor
IPJ Dolj, în noaptea de joi spre
vineri, în jurul orei 03.00, poli-
þiºti ai Secþiei 5 Craiova ºi jan-
darmi din cadrul Grupãrii Mo-
bile de Jandarmi Craiova, în
timp ce desfãºuaru activitãþi de

Hoþi prinºi în flagrant
Doi tineri din craiova sunt cer-

cetaþi de poliþiºti pentru furt ca-
lificat ºi distrugere, dupã ce, în
noaptea de joi spre vineri au fost
prinºi în flagrant în timp ce fu-

rau siglele de pe capacele roþilor
unui autoturism Volkswagen. În
plus s-a stabilit  cã furaserã ºi
douã oglinzi laterale de la un alt
autoturism.

patrulare, au prins în flagrant,
în parcarea blocului 28 de pe
bulevardul „Oltenia”, doi tineri
ce sustrãgeau siglele ornament
de la capacele roþilor unui au-
toturism Volkswagen. Cei doi
au fost identificaþi, stabilindu-

se cã este vorba despre Ionuþ
Bãluicã, de 23 de ani ºi Sorin
Abagiu, de 19 ani, ambii din
Craiova. În plus, în urma con-
trolului corporal efectuat de
oamenii legii, asupra lui Bãlui-
cã a fost gãsit un cuþit tip bri-
ceag. Prin extinderea cerce-
tãrilor oamenii legii au stabilit
cã, în aceeaºi noapte, cei doi
tineri au mai rupt ºi douã oglinzi
de la un alt autoturism parcat
în apropiere. „Pe numele ce-
lor doi au fost întocmite acte
premergãtoare

sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunilor de furt calificat ºi
distrugere, în sarcina tânãrului
de 23 de ani fiind reþinutã ºi
sãvârºirea infracþiunii de port
fãrã drept de armã albã”, a de-
clarat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Peste 200 de hectare de vege-
taþie uscatã ºi miriºte au ars în
urma incendiilor izbucnite în cur-
sul zilei de joi ºi în noaptea de joi
spre vineri, în judeþ. Potrivit re-
prezentanþilor ISU Dolj, echipa-
jele de intervenþie din cadrul In-
spectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al judeþului
Dolj au fost solicitate sã intervinã
pentru stingerea a 7 incendii ºi la
26 cazuri pentru acordarea asis-
tenþei medicale de urgenþã, iar

Incendiile de vegetaþie
dau bãtãi de cap pompierilor

Serviciile Voluntare
pentru Situaþii de Ur-
genþã au intervenit
pentru stingerea a 2
incendii de vegetaþie
uscatã. Echipajele
de intervenþie din
cadrul ISU Dolj în
cooperare cu Servi-
ciile Voluntare pen-
tru Situaþii de Ur-
genþã au intervenit
pentru stingerea a 6
incendii de vegetaþie

uscatã ºi miriºte izbucnite în mu-
nicipiul Craiova ºi în localitãþile
Leu, Almãj, ªimnicu de Sus (sat
Albeºti) ºi Breasta (sat Crovna),
unde din cauza focului pus în spaþii
deschise, au ars aproximativ 210
ha vegetaþie uscatã ºi miriºte.
Pompierii atrag atenþia celor care
dau foc miriºtilor pentru a curãþa
terenul cã pot fi sancþionaþi ºi, în
plus, pot provoca tragedii mai
mari, pentru cã flãcãrile se pot
extinde ºi la locuinþe.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Bun politician e Popescu ăsta.
De câte ori greşeşte, cade tot
în picioare.

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU Intransigenţa ca morb

Mă preocupă de o bună bucată de vreme
scena profund împestriţată şi nu mai puţin
pluriformă pe care se etalează, într-o mobi-
litate năucitoare, instanţele mediatice auto-
htone. Distribuite după criterii „lucrative”
(apolitic, banul rămâne, chiar dacă lumea ar
dispărea, acelaşi ochi zglobiu al necuratu-
lui!) , publicaţii şi televiziuni şi-au ocupat
poziţiile convenabile,  proprii ori pe placul
„mogulilor” ce le întreţin, şi continuă, cu o
precipitare câteodată morbidă, un fel de com-
petiţie gregară în numele unui adevăr ce sfâr-
şeşte, ineluctabil, cu …capul spart.

Nu-ţi trebuie cine ştie ce abilităţi doc-
torale ca să intuieşti, prin pânza aburelilor
diseminate aiuritor ş i abia disimulate sub
pojghiţa fragilă a aceleiaş i îndreptăţiri la
adevăr, c ă, în realitate, tot de nişte c oterii

es te vorba şi aproape îngemănate c u cele
ale politicii şi ale soc ietăţii în ansamblul
lor pe care pretind a le dezvălui, amenda
şi sanc ţiona.

Nimic surprinzător, vor spune unii şi au,
în mare parte, dreptate: într-o logică sim-
plă, într-o societate virusată în structura ei
de bază, dificil poţi pretinde că s-ar mai pu-
tea salva nişte categorii bănuit dotate cu lu-
ciditatea şi cu autonomia de gândire sece-
toase la toate palierele. Cât despre rolul inte-
lectualului (în c heie marxis t-umanizată,
gramscizată, să spunem, disputa se purta în
termenii rolului personalităţii în istorie, care
sfârşea, fatal şi fatidic, într-un perfid pre-
text al cultului dictatorului!), acesta s-a con-
firmat, chiar mai de curând, ca fiind nimic
altceva decât un mit. Îndeosebi de când cu

politicienii ieşiţi de prin biblioteci discutabile
şi care şi-au asumat, emfatic şi fetişist în
acelaşi timp, ei înşişi râvnitul rol.

Şi oricât de dezagreabilă ar fi ecuaţia
aceasta a încartiruirii voluntare în slujba unui
patron sedus de spiritul unei aventuri pe un
teren cu totul străin propriilor sale valenţe,
însă îmboldit de perspectiva fie a unui ve-
detism ocazional, ori de ideea unui scut pro-
tector, ai putea, până la un punct, să accepţi
toată această tevatură ca pe o realitate: dez-
agreabilă, cu un strop de meschinărie, însă
nu şi cu exorbitanta ticăloşie etalată conti-
nuu, cu o patimă năucitoare.

Grav este că, balansând între tabere (fie-
c are afişând propagandis tic  un suport
…ideologic!), bietul consumator – cititor ori
telespectator – va sfârşi la rându-i nu mai

puţin năucit: şi asta în ciuda iluziei de mo-
ment că, da, a aflat „adevărul” şi că, da,
realitatea de afară este aceeaşi cu cea me-
diatizată: e vorba tocmai de efectul (aneste-
ziant) al manipulării prezente în constituţia
umană. Un truc, ca multe altele.

Deznădejdea mea provine însă şi dintr-o
altă observaţie, anume intransigenţa şi into-
leranţa împinse în zona visceralului cu care
agenţi ai lor, cam din toate taberele, îşi susţin
„pledoariile”. Odată fixată ţinta – indiferent
care va fi fiind aceasta -, loviturile trebuie să
fie neapărat mortale: nu există nuanţe, de în-
doială, aceea pe care atenianul Socrate ne-a
oferit-o drept busolă într-o istorie pe care
poate nici n-o bănuia atât de parşivă, niciun
semn, cât de mărunt, că, totuşi, intoleranţa
axiomatică are în ea ceva morbid.

Printr-un proiect de Hotărâre de
Guvern, lansat în dezbatere publi-
că de Ministerul Sănătăţii, cele 40
de servicii judeţene de ambulanţă
din toată ţara vor fi reorganizate
în şapte servicii regionale: ambu-
lanţa Nord Vest, Centru, Vest, Sud
Vest, Sud, Sud Est, Nord Est, la
care se adaugă Bucureşti-Ilfov,
prin reorganizarea unor ambulan-
ţe judeţene şi desfiinţarea altora.

Conform proiectului, toate ser-
viciile regionale de ambulanţă vor
fi instituţii publice cu personalitate
juridică în subordinea Ministerului
Sănătăţii. Totodată, Serviciile re-
gionale de ambulanţă înfiinţate prin
reorganizarea Serviciilor Judeţene
de Ambulanţă Cluj, Mureş, Timiş,
Dolj, Prahova, Constanţa ş i Iaşi
asigură asistenţă medicală de ur-
genţă, transport sanitar asistat,
consultaţii de urgenţa şi transport
sanitar neasistat de pe raza judeţe-
lor respective. În plus, Serviciile
regionale de ambulanţă pot inter-
veni şi în afara graniţelor adminis-
trative în zone stabilite prin ordin
al Ministrului Sănătăţii pe princi-
piul „celei mai apropiate resurse de
caz” precum şi în situaţii de ur-
genţă la dispoziţia Dispeceratului.
Serviciul Regional
de Ambulanţă Sud Vest
va avea sediul la Craiova

Reprezentanţii Ministerului Să-

Serviciile judeţene de ambulanţă vor fi reorganizate în şapte
servicii regionale. Astfel, Ambulanţa doljeană va fi transfor-
mată în Serviciul Regional de Ambulanţă Sud Vest, cu sediul
la Craiova, prin reorganizarea SAJ Dolj şi desfiinţarea servi-
ciilor judeţene de ambulanţă Mehedinţi, Gorj, Vâlcea şi Olt.

nătăţii doresc înfiinţarea Serviciu-
lui Regional de Ambulanţă Sud
Vest, cu sediul la Craiova. Acesta
va rezulta prin reorganizarea Ser-
viciului de Ambulanţă Judeţean Dolj
şi desfiinţarea serviciilor judeţene

de ambulanţă Mehedinţi,  Gorj,
Vâlcea şi Olt.

La nivel judeţean, Servic iul de
Ambulanţă Craiova are în dotare
53 de ambulanţe, dintre c are 45
achiziţionate după anul 2007. Sta-
ţia de ambulanţă Craiova deţine
19 ambulanţe,  din care 14 am-
bulanţe de urgenţă,  două de

transport pacienţi ş i trei autospe-
c iale de c onsult la domic iliu,
restul fiind dis tribuite la nivelul
judeţului. În c eea c e priveşte per-
sonalul medic al aic i lucrează 26
de medici,  134 de asistenţi me-

dicali şi 134 de ambulanţieri.
În subordinea servic iilor  re-

gionale de ambulanţă vor func-
ţiona serviciile judeţene de am-
bulanţă, fără personalitate juri-
dic ă,  ce vor ac tiva în spaţiile
fos telor  Servic ii Judeţene de
Ambulanţă, staţiile de ambulan-
ţă fără personalitate juridic ă.

Vor funcţiona şapte servicii
regionale de ambulanţă

Proiectul mai prevede înfiinţa-
rea Serviciul Regional de Ambu-
lanţă Nord Vest, prin reorganiza-
rea Serviciului de Ambulanţă Ju-
deţean Cluj şi desfiinţarea Servi-
ciilor judeţene de ambulanţă Bihor,
Satu Mare, Maramureş, Bistriţa-
Năsăud şi Sălaj, înfiinţarea Servi-
ciul Regional de Ambulanţă Cen-
tru, prin reorganizarea Serviciului
de Ambulanţă Judeţean Mureş şi
desfiinţarea Serviciilor judeţene de
ambulanţă Alba, Sibiu, Braşov,
Harghita şi Covasna.

De asemenea,  se înfiinţează
Serviciul Regional de Ambulanţă
Vest, prin reorganizarea Serviciu-
lui de Ambulanţă Judeţean Timiş
şi desfiinţarea Serviciilor judeţene
Arad, Hunedoara şi Caraş Severin.
Se prevede, totodată,  înfiinţarea
Serviciului Regional de Ambulanţă
Sud, prin reorganizarea Serviciu-
lui de Ambulanţă Judeţean Praho-
va şi desfiinţarea Serviciilor jude-
ţene de ambulanţă Argeş, Călăraşi,
Teleorman, Giurgiu, Dâmboviţa şi
Ialomiţa, înfiinţarea Serviciul Re-
gional de Ambulanţă Sud Est, prin
reorganizarea Serviciului de Am-
bulanţă Judeţean Constanţa şi des-
fiinţarea Serviciilor judeţene Brăi-
la, Buzău, Galaţi, Vrancea şi Tul-
cea, dar şi a Serviciului Regional
de Ambulanţă Nord Est, prin reor-
ganizarea Serviciului de Ambulan-
ţă Judeţean Iaşi şi desfiinţarea Ser-
viciilor judeţene de ambulanţă Su-
ceava, Botoşani, Vaslui, Neamţ şi
Bacău.
Personalul sanitar
va fi preluat în totalitate

Odată cu intrarea în vigoare a
hotărârii de guvern, personalul din
cadrul serviciilor judeţene, dar şi
cel cu specialităţi medico-sanitare

şi auxiliar sanitar va fi preluat în
totalitate, în interesul serviciului şi
cu aceleaşi drepturi salariale,  la
serviciile regionale.

Finanţarea servic iilor regiona-
le de ambulanţă se va asigura de
la bugetul de stat prin bugetul Mi-
nisterului Sănătăţii, iar serviciile
regionale de ambulanţă pot fi f i-
nanţate şi prin venituri proprii,
prin as igurarea ac tivităţii de
transport asis tat şi neas istat pen-
tru cazurile care nu se înc adrea-
ză în obligaţiile de bază ale servi-
c iilor  regionale de ambulanţă,
precum şi pentru as igurarea as is-
tenţei medicale în c azul manifes-
tărilor sportive şi celor cu public
larg, efectuate la c ererea unor
persoane fizice sau juridice, c on-
tra cost,  sau a unor soc ietăţi de
as igurare private în baza unor
contracte prealabile.

RADU ILICEANU
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Potrivit conducerii SC Pieţe şi
Târguri SRL, nu se intenţionează
să se desfiinţeze nici o piaţă agro-
alimentară din Craiova, ba, dimpo-
trivă, se doreşte reabilitarea tutu-
ror pieţelor existente şi chiar în-
fiinţarea unor pieţe noi „venind
astfel în întâmpinarea dorinţei cra-

Pieţele din Craioviţa
Nouă şi Valea Roşie
nu se desfiinţează

Conducerea SC Pieţe şi Târguri SRL îi linişteşte pe craioveni,
spunându-le că nici o piaţă din Bănie nu se desfiinţează şi că toate
informaţiile care au circulat în ultima vreme au fost doar zvonuri
menite să-i atragă pe comercianţi spre nişte târguri private.

iovenilor de a avea pieţe cât mai
apropiate de zonele de locuit”.
„Am aflat cu surprindere că prin
unele pieţe – mai ales în Craioviţa
Nouă ş i Valea Roş ie – circulă zvo-
nul că am intenţiona să desfiin-
ţăm aceste pieţe. Nu este nimic
adevărat. E doar o ac ţiune de in-

toxicare lansată intenţionat de di-
verş i indivizi care vor să-i rac ole-
ze pe c omerc ianţii din pieţele
noas tre, pentru a-i determina să
se mute în cine ştie ce târguri sau
pieţe private. Îi asigurăm atât pe
comercianţi c ât şi pe cetăţeni că
nu avem intenţia să desfiinţăm
nici o piaţă. Dimpotrivă, vom con-
tinua modernizarea celor exis ten-
te ş i chiar  vom înfiinţa altele noi”,

a declarat  Cătălin Resceanu, di-
rectorul Pieţelor. Astfel de acţiuni
de intoxicare au vizat, în ultimele
luni, şi alte pieţe din Craiova, mai
susţine conducerea SC Pieţe şi Tâ-
guri SRL, referindu-se la zvon po-

trivit căruia comercianţii de haine
second-hand din Târgul Romaneşti
ar fi decis să plece în masă pentru
a se muta într-un târg privat din
afara Craiovei .

LAURA MOŢÎRLICHE

De ani buni, în ultima duminică a lunii au-
gust, stadionul din satul Popânzăleşti devine
neîncăpător pentru mulţimea de oameni care
vin din toate cele şase aşezări ale comunei
Drăgoteşti,  dar şi din împrejurimi, pentru a
participa sărbătoarea tradiţională a localităţii,
Ziua Cornului.

De fiecare dată când se desfăşoară o nouă
ediţie a bâlciului, autorităţile locale ţin cont, mai
întâi de toate, de tradiţiile străvechi şi dorinţa
oamenilor, şi nu e deloc uşor să mulţumeşti pe
toată lumea! Tiribombe şi tarabe pline cu fel şi
fel de dulciuri şi jucării sunt în fiecare an atracţia
copiilor, iar micii fierbinţi abia luaţi de pe gră-
tar şi berea rece îi atrag ca un magnet pe cei
mai în vârstă. Atmosfera antrenantă de la una
dintre cele mai frumoase sărbători ale comu-
nei Drăgoteşti – Ziua Cornului – este întregită

Duminică se va-ncinge
petrecerea la Drăgoteşti

de muzica săltăreaţă, pe care, petrecăreţii ve-
niţi la bâlci încing adevărate hore până seara
târziu. «În fiecare an, în ultima duminică a lu-
nii august, la noi se sărbătoreşte Ziua Cornu-
lui, zi în care organizăm şi un bâlci, unde vin
numeroşi negustori, aşa cum se va întâmpla şi
în acest an. Încercăm să lăsăm la o parte toate
problemele economice şi să ne bucurăm de
această frumoasă sărbătoare la care, an de an,
se adună mii de persoane din satele comunei
noastre, dar şi din împrejurimi. Grătarele vor
fii pline cu mici, vom avea şi bere, dar mai ales
avem voie bună, aşa că ne vom petrece până
târziu pe stadionul din Popânzăleşti, unde îi
aşteptăm pe toţi cei care doresc să sărbăto-
rească Ziua Cornului alături de noi», a afirmat
primarul localităţii Drăgoteşti, Dumitru Dincă.

ALINA DRĂGHICI

Turneul, care se află la cea de-a treia ediţie, se desfăşoară în sistem
open şi este organizat de Ciucaş în colaborare cu Federaţia Română de
Table, după ce în oraşele Braşov şi Ploieşti au fost deja aleşi câştigătorii,
care vor participa la marea finală din Bucureşti. Evenimentul începe
astăzi cu meciurile preliminarii iar, duminică, 25 august
finaliştii se vor bate pentru Trofeul Ciucaş la Table, dar
şi pentru marele premiu în valoare de 500 de euro. În
ambele zile, turneul are loc în intervalul orar 11.00 –
19.00. Restul finaliştilor vor avea parte de premii cu
valori cuprinse între 200 şi 300 de euro. În timp ce
participanţii vor fi antrenaţi de joc, spectatorii vor avea
la dispoziţie o mulţime de activităţi interactive în urma
cărora pot câştiga premii constând în bere, dar şi multe
alte cadouri surpriză. „Ne bucurăm de încă o etapă a
Trofeului Ciucaş la Table, un eveniment dedicat tuturor
iubitorilor jocului de table, dar şi a consumatorilor Ciu-
caş dornici să se bucure de momente distractive alături
de prieteni. Considerăm Trofeul Ciucaş la Table un pri-
lej excelent de a descoperi noi talente dar şi o excelentă
ocazie de distracţie, alături de berea preferată a consu-
matorilor din Craiova - Ciucaş” a declarat Ştefan Teo-
dorescu, Group Brand Director.

ALINA DRĂGHICI

Ultima e tapă a
„Trofe ului Ciucaş
la Table ” va ave a
loc în Bucure şti,
în pe rioada 21 -

22 se pte mbrie .  În
cadrul e ve nime n-
tului toţi câştigă-

torii din e tape le
ante rioare  vor

ave a ocazia să se
între acă în mâ-

nuire a zarurilor
pe ntru a cuce ri

mare le  pre miu în
valoare  de  1.000

de  e uro.

Trofeul Ciucaş
la Table se mută
la Craiova
Craiovenii pasionaţi de jocul de table, profesionişti sau ama-

tori, sunt aşteptaţi să-şi arate măiestria în mânuirea zarurilor, la
cel mai important eveniment de table din România eveniment
de table din România intitulat “Trofeul Ciucaş la Table”, care
se desfăşoară timp de două zile – astăzi şi mâine – în Piaţa Pre-
fecturii din Craiova.

Examene
de definitivat
şi gradul II
la Facultatea
de Teologie din
Craiova

Facultatea de Teologie din Cra-
iova organizează de săptămâna vii-
toare examenele pentru definitivat
şi obţinerea gradului II  pe disci-
plina religie ortodoxă în învăţă-
mântul gimnazial şi preuniversi-
tar din Mitropolia Olteniei. Eva-
luarea candidaţilor însc rişi se va
face de către o comisie formată
din profesori ai facultăţii de teo-
logie, desemnaţi cu binecuvânta-
rea Înaltpreasfinţitului Părinte Iri-
neu, Arhiepiscopul Craiovei ş i
Mitropolitul Olteniei.

ALINA DRĂGHICI
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Asociaþia Românã pentru
Energia Eolianã (RWEA) a de-
pus la Comisia Europeanã (CE)
o plângere împotriva României,
în numele celor peste 100 de
membri ai sãi (companii din
sectorul energiei eoliene, pro-
ducãtori de energie, furnizori de
echipamente, consultanþi, avo-
caþi, bãnci ºi firme de construc-
þii), privind amânarea unor cer-
tificate verzi de la 1 iulie, a de-
clarat, pentru Agerpres, preºe-
dintele RWEA, Ionel David.
„Am depus o plângere oficialã
la DG Competition (n.r. - Di-
recþia Generalã pentru Concu-
renþã), în numele tuturor mem-
brilor noºtri, pe 14 iunie. Am
fost întrebaþi de cei de la Bru-
xelles dacã vrem ca plângerea
noastrã sã fie anonimã, dar am
precizat cã nu este nevoie”, a
spus David. Potrivit acestuia,
modificãrile aduse legislaþiei din
România afecteazã principiul
neretroactivitãþii, întrucât se
aplicã inclusiv producãtorilor
de energie verde care sunt în
prezent în funcþiune. „Româ-

Guvernul ucrainean vrea
sã importe gaze naturale din
România, vizând încheierea
unui acord în luna octom-
brie, potrivit Interfax.
Ministrul ucrainean al Ener-
giei ºi Industriei Cãrbunelui,
Eduard Stravytsky, a decla-
rat cã Ucraina sperã sã
semneze acorduri pentru
livrarea de gaze „în sistem
invers” cu Slovacia în

O sumã de 1,7 mi-
lioane de euro, iniþial
alocatã persoanelor
sãrace din Bulgaria ºi
România, va fi redi-
recþionatã cãtre Ger-
mania pentru integra-
rea nou-veniþilor ro-
mâni ºi bulgari din
aceastã þarã, a indi-
cat Deutsche Welle,
preluat  ieri  de
„Standart  News”.
Motivele pentru care
a apãrut aceastã
schimbare sunt du-
ble. În primul rând,
explicã „Standart
News”, banii vor fi
redirecþionaþi, pentru cã cele
douã þãri balcanice nu sunt în
mãsurã sã îi utilizeze. În al doi-
lea rând, banii ºi-au schimbat
cursul din cauza afluxului de
români ºi bulgari în Germania,
informeazã sursa germanã. De-
cizia survine în contextul în
care autoritãþile municipale din
multe oraºe germane au rapor-
tat probleme cu nou-veniþii din
Bulgaria ºi România. În conse-
cinþã, Comisia Europeanã ºi
guvernul landului german Re-

nia riscã sã primeascã sancþi-
uni dacã se constatã cã a în-
cãlcat principiile europene, însã
scopul nostru nu este acesta.
Noi ne dorim sã fie opritã apli-
carea ordonanþei ºi sã se revi-
nã la schema de sprijin dinain-
te de 1 iulie”, a punctat repre-
zentantul RWEA. Miercuri, ºi
grupul ceh CEZ a anunþat cã a
depus o plângere la Comisia
Europeanã cu privire la decizia
României de a amâna acorda-
rea unor certificate verzi, mã-
sura care ar putea costa com-
pania pânã la 66 milioane euro
pe an,  potrivit  Reuters.
„Aceastã mãsurã contravine
principiilor fundamentale ale
Uniunii Europene, în special
celui referitoare la libera miº-
care a capitalului”, susþine CEZ.
La rândul sãu, Comisia Euro-
peanã susþine cã urmãreºte si-
tuaþia din Romania ºi investi-
gheazã plângeri similare venite
din partea altor companii im-
plicate în sectorul energiilor re-
generabile din România. „Mai
multe reclamaþii din partea ac-

tualilor sau viitorilor beneficiari
sunt investigate de asemenea”,
a declarat purtãtoarea de cu-
vânt a CE Marlene Holzner,
într-un comunicat. „Comisia
îºi va prezenta opiniile cu pri-
vire la schemele de sprijin pen-
tru energiile regenerabile pre-
cum ºi cu privire la intervenþii-
le guvernamentale în sectorul
energetic pe larg, în toamnã”,
a adãugat Holzner. Departa-
mentul pentru Energie din ca-
drul Ministerului român al Eco-
nomiei menþioneazã, în replicã,
faptul cã a transmis pe 2 au-
gust CE o prenotificare privind
modificãrile aduse legislaþiei din
domeniul energiei regenerabile,
dar nu a primit nici o solicitare
de la Bruxelles cu privire la
vreo plângere a investitorilor.
„În data de 2 august, s-a trans-
mis CE notificarea prealabilã
simplificatã (prenotificare) a
Legii nr.220/2008 cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare,
republicatã”, au declarat, pen-
tru Agerpres, reprezentanþii De-
partamentului pentru Energie.

Prin OUG 57/2013, Guvernul a
decis sã amâne acordarea unui
certificat verde pentru energia
eolianã ºi microhidrocentrale ºi
a douã certificate pentru ener-
gia fotovoltaicã. Recuperarea
certificatelor verzi se va face din
2017 pentru centralele hidro ºi

solare, respectiv din 2018 pen-
tru cele eoliene. O altã preve-
dere importantã se referã la li-
mitarea acreditãrii producãtorilor
de energie verde pânã la atinge-
rea þintelor anuale stabilite în Pla-
nul Naþional de Acþiune în Dome-
niul Energiei Regenerabile.

septembrie ºi cu România în
octombrie. „Sunt încrezãtor
cã vom semna un acord cu
partenerii noºtri din Slovacia
în septembrie, iar în octom-
brie sperãm sã semnãm un
acord cu România”, a
afirmat oficialul într-o
conferinþã de presã, citat de
Interfax. El a precizat cã
Rusia nu poate ridica preten-
þii în ceea ce priveºte livrãri-

le de gaze în sistem inves,
din Europa cãtre Ucraina.
Începerea exporturilor de
gaze în 2013 este una dintre
obligaþiile asumate de Româ-
nia faþã de FMI ºi Comisia
Europeanã (CE). CE a
declanºat în luna octombrie a
anului trecut procedura de
infringement în cazul Româ-
niei, pentru cã nu asigurã
condiþiile necesare exportului
de gaze. Preºedintele Autori-
tãþii Naþionale de Reglemen-
tare în domeniul Energiei
(ANRE), Niculae Havrileþ,
preciza în luna iulie cã
România va exporta în 2-3
ani gaze în Republica Moldo-
va, Bulgaria ºi Ungaria, odatã
ce vor fi construite conduc-
tele de interconectare. Rusia
asigurã aproximativ un sfert
din necesarul de gaze natura-
le al UE, cea mai mare parte
din livrãri tranzitând Ucraina.
Disputele dintre Kiev ºi
Moscova privind preþurile la
gaze ºi tarifele de transport
au afectat de mai multe ori
livrãrile de gaze ruseºti cãtre
Ucraina. La începutul anului
2009, exporturile de gaz
rusesc cãtre Europa au fost
întrerupte timp de trei sãptã-
mâni din cauza neînþelegeri-
lor dintre Rusia ºi Ucraina.

UE redirecþioneazã 1,7 milioane
de euro cãtre Germania pentru

integrarea românilor ºi bulgarilor

nania de Nord-Westfalia au de-
cis deblocarea unui total de 1,7
milioane de euro pentru integra-
rea nou-veniþilor, care vor be-
neficia de cursuri în limba ger-
manã, de recalificare ºi de for-
mare profesionalã. În aºtepta-
rea celui de-al doilea val de
imigranþi din Bulgaria ºi Româ-
nia, anul viitor, municipalitãþile
vor angrena, de asemenea, mai
mulþi asistenþi sociali care vor-
besc ambele limbi, conchide
Deutsche Welle.
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COMENTAR IU

Rusia a considerat ieri „inacceptabile”
apelurile unor lideri europeni, pentru a
pune presiuni asupra ONU, recomandând
utilizarea forþei contra regimului sirian al
lui Bashar al-Assad, dupã informaþiile cã-
rora ar fi fost utilizate armele chimice în
apropiere de Damasc. „În acest context, de
nouã propagandã anti-sirianã, noi credem
cã apelurile mai multor capitale europene
la Consiliul de Securitate al ONU, pentru a
decide imediat recurgerea la forþã, sunt in-
acceptabile”, se spune într-un comunicat
al Ministerului rus al Afacerilor Externe. O
nouã ofensivã a avut loc miercuri în Ghuta
orientalã ºi Mouadamiyat al-Cham, douã
periferii ale Damascului aflate în mâinile
rebelilor ºi a fãcut o serie de victime. Opoziþia a
acuzat regimul lui Bashar al-Assad de recurgerea
la arme chimice, afirmaþie categoric respinsã de
acesta din urmã. Ministrul francez de Externe, La-
urent Fabius, declarase joi cã o „reacþie în forþã”
este necesarã, în cazul în care utilizarea de arme
chimice este doveditã. Ieri, ºeful diplomaþiei brita-
nice, William Hague, a declarat cã Londra crede în
posibilitatea unui atac chimic al regimului lui As-
sad, dar vrea ca „Naþiunile Unite sã stabileascã”
asta. Atacul în zona controlatã de rebeli s-a pro-
dus în momentul în care o misiune de inspecþie
ONU se gãsea în Siria, pentru a ancheta posibila
utilizare a armelor chimice într-o perioadã deloc

Aviaþia militarã israelianã a bom-
bardat, în noaptea de joi spre vineri,
o þintã militarã din Liban, ca represa-
lii la tirul cu rachete lansate dinspre
aceastã þarã ºi care au cãzut în partea
de nord a statului evreu, transmite
agenþia Reuters. Potrivit unei surse
militare israeliene, a fost bombardatã
o „bazã teroristã” de lângã localitatea
Na’ameh, situatã între capitala Beirut
ºi oraºul Sidon. „Aviaþia inamicã isra-

Islanda intenþioneazã sã
renunþe definitiv la proce-
sul de aderare la Uniunea
Europeanã, în condiþiile în
care Bruxelles-ul se pregã-
teºte sã-i impunã sancþiuni
ca urmare a diferendului
privind pescuitul, a anun-
þat Ministerul islandez de
Externe, citat de AFP. Ne-
gocierile de aderare, înce-
pute în anul 2009, au fost
suspendate în luna ianua-
rie a anului în curs pentru a permite
desfãºurarea campaniei electorale
pentru alegerile legislative. Dar aces-
te alegeri au fost câºtigate de o coa-
liþie de centru-dreapta care susþine
rãmânerea þãrii în afara UE ºi nego-
cierile nu au mai fost reluate. Actua-
lul guvern a promis un referendum
pe aceastã temã, al cãrui rezultat pro-
babil ar fi o respingere a aderãrii, dar
unii membri ai Executivului susþin o
renunþare la aderare fãrã consultarea

Poliþia britanicã a anunþat cã a deschis o „anche-
tã penalã” dupã ce a început examinarea documen-
telor confiscate lui David Miranda, partenerul de
viaþã ºi colaboratorul jurnalistului Glenn Greenwald,
de la „The Guardian”, aflat la originea publicãrii unor
documente provenind de la Edward Snowden. Înal-
ta Curte de la Londra a limitat, concomitent, exami-
narea documentelor confiscate, interzicând poliþiei
ºi Guvernului sã „inspecteze, copieze sau împãrtã-
ºeascã” aceste date altfel decât „în scopul protejãrii
securitãþii naþionale”. David Miranda a angajat o
procedurã judiciarã dupã ce a fost arestat, dumini-
cã, pe aeroportul Heathrow, unde a fost interogat
timp de aproape nouã ore în baza unei legi antitero-
riste ºi i-a fost confiscat materialul informatic. „Sa-
lutã decizia Curþii care autorizeazã continuarea exa-
minãrilor noastre asupra unor elemente - conþinând
mii de documente confidenþiale aparþinând servicii-
lor de informaþii - cu scopul de a proteja vieþi ºi
securitatea naþionalã. Un prim examen al elemente-
lor confiscate a permis identificarea unor materiale

Liban: Bilanþul dublului
atentat a ajuns la 27
de morþi ºi 352 de rãniþi

Dublul atentat cu vehicul-
capcanã comis ieri la Tripoli, oraº
important din nordul Libanului, s-
a soldat cu cel puþin 27 de morþi,
între care mulþi copii, ºi 352 de
rãniþi, a anunþat ministrul
Sãnãtãþii, Ali Hassan Khalil,
relateazã France Presse ºi
Reuters. Prima explozie s-a produs
în centru, în apropiere de locuinþa
premierului demisionar libanez,
Najib Mikati, care nu se afla în
oraº. A doua explozie a avut loc în
apropiere de port, lângã domici-
liul fostului ºef al poliþiei libaneze,
Ashraf Rifi. Deflagraþiile au avut
loc în apropierea a douã moschei,
în ziua tradiþionalã de rugãciune
pentru musulmani.

Egiptul va redeschide
punctul de trecere
de la Rafah
spre Fâºia Gaza

Egiptul va redeschide punctul
de trecere din Rafah spre Fâºia
Gaza, a declarat un responsabil
al Hamas, dupã o sãptãmânã de
la închiderea sa de cãtre Cairo,
potrivit AFP. „Punctul de trecere
din Rafah va fi redeschis de
sâmbãtã, patru ore zilnic, pentru
cazurile umanitare ºi palestinie-
nii cu cetãþenie strãinã”, a
declarat într-un comunicat
Maher Abu Sabha, director
general al punctului de trecere
pentru guvernul Hamas, care
controleazã Fâºia Gaza. În 15
august, Egiptul - aflat în plinã
crizã politicã marcatã de violenþe
care au fãcut peste 800 de morþi -
a anunþat închiderea terminalu-
lui pentru o perioadã nedetermi-
natã. Sute de palestinieni au
rãmas blocaþi de ambele pãrþi ale
terminalului, singura cale de
acces în teritoriul palestinian
care nu este controlatã de Israel.
Punctul de trecere a fost redes-
chis sâmbãtã, dar a fost închis din
nou luni, dupã moartea a cel
puþin 24 de poliþiºti în Sinaiul
egiptean.

Incendiu la frontiera
Spaniei cu Portugalia:
sute de persoane
evacuate

Aproximativ 300 de persoane
au fost evacuate, iar 200 de
pompieri luptau ieri împotriva
incendiului care afecta un parc
natural în nord-vestul Spaniei,
potrivit autoritãþilor regionale,
în timp ce riscul de incendii era
în continuare „extrem” în vestul
þãrii. Pompierii luptau atât la sol,
cât ºi pe cale aerianã, împotriva
unui „incendiu important” care
afecta împrejurimile satului
Villardiegua de la Ribera, la
frontiera cu Portugalia, a
declarat pentru AFP o purtãtoare
de cuvânt a unui dispozitiv de
luptã împotriva incendiilor din
cadrul Guvernului regional al
comunitãþii autonome Castilla y
León (nord-vest). „Aproximativ
300 de persoane au fost evacua-
te”, a precizat ea, adãugând cã
incendiul, care a izbucnit joi
dupã-amiaza, a afectat parþial
parcul natural Los Arribes del
Duero. Serviciul spaniol de
meteorologie Aemet a clasat o
parte a vestului Spaniei, inclusiv
provinciile Galicia, Castilla y
León, Castilia-La Mancha,
Extremadura ºi Andaluzia în
categoria de „risc extrem” de
incendii.
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îndepãrtatã. Nu existã, din pãcate, nici un semnal
potrivit cãruia opoziþia sirianã este „gata de a asi-
gura securitatea ºi eficacitatea experþilor ONU în
munca lor pe teritoriul controlat de rebeli”, mai
susþine ministerul rus. „Rusia continuã sã urmã-
reascã îndeaproape evoluþiile legate de presupu-
sul atac chimic. Cele mai multe mãrturii dovedesc
cã aceastã acþiune criminalã are un caracter clar
provocator”, mai susþine partea rusã. Mai mult,
fiind unul dintre cei mai fideli susþinãtori ai regi-
mului lui Assad, cãruia îi livreazã arme, Moscova a
declarat miercuri cã bãnuiala utilizãrii de cãtre au-
toritãþile siriene de arme chimice nu este altceva
decât o provocare planificatã în avans. Dacã pe

seama Siriei existã de mai multã vreme asimetrii
de abordare, între Rusia ºi UE, mai nou, a apãrut
ºi problema... Ucrainei. Uniunea Europeanã in-
tenþioneazã sã semneze în curând un acord de
asociere cu Ucraina ºi considerã „inacceptabile”
presiunile exercitate de Moscova asupra Kievului
pentru a renunþa la acest proiect. „Orice ameninþa-
re economicã a Rusiei la adresa Ucrainei, legatã de
posibilitatea semnãrii eventuale a unui acord de
asociere cu UE este inacceptabilã” a afirmat John
Clancy, purtãtorul de cuvânt al comisarului pentru
Comerþ, Karel De Gucht, într-un briefing de presã
la Bruxelles. Rusia a prevenit deja Ucraina, sãptã-
mâna trecutã, cã semnarea unui acord de asociere
„sinucigaº” cu UE va atrage dupã sine controlul
mãrfurilor ucrainene la frãntiera dintre cele douã
þãri. Moscova încearcã de mai mulþi ani sã convin-

gã Kievul sã se integreze într-o uniune vamalã for-
matã din Rusia, Kazahstan ºi Belarus. Ucraina ºi UE
trebuiau sã semneze în noiembrie anul trecut un
acord de asociere care cuprindea ºi o componentã
economicã ambiþioasã. UE este gata sã semneze
acest acord dacã ºi Kievul a fãcut progrese în res-
pectarea statului de drept ºi reexamineazã situaþia
fostului premier, Iulia Timoºenko. Mai mulþi lideri ai
opoziþiei ucrainene sunt aºteptaþi sãptãmâna vii-
toare la Bruxelles, pentru discuþii la Comisia Euro-
peanã ºi Comisia pentru afaceri externe a Parlamen-
tului European. Luni, la Moscova este aºteptat pre-
mierul ucrainean, Mycola Azanov.

Raid israelian împotriva unei grupãri
palestiniene din Liban apropiate Damascului

Islanda se declarã pregãtitã
sã renunþe definitiv la aderarea la UE

populaþiei. Problema cea mai spinoa-
sã la aceste negocieri este pescuitul.
Ministerul islandez de Externe a anun-
þat joi cã l-a convocat pe ºeful misiu-
nii UE la Reykjavik pentru a-i cere
explicaþii în legãturã cu interdicþia
privind importurile de hering ºi ma-
crou din Insulele Feroe. Potrivit UE,
Insulele Feroe practicã pescuitul ex-
cesiv în Atlanticul de nord, fapt pen-
tru care va fi, probabil, vizatã de sanc-
þiuni europene.

Poliþia britanicã a deschis o anchetã dupã examinarea documentelor confiscate de la David Miranda

elianã a lansat un raid (vi-
neri) dimineaþa în Valea Na-
amé, asupra unei poziþii a
Frontului Popular de Elibe-
rare a Palestinei - Coman-
damentul General (FPLP-
GC)”, a anunþat, la rândul
sãu, agenþia naþionalã liba-
nezã, referindu-se la o gru-
pare condusã de cãtre Ah-
mad Jibril, cunoscutã cã
susþine regimul sirian al pre-
ºedintelui Bashar al-Assad.
Patru rachete au fost trase

joi din sudul Libanului, una fiind in-
terceptatã de sistemul de apãrare an-
tirachetã Iron Dome, alte douã au lo-
vit zone populate, dar nu au provocat
victime, iar cea de-a patra se presupu-
ne cã a cãzut în mare. Atacul a fost
revendicat pe Twitter de un respon-
sabil al Brigãzilor Abdallah Azzam, o
grupare legatã de al-Qaeda, care a mai
revendicat atacuri similare asupra sta-
tului evreu în anii 2009 ºi 2011.

extrem de sensibile, a cãror divulgare ar putea pune
vieþi în pericol. Ca atare, Secþia contraterorism din
cadrul poliþiei (SO15) a deschis astãzi (joi) o anche-
tã penalã”, a anunþat Scotland Yard într-un comuni-
cat. Avocaþi ai lui David Miranda au sesizat Înalta
Curte pentru a cere un ordin menit sã protejeze con-

fidenþialitatea documentelor confiscate, pe care le-
au calificat drept „material jurnalistic sensibil”. Mã-
sura dispusã de justiþie este valabilã pânã pe 30
august, datã la care Înalta Curte va examina din nou
necesitatea unui asemenea ordin, aºteptând sã se
pronunþe pe fond, adicã asupra legalitãþii acestei
reþineri. Gwendolen Morgan, o avocatã a lui David
Miranda, a apreciat cã aceastã decizie reprezintã o
„victorie parþialã” pentru clientul sãu. Arestarea lui
David Miranda a suscitat un val de indignare ºi a
adus Londrei critici din partea Braziliei, Germaniei,
Rusiei ºi Consiliului Europei. Joi, vicepreºedinta
Comisiei Europene (CE) Viviane Reding a exprimat,
de asemenea, „îngrijorãri” cu privire la libertatea pre-
sei. Autoritãþile britanice au fost totodatã criticate
pentru ordonarea distrugerii, în urmã cu o lunã, a
unor documente secrete încredinþate ziarului de cã-
tre Edward Snowden, fostul consultant al Agenþiei
Naþionale americane pentru Securitate (NSA), cãu-
tat pentru spionaj de cãtre Washington ºi refugiat
în Rusia.
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DISPOZIÞIA NR. 4901
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art. 39 alin. 1 ºi art. 68 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 republicatã, privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

Art.unic: Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craio-
va în ºedinþã ordinarã în data de 29.08.2013, ora 10.00 în Sala
Mare a Primãriei Municipiului Craiova.

    ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului
de venituri ºi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor
de venituri ºi cheltuieli pentru activitãþile finanþate integral din
venituri proprii ale unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat
din municipiul Craiova, pe anul 2013.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului
de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantro-
pia” Craiova, pe anul 2013.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului
general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2013.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea criteriilor de selecþie
ºi a procedurii de organizare ºi desfãºurare a concursului pentru
ocuparea postului vacant de director general al Serviciului Pu-
blic Management Spitale, Cabinete Medicale ºi Creºe din Muni-
cipiul Craiova.

6. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei, a sta-
tului de funcþii ºi a Regulamentului de organizare ºi funcþionare
ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale
ºi Creºe din municipiul Craiova, pe anul 2013.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modalitãþii de acor-
dare a serviciilor de îngrijire la domiciliu, pentru persoanele
vârstnice din municipiul Craiova.

8. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente luna-
re gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru
persoanele cu handicap accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþito-
rii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai aces-
tora, din municipiul Craiova, pentru luna septembrie 2013.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de
desfãºurare a activitãþii de ecarisaj din municipiul Craiova.

10.Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului pen-
tru traversarea prin spargere a strãzilor, trotuarelor ºi zonelor
verzi din municipiului Craiova.

11.Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului, a caie-
tului de sarcini ºi a tarifelor privind desfãºurarea activitãþii de între-
þinerea ºi repararea strãzilor cu îmbrãcãminte din pavaj de piatrã
brutã, piatrã spartã ºi amestec optimal, în municipiul Craiova.

12.Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor de debran-
ºare/rebranºare utilizatori, propuse de S.C. Compania de Apã
„Oltenia” S.A.

13.Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor
de închiriere care au ca obiect locuinþe pentru tineri destinate în-
chirierii, construite prin programe de investiþii la nivel naþional,
precum ºi locuinþe din domeniul privat al municipiului Craiova.

14.Proiect de hotãrâre privind repartizarea, în vederea închi-
rierii, a douã locuinþe destinate familiilor evacuate/în curs de
evacuare.

15.Proiect de hotãrâre privind aprobarea cuantumului chiriei
recalculate aferente locuinþelor pentru tineri, destinate închirie-
rii, realizate de Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe situate în mu-
nicipiul Craiova, str.Potelu, blocurile R2, R4, R6, R8, R10, R12,
R14, R16, aplicabilã titularilor de contracte care au împlinit vâr-
sta de 35 ani.

16.Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului
de închiriere nr.69251/2007 încheiat între Consiliul Local al
Municipiului Craiova ºi Partidul Conservator - Filiala Judeþeanã
Dolj, având ca obiect spaþiul cu destinaþia de sediu, situat în
municipiul Craiova, str. Simion Bãrnuþiu, nr.36.

17.Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor
de închiriere, având ca obiect spaþii ºi terenuri ocupate de con-
strucþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale, producþie
ºi prestãri servicii, situate în pieþele din municipiul Craiova.

18.Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor
de închiriere având ca obiect terenuri aparþinând domeniului pu-
blic sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate
construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale, pro-
ducþie ºi prestãri servicii.

19.Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de con-
cesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local
al Municipiului Craiova ºi S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.,
având ca obiect bunuri care aparþin domeniului public ºi privat
al municipiului Craiova.

20.Proiect de hotãrâre privind modificarea obiectului contractului
de asociere nr.36/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiu-
lui Craiova ºi S.C. DCV GAZ S.R.L., având ca obiect exploatarea în
comun a unei staþii de alimentare cu gaz auto SKID GPL.

21.Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii inventarului
bunurilor aparþinând domeniului public al municipiului Craiova.

22.Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunu-
rilor aparþinând domeniului privat al Municipiului Craiova.

23.Proiect de hotãrâre privind aprobarea însuºirii raportului
de evaluare a terenului care aparþine domeniului privat al muni-
cipiul Craiova, situat în Tarlaua 27, Parcela 359/2.

24.Proiect de hotãrâre privind aprobarea vânzarii, prin nego-
ciere directã, a unui teren care aparþine domeniului privat al mun-
cipiului Craiova, situat în str.Calea Bucureºti, nr.66, bl.R1.

25.Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliu-
lui Local al Municipiului Craiova nr.337/2013 referitoare la în-
cheierea contractelor de concesiune având ca obiect spaþii cu
destinaþia de activitãþi conexe actului medical, situate în munici-
piul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41.

26.Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliu-
lui Local al Municipiului Craiova nr.67/2013 referitoare la pre-
luarea din domeniul public al statului ºi administrarea Ministeru-
lui Apãrãrii Naþionale, în domeniul public al municipiului Cra-
iova ºi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova,
a unor suprafeþe de teren, în vederea realizãrii obiectivului de
investiþii „Modernizare str. Potelu, zona cuprinsã între str. Cara-
cal ºi locuinþele ANL”.

27.Întrebãri ºi interpelãri.

                                                   Emisã azi  23.08.2013

                PRIMAR,                              SECRETAR,

    Lia Olguþa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Alina Constantinescu



10 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 24 august 2013publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
NICK S.P.R.L. Craiova în calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei SC EXTENSIV
COM SRL vinde la licitaþie publicã cu stri-
gare urmãtoarele bunuri: - imobil baza
sportivã “Stadion Extensiv” situat în Cra-
iova, str. N. Romanescu, nr. 35, judeþul Dolj,
compus din: a) teren intravilan cu supra-
faþa de 39.641,332 mp, b) construcþii edi-
ficate pe acesta: sediu administrativ c1,
magazii c2, c3, spãlãtprie c4, grupuri sa-
nitare c5, c8, depozit c6, tunel-pasaj aco-
perit c7. Preþ de pornire la licitaþie
26.332.850 lei.Terenurile ºi construcþiile
enumerate mai sus se vând în bloc - bu-
nuri mobile (strung, compresor, linie teh-
nologicã de îmbuteliere bãuturi, etc) preþ
de începere a licitaþiei 251.246 lei. Bunuri-
le mobile se vând ca un întreg funcþional.
Lista completã a bunurilor mobile poate
fi consultatã la sediul lichidatorului judi-
ciar, vânzarea acestora urmând a se face
individual, bucatã cu bucatã. Preþurile de
pornire la licitaþie nu includ TVA. Licitaþia
va avea loc în data de 26.08.2013, ora 13.00
la sediul lichidatorului judiciar din Craio-
va, str. Calea Bucureºti, nr. 15, judeþul Dolj,
de unde se poate achiziþiona ºi caietul de
sarcini. În caz de neadjudecare licitaþia se
va relua la datele de 9.09.2013, 23.09.2013,
7.10.2013, 21.102013, ora 13. Licitaþiile vor
continua la un interval de douã sãptãmâni
pânã la adjudecare. Orice persoanã care
pretinde vreun drept asupra bunurilor
scoase la vânzare este invitatã sã anunþe
în scris lichidatorul judiciar pânã cel târ-
ziu la data ºi ora licitaþiei ºi sã facã dova-
da dreptului respectiv. Informaþii supli-
mentare ºi caietul de sarcini pot fi obþinu-
te de la sediul lichidatorului judiciar din
Craiova, str. Calea Bucureºti, nr. 15b, tele-
fon: 0251/415.158, fax: 0251/418.919,
email: nicksprl@yahoo.com.
Asociaþia de proprietari nr. 1 - Opanez
Craiova, strada Opanez, nr. 4, bl. C9-par-
ter, contacteazã (selecþie oferte) presta-
re lucrãri: inventar sistem de încãlzire
centralizat bloc ºi calcul suprafeþe echi-
valente termic; reparaþie învelitoare ta-
blã acoperiº ºi achiziþie – montare sis-
tem preluare ape pluviale. Telefon: 0351/
420.169; 0721/091.978; 0722/597.090.

Anunþul tãu!
ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii
Cornetti Craiova, cu sediul în stra-
da Jieþului nr. 19 (fostul Comisa-
riat), primeºte înscrieri pentru anul
ºcolar 2013-2014 în perioada 20 au-
gust – 5 septembrie 2013, la urmã-
toarele discipline: canto clasic,
muzicã uºoarã, muzicã popularã,
pian, vioarã, chitarã, orgã, acor-
deon, instrumente de suflat (saxo-
fon), balet actorie, artã cinemato-
graficã, picturã, graficã. Relaþii la
telefon: 0251/413.371; 0754/
087.986, între orele 9.00-15.00 sau
pe www.scoalacornetticraiova.ro.
Direcþia Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj orga-
nizeazã concurs (examen) la sediul
instituþiei din Craiova, strada Nico-
lae Titulescu, nr. 22, judeþul Dolj, în
data de 30.09.2013, ora 10.00, proba
scrisã, ºi în data de 2.102013,
ora14.00, interviul, pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi temporar va-
cante: 1 post asistent medical prin-
cipal, 1 post educator specializat ºi
un post infirmierã (contracte indivi-
duale de muncã încheiate pe perioa-
dã determinatã). Dosarele de con-
curs se primesc pânã la data de
29.08.2013, ora 16.00, la sediul
DGASPC Dolj, Serviciul Resurse
Umane, Organizare, Salarizare- ca-
mera 3. Informaþii suplimentare se
pot obþine la sediulinstituþiei – came-
ra 3 - sau la telefon: 0251/407.009.
PFA Ionescu Andreea Maria  anun-
þã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de obþinere a auto-
rizaþiei de mediu privind activita-
tea „Cultivarea cerealelor – cod
CAEN 0111” ce se desfãºoarã în
comuna Giubega, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind potenþialul im-
pact asupra mediului pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, Craiova,
strada Petru Rareº, nr. 1, zilnic în-
tre orele 9-14.Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul APM
Dolj pânã la data de 10.09.2013.

Primãria Comunei Seaca de Pãdu-
re, judeþul Dolj, scoate la licitaþie în ve-
derea concesionãrii spaþiul fostului sediu
C.A.P. Seaca de Pãdure, în suprafaþã
construitã 270 mp ºi terenul aferent cur-
þii în suprafaþã de 9935 mp, aflate în pro-
prietatea publicã a localitãþii.

Caietul de sarcini poate fi achiziþionat
de la primãrie, la preþul de 100 lei.

Ofertele vor fi depuse în douã plicuri
sigilate, unul exterior ºi altul interior, pânã
la data de 12 septembrie 2013, ora 13.00,
la sediul primãriei.

Plicul exterior mai mare va cu-
prinde:

- Fiºa cu informaþii privind ofertantul
- Declaraþia de participare
- Acte doveditoare privind capacitãþile

ºi calitãþile ofertantului
- Acte privind achiziþia caietului de

sarcini
Plicul interior conþine oferta propriu-

zisã.
Nu se admit acte cu îngroºãri, ºtersã-

turi sau modificãri.
ªedinþa publicã de deschidere a ofer-

telor va fi la sediul primãriei, la data de
13.09.2013, ora 10.00.

ANIVERSÃRI
La mulþi ani ºi tine-
reþe fãrã bãtrâneþe îi
urãm, la ceas aniver-
sar, minunatului nos-
tru tatã, bunic ºi soþ,
preot FLOREA BI-
CUÞ. Fie ca ºi anii ce
vor veni sã-i aducã
multã sãnãtate, îm-
pliniri ºi realizãri, sã
se bucure de noi toþi!

CERERI SERVICIU
Pensionatã anticipat
solicit îngrijire copil. Te-
lefon: 0728/064.730.

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

PRESTÃRI SERVICII
Bonã, cu simþ de rãs-
pundere 53 ani, îngri-
jesc copil externã sau
supraveghez teme (I-
IV) Telefon: 0766/
695.652.
Executãm acoperiºuri,
subzidiri, garduri, pava-
je, hidroizolaþii, termoi-
zolaþii, zidãrii, finisaje.
Telefon: 0744/869.870.

Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând 2 camere ultra-
central, de lux, renovat
complet, 60.000 Euro,
negociabil. Telefon:
0762/109.595.
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie, etaj 4.
Telefon: 0734/952.717;
0351/175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central

din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea
funcþiei publice de execuþie vacantã de inspector, clasa I, grad
profesional superior – Serviciul Patrimoniu, Direcþia Patrimo-
niu, în data de 24.09.2013 ora 10:00 – proba scrisã ºi în data de
26.09.2013 – proba de interviu.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art.
54 din Legea nr. 188/1999, republicatã, privind Statutul funcþi-
onarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pre-
cum ºi urmãtoarele condiþii de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licen-
þã sau echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii func-
þiei publice: 9 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publi-
cãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligato-
riu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235

interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Convocare
În temeiul art. 39 alin. 1 din Legea 215/2001 republicatã, Consiliul

Local al comunei Leu este convocat în data de 30.08.2013, ora 17.00,
la sediul CONSILIULUI LOCAL LEU în ºedinþa ORDINARÃ pentru
luna august:

PROIECTUL ORDINEI DE ZI:

1. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului comunei Leu.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiu-

nii Serviciului de Alimentare cu Apã Leu.
3. Proiectul de hotãrâre privind numirea unui nou administrator al SC SERVICII

UTILITÃÞI PUBLICE LEU ca urmare a demisiei d-lui Alexandrescu Ion.
4. Diverse

1.    Alecu Viorica Mãdãlina
2.    Bidireac Mariana
3.   Bircu Costel
4.    Bitu Constantin
5.    Dincã Toma
6.    Eliescu Puiu Marcu
7.    Iliuþã Aurel
8.    Mendea Marin
9.    Nedea Marius
10. Pãtru Emil
11. Onea Andrei
12. Vasile-Botofei Auraº
13. Vlãducu Ion

Preºedinþii comisiilor de specialitate vor ridica dosarele comisiilor
de la sediul Primãriei comunei Leu

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
3 semidecomandate,
îmbunãtãþit, Institut, bl. 4.
Telefon: 0722/654.623,
dupã ora 18.00.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Vând casã în Bãileºti ºi
curte 2000 mp zona I,
sau schimb cu garsoni-
erã Craiova, + diferenþa.
Telefon: 0742/ 097.486
Particular vând casã
regalã superbã în co-
muna Dioºti, 3 came-
re dependinþe, bucãtã-
rie, beci, magazie
grajd, pãtul, curte
3400 mp, apã curen-
tã, la stradã, la 100 m
de DN 65 - Craiova-
Caracal. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã Amaradia.
Telefon: 0770/ 871.554.

Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la
ºoseaua Craiova – Be-
chet. Telefon: 0734/
159.594.
Vând casã Malu Mare,
la stradã. Telefon:
0727/159.492.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anve-
lopatã termic, eventual
schimb 2 apartamen-
te, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în satul
Predeºti, judeþul Dolj, la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vãnd casã cu  depen-
dinþe, livadã, vie, în
Fratoºtiþa Filiaºi. Tele-
fon: 0720/ 929.024.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând urgent teren in-
travilan 3300 mp, Cã-
lineºti, zona Midschii,
22 m deschidere,
stradal, la 12 km de
Craiova, cadastru,
6500 euro. Telefon:
0765/201.601, 0760/
577.540.
Vând teren 400 mp in-
travilan situat în Segar-
cea str. Unirii, nr. 29F
(în spatele Liceului),
cadastru. Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând 800 mp, comu-
na Predeºti ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren, zona Me-
tro - Citroen, zonã
bunã pentru Showro-
om, depozite, 1000
mp, dechidere 17 mp,
preþ interesant. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând 345 mp zona Da-
ewoo între case, vari-
ante. Telefon: 0761/
665.763.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând teren intravilan
Iºalniþa + motosapã Te-
lefon: 0766/ 820.993.

Vând teren Preajba
900 mp. Telefon: 0723/
253.544.
Vând teren 1300 mp
Malu Mare, ªcoala ge-
neralã, cadastru, pozi-
þie excelentã 15 euro
mp. Telefon: 0725/
505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de la-
cul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grã-
dinari, nr. 34. Preþ ne-
gociabil, 600 mp. Te-
lefon: 0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.

Vând 4300mp teren in-
travilan la 10 km de
Craiova – cedez
4500mp pentru reno-
varea unei case +
anexe. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.

Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
SCHIMBURI

Vând sau schimb apar-
tament 4 camere
Lãpuº, cu casã 2-3 ca-
mere. Telefon: 0766/
483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND MATIZ, AN FA-
BRICAÞIE 2001. Rela-
þii la telefon: 0720/
286.230.
Vând Dacia Superno-
va, an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon:
0745/541.174.

STRÃINE
Vând Audi A6, fabrica-
þie 2006, full-options,
bleu-marin, piele, xenon,
motor de 2000 cm3. Te-
lefon. 0762/109.595.
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Telefon:
0763/465.657.
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ANUNÞANUNÞANUNÞANUNÞANUNÞ

SC Termo Craiova SRL anunþãSC Termo Craiova SRL anunþãSC Termo Craiova SRL anunþãSC Termo Craiova SRL anunþãSC Termo Craiova SRL anunþã
cã, începând cu data de 26.08.2013cã, începând cu data de 26.08.2013cã, începând cu data de 26.08.2013cã, începând cu data de 26.08.2013cã, începând cu data de 26.08.2013
se va întrerupe furnizarea apei cal-se va întrerupe furnizarea apei cal-se va întrerupe furnizarea apei cal-se va întrerupe furnizarea apei cal-se va întrerupe furnizarea apei cal-
de de consum la asociaþiile:de de consum la asociaþiile:de de consum la asociaþiile:de de consum la asociaþiile:de de consum la asociaþiile:

Asociaþia locatari 24 - Craio-Asociaþia locatari 24 - Craio-Asociaþia locatari 24 - Craio-Asociaþia locatari 24 - Craio-Asociaþia locatari 24 - Craio-
viþa Nouãviþa Nouãviþa Nouãviþa Nouãviþa Nouã

Asociaþia locatari 14 - 1 MaiAsociaþia locatari 14 - 1 MaiAsociaþia locatari 14 - 1 MaiAsociaþia locatari 14 - 1 MaiAsociaþia locatari 14 - 1 Mai
Asociaþia de proprietari 21 -Asociaþia de proprietari 21 -Asociaþia de proprietari 21 -Asociaþia de proprietari 21 -Asociaþia de proprietari 21 -

PutneiPutneiPutneiPutneiPutnei
Asociaþia de proprietari 1 -Asociaþia de proprietari 1 -Asociaþia de proprietari 1 -Asociaþia de proprietari 1 -Asociaþia de proprietari 1 -

PutneiPutneiPutneiPutneiPutnei
Asociaþia de locatari 12 - EroilorAsociaþia de locatari 12 - EroilorAsociaþia de locatari 12 - EroilorAsociaþia de locatari 12 - EroilorAsociaþia de locatari 12 - Eroilor
Asociaþia de proprietari 155BAsociaþia de proprietari 155BAsociaþia de proprietari 155BAsociaþia de proprietari 155BAsociaþia de proprietari 155B

- Lãpuº- Lãpuº- Lãpuº- Lãpuº- Lãpuº
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Primaria Craiova anunþã
demararea procedurii legale
de selectare a reprezentanþi-
lor sãi in Consiliul de Admi-

nistraþie al S.C. Compania de
Apa Oltenia S.A, în conformi-
tate cu prevederile OUG nr.

109/2011 privind guvernan-
ta corporativa a îintreprinde-
rilor publice. Detaliile se ga-

sesc pe pagina de web
www.primariacraiova.ro.

Informaþii suplimentare re-
feritoare la condiþiile ºi crite-
riile de participare/selecþie

pot fi obtinute la tel/fax
0351178273, 0722534565.

VÂND MATIZ,
AN FABRICAÞIE 2001.
Relaþii la telefon:

0720/286.230.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta im-
pecabil, înmatriculat.
Telefon: 0745/043.152.
Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticide-
le din legume ºi fructe,
precum ºi hormonii ºi
antibioticele din carne.
Telefon: 0729/033.903.
Vând cãrucior handi-
capat nou. Telefon:
0723/726.218.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax, as-
pirator, balanþã Berkel,
cuier panou, maºinã
de cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.

Vând cãrãmidã de
sobe teracotã. Telefon:
0758/ 467.336.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Te-
lefon: 0730/542.885.
Vând groapã boltitã Si-
neasca. Telefon: 0770/
871.554.
Vând pick-up de pro-
ducþie ruseascã, fabri-
caþie 1987 cu 60 dis-
curi Electrecord. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil.Te-
lefon: 0766/355.375.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi la te-
lefon: 0748/057.590.
Vând 6 giurgiuvele cu
geam. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/464.043.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon: 0761/
355.869.
Vând presã de balotat,
sticle plastic, cutii de
bere, putinã 50 vedre
nouã salcâm, 2 uºi cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Tele-
fon: 0761/ 355.869.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/ 534.303.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând cauciucuri 155/13
cu janþã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bu-
telie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând cuptor cu micro-
unde cu geam spart 80
lei,  maºinã de spãlat
rufe, pompã defectã
200 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând faianþã micã
albã, maºinã de cusut
Singer, mini aragaz cu
2 butelii (de voiaj). Te-
lefon: 0770/334.168.
Vând bar cu terasã ºi
dependinþe, zona Tri-
bunalul Judeþean, str.
Iancu Jianu. Telefon:
0746/660.001.
Vând prelatã autoturism,
material gros, puþin folo-
sitã. Telefon: 0762/
672.086, 0351/467.841.
Vând loc de veci 2 per-
soane, cruce de mar-
murã. Telefon: 0251/
546.666.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.

Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtã-
rie din fontã 20 lei, jalu-
zele diferite mãrimi, lus-
tre 2 ºi 3 braþe - 25 lei.
Telefon. 0761/355.869.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate
500 mp cu teren intravi-
lan 12.500 mp împrej-
muit cu gard beton. Te-
lefon: 0721/152.832.
Vând familii albine. Te-
lefon: 0741/034.955.

Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã mie-
re. Telefon: 0728/
381.894.
Albine – Familii puter-
nice, cu 5-6 rame cu
puiet – Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe o
parte. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã copii 2-
4 ani (50 Ron), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând araci roºii, faso-
le, vie 0,30-1-2 lei/buc.
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puter-
nice – cu 4-5 rame cu
puiet. Podari. Telefon:
0720/115.936.

Vând puieþi de viºin al-
toiþi, fructe mari puieþi
de pruni, 2 lei bucata.
Telefon: 0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi
- se vinde restauran-
tul DIVERTIS. Telefon:
0743/055.225; 0760/
653.355.
Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cau-
ciucuri noi, Cehia schim-
bãtor în torpedou pantã.
Telefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bici-
cletã, telefon, feliator,
costum Giudo copii,
cearceaf medicinal.
Telefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
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zăleşti, mare bâlci cuzăleşti, mare bâlci cuzăleşti, mare bâlci cuzăleşti, mare bâlci cuzăleşti, mare bâlci cu
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cu mare drag!cu mare drag!cu mare drag!cu mare drag!cu mare drag!

Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188
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Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0743/462.582.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând avantajos cen-
tralã termicã pe
gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.

Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - tine-
ret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
SCHIMBURI

Schimb vilã P+E, con-
strucþie 2008, finisatã,
zona Consul - Tenis
Club Atlas, cu aparta-
ment 3 camere ultra-
central, plus diferenþa.
Telefon: 0729/033.903.

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. Telefon:
0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Teren 521 mp intravi-
lan în Gherceºti. Tele-
fon: 0771/498.497.
Închiriez teren pen-
tru parcare maºini
sau centru vânzãri
sau G.P.L. Telefon:
0722/ 943.220; 0755/
139.772.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Închiriez spaþiu co-
mercial 148 mp la de-
misol pretabil bar, dis-
cotecã, casino, bi-
rouri. Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.

P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdini-
þã copii. Telefon:
0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, parter,
acces bilateral, pre-
tabil firmã. Telefon:
0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.

Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.
MATRIMONIALE
Caut o doamnã vãdu-
vã  cu permis auto cu
maºinã sau fãrã, plãcu-
tã fizic, maxim 55 ani.
Telefon: 0253/285.145;
0762/278.639; 0351/
430.880.

DIVERSE
Pensionar singur caut
familie pentru întreþine-
re la þarã. Telefon:
0762/603.748.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon:
0351/423.493.

Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon. 0764/568.897.
0751/ 911.417.

DECESE
FAMILIA Taslicã ºi
Crãciunescu, regretã
cu durere trecerea în
nefiinþã a colegului ºi
prietenului lor BIÞU
ION ºi transmite con-
doleanþe sincere fa-
miliei îndoliate.
COMEMORÃRI

Pios omagiu la împli-
nirea a 4 ani de la
despãrþirea de soþul,

tatãl ºi bunicul ing.
IULIAN ªERBÃNESCU.
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Dupã mai “grãbitele” între-
ceri din Germania, Franþa,
Anglia ºi Spania, astãzi va porni
la drum ºi Serie A, celãlalt nume
de top al campionatelor de pe
“Bãtrânul continent”. Privilegiul
de a deschide balul le revine
nou-promovatei Verona ºi
Milanului, adversare pe “Bente-
godi” de la ora 19:00.

O triplã istoricã
pentru Juve?

Sosirea lui Antonio Conte
(foto) pe banca lui Juventus în
2011 a schimbat total polul de
putere în Serie A. Fostul cãpitan
al „bianconerilor” a format în
doar doi ani o echipã aproape
invincibilã, care a dominat cu
autoritate Serie A. Iar întrebarea
care prefaþeazã cel mai bine
debutul noului sezon este: cine
o bate pe Juve?

Rãspunsul pare simplu!
Campioana este destul de
greu de învins, mai ales cã
ºi-a ameliorat serios punctul
slab din sezoanele preceden-
te – atacul. Cu doar nouã
milioane de euro, Juve a
reuºit sã-i aducã la Torino
pe Carlos Tevez de la
Manchester City ºi Fernando
Llorente de la Athletic
Bilbao. Un upgrade serios
faþã de cuplul Matri-Quagli-
arella, folosit de Conte în
sezonul trecut. Iar Conte nu
poate fi decât mulþumit.
Poate deveni primul antrenor
din istoria lui Juventus care
reuºeºte sã câºtige trei
titluri la rând, o performanþã
pe care „Bãtrâna Doamnã“
nu a reuºit-o nici mãcar
atunci când îi avea în echipã
pe Boniperti, Platini sau
Zidane. Însuºi Conte a
pierdut de douã ori ºansa de
a reuºi tripla. „E clar cã ne
gândim la titlu, vrem sã
facem aceastã performanþã”,
a recunoscut ºi tehnicianul
„bianconerilor”.

Napoli,
în schimbare

Deºi casele de pariuri o
dau pe AC Milan ca favoritã
numãrul 2, presa din “Ciz-

Ultima, dar nu ºi cea de pe urmã!

Revine ºi Serie ARevine ºi Serie ARevine ºi Serie ARevine ºi Serie ARevine ºi Serie A
Prezentarea principalelor favorite

ETAPA I

Sâmbãtã: Verona – Milan, Sam-
pdoria – Juventus;

Duminicã: Inter – Genoa, Ca-
gliari – Atalanta, Lazio – Udinese, Li-
vorno – Roma, Napoli – Bologna,
Parma – Chievo, Torino – Sassolo;

Luni: Fiorentina – Catania.
Transmisiile directe,

în programul pe week-end.

TOP 10 TRANSFERURI
1. Gonzalo Higuain (Real Madrid – Napoli) 37.000.000 euro

2. Kevin Strootman (PSV / Roma) 16.500.000

3. Mario Gomez (Bayern / Fiorentina) 15.500.000

4. Mehdi Benatia (Udinese / Roma) 13.500.000

5. Angello Ogbonna (Torino / Juventus) 13.000.000

6. Raul Albiol (Real Madrid – Napoli) 12.000.000

7. Dries Mertens (PSV / Napoli) 10.000.000

8. Jose Callejon (Real Madrid – Napoli)  9.500.000

9. Carlos Tevez (Man. City / Juventus)  9.000.000

10. Josep Ilicici (Palermo / Fiorentina)  9.000.000

TOP 10 JUCÃTORI PLECAÞI DIN SERIE A
1. Edinson Cavani (Napoli / PSG) 64.500.000 euro

2. Marquinhos (Roma / PSG) 31.400.000

3. Stevan Jovetici (Fiorentina / Man. City) 26.000.000

4. Pablo Osvaldo (Roma / Southampton) 15.100.000

5. Bojan Krkic (Roma / Barcelona) 13.000.000

6. Emanuele Giaccherini (Juventus / Sunderland) 7.500.000

7. Alejandro Gomez (Catania – Metalist H.) 7.000.000

8. Maarten Stekelenburg (Roma / Fulham) 5.600.000

9. Andreas Granqvist (Genoa / Krasnodar) 5.000.000

10. Dorlan Pabon (Parma / Monterrey) 4.830.000

mã” e de altã pãrere. Jurna-
liºtii italieni o vãd pe Napoli
ca principalã contracandidatã
a „Bãtrânei Doamne“ la Il
Scudetto, dupã ce napoletanii
au încheiat fãrã prea mari
probleme pe locul secund în
sezonul trecut. Totuºi,
tranziþia de la modulul 3-5-2
al lui Walter Mazzarri la cel
4-2-3-1 al lui Rafael Benitez
va avea nevoie de timp
pentru a da randamentul
scontat. Mai ales cã Benitez
ºi-a pierdut principala gurã
de foc, Edinson Cavani, care
a plecat pe 64,5 milioane de
euro la PSG! Însã patronul
Aurelio de Laurentiis s-a
asigurat cã managerul
spaniol, plecat cu scandal de
la Chelsea, va avea fondurile
necesare reconstrucþiei. Iar
Real Madrid a fost principa-
lul partener de afaceri al
napoletanilor în aceastã varã.
58 de milioane de euro au
luat drumul „Bernabeului”
pentru Higuain, Callejon ºi
Raul Albiol. În plus, Benitez
a apelat ºi la latura sentimen-
talã, aducându-l împrumut pe
fostul sãu elev, Pepe Reina,
de la Liverpool. „Avem niºte
tifosi speciali ºi cred cã vom
face lucruri mari împreunã“,
e de pãrere Benitez înaintea
revenirii sale în Serie A,
pricinuitã de partida de
duminicã cu Bologna.

Milan ºi Inter,
în regres

Însã unde se situeazã
rivalele milaneze? Cele douã
formaþii de tradiþie care
împart acelaºi stadion nu ºi-
au gãsit ritmul în ultimele
douã sezoane din cauza unei
probleme comune: criza
financiarã. Iar nici în aceastã
varã lucrurile nu s-au schim-
bat prea mult. AC Milan a
mizat pe continuitate, rãmâ-
nând cu Allegri pe bancã, însã
nu a transferat jucãtori decât
de 15 milioane de euro. E
greu de crezut cã tinerii
Saponara, Poli sau Vergara se
pot impune atât de repede la o
echipã cu pretenþiile „diavoli-
lor”. Poate mai rãu stã
Interul. Preluatã de Mazzarri,
care a implementat deja un
sistem 3-5-2, echipa milanezã
se zbate sã prindã din nou
cupele europene. Nici
„nerrazzurri” nu au fãcut
transferuri importante, cel
mai scump jucãtor adus pe
„Meazza” fiind atacantul
Ishak Belfodil de la Parma
(7,5 milioane). Însã vânzarea
clubului cãtre indonezianul
Erick Thohir, analizatã pe larg
în presa italianã ºi care are
ºanse de peste 50 la sutã sã
se facã, ar putea aduce o
gurã de oxigen unei echipe
care nu se regãseºte.

Fiorentina
ºi Roma,
out-sidere
periculoase

Dupã ce a fost preluatã
de Vincenzo Montella,
Fiorentina a crescut enorm.
A terminat pe patru în
sezonul trecut, pierzând în
ultimele minute ale campio-
natului podiumul. Dar
formaþia „viola” s-a repliat
excelent în intersezon! I-a
achiziþionat pe Mario
Gomez (15,5 milioane
euro) de la Bayern ºi pe
Josep Ilicici (9 milioane) de
la Palermo. ªi ameninþã din
nou locurile fruntaºe, fiind
consideratã o echipã cu

ºanse mari la podium.
ªi Roma a investit serios în

varã! I-a adus pe cãpitanul
naþionalei Olandei, mijlocaºul
Kevin Strootman (16,5
milioane) de la PSV, pe
fundaºul marocan Mehdi
Benatia (13 milioane) de la
Udinese ºi pe ivorianul
Gervinho (8 milioane) de la
Arsenal, romanii având ca
obiectiv o clasare în primele
trei echipe în acest sezon.

342,5 milioane de euro au
cheltuit cele 20 de cluburi din
Serie A pe transferuri în
aceastã varã, fiind devansate
doar de echipele din Anglia,
cu 488,6 milioane.

Nouã români
în Seria A,
record în ultimul
deceniu!
Doar doi
pornesc însã
favoriþi sã fie
titulari

Liga 1 a înregistrat un
adevãrat exod de jucãtori în
ultimul sezon spre Vestul
Europei. Dupã ce Nistor ºi
Gãman au dus numãrul
stranierilor din Ligue 1 la opt,
Nica, Alexe ºi Alibec au urcat
numãrul românilor din Serie A
la nouã la startul noului an

competiþional! Un record
pentru ultima decadã, în care
jucãtorii români nu au mai
fost atât de cãutaþi. Însã care
sunt ºansele stranierilor sã
prindã un loc de titular în
prima etapã din liga italianã?

Conform echipelor-tip
anunþate de „Gazzetta dello
Sport” ºi „Corriere dello
Sport”, doar doi dintre cei
nouã români din Serie A sunt
siguri de posturile de titulari.
Este vorba despre ªtefan
Radu la Lazio, acolo unde
este ºi vicecãpitan, ºi de
Constantin Nica la Atalanta,
jucãtor care s-a adaptat cel
mai bine la rigorile fotbalului
italian ºi care l-a convins pe
antrenorul Stefano Colantuo-
no. Tot presa italianã a notat
cã Adrian Stoian ºi Paul Papp
vor fi rezerve la Chievo în
mandatul lui Giuseppe Sanni-
no, în timp ce Alibec (Bolog-
na) sau Alexe (Sassuolo) au
ºanse minime sã prindã
fluierul de start în teren în
week-end. ªi Bogdan Lobonþ
(Roma) a pierdut lupta pentru
titularizare cu Morgan de
Sanctis, portar adus în
aceastã varã de Roma de la
Napoli.

În schimb, lucrurile stau
chiar mai rãu pentru Cristi
Chivu sau Gabriel Torje.
Fundaºul de 32 de ani al
Interului, care oricum nu era
pe placul antrenorului Walter
Mazzarri, s-a reaccidentat la
degetul mic al piciorului drept
ºi s-a operat din nou în
aceastã sãptãmânã, urmând
sã stea pe tuºã cel puþin o
lunã. Iar Torje, care nu este
dorit de antrenorul Francesco
Guidolin la Udinese, îºi cautã
echipã, Hamburg, Schalke,
QPR sau Bologna anunþându-
se interesate de transferul
mijlocaºului de 23 de ani.

România se aflã pe locul
zece în topul celor mai mulþi
stranieri din Serie A, dupã
Argentina (46), Brazilia
(42), Uruguay (20), Serbia
(13), Spania (12), Croaþia
(11), Franþa (11), Elveþia
(10) ºi Columbia (10).
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BUNDESLIGA – ETAPA A III-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Dortmund – Werder;
Sâmbãtã: Bayern – Nurnberg, Leverkusen – M’gladbach, Hannover – Schalke,

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

LIGUE 1 – ETAPA A III-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Monaco – Toulouse;
Sâmbãtã: Valenciennes – Marseille, Bordeaux – Bastia, Evian TG – Rennes,

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

PRIMERA DIVISION – ETAPA A II-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Getafe – Almeria, Bilbao – Osasuna;
Sâmbãtã: Elche – Sociedad, Espanyol – Valencia; Villarreal – Valladolid;
Duminicã: Atletico – Rayo, Levante – Sevilla, Malaga – Barcelona, Betis –

Celta;
Luni: Granada – Real Madrid.
1. Barcelona 3 11. Espanyol 1
2. Rayo 3 12. Almeria 0
3. Atletico 3 13. Betis 0
4. Sociedad 3 14. Osasuna 0
5. Villarreal 3 15. Valladolid 0
6. Bilbao 3 16. Malaga 0
7. Granada 3 17. Sevilla 0
8. Real M. 3 18. Getafe 0
9. Valencia 3 19. Elche 0
10. Celta 1 20. Levante 0

PREMIER LEAGUE – ETAPA A II-A

Sâmbãtã: Fulham – Arsenal, Everton – West Brom, Hull – Norwich, Newcastle
– West Ham, Southampton – Sunderland, Stoke – Crystal P., Aston V. – Liverpool;

Duminicã: Cardiff – Man. City, Tottenham – Swansea;
Luni: Man. United – Chelsea.
Partida Chelsea – Aston Villa (2-1), în devans din etapa a III-a, s-a jucat miercuri,

deoarece formaþia londonezã va disputa vinerea viitoare Supercupa Europei, con-
tra lui Bayern Munchen.

1. Chelsea 6 11. Norwich 1
2. Man. City 3 12. Crystal P. 0
3. Man. United 3 13. Stoke 0
4. West Ham 3 14. Sunderland 0
5. Aston V. 3 15. West Brom 0
6. Fulham 3 16. Arsenal 0
7. Liverpool 3 17. Cardiff 0
8. Southampton 3 18. Hull 0
9. Tottenham 3 19. Swansea 0
10. Everton 1 20. Newcastle 0

Tenismanul Victor Hãnescu îl va întâlni pe argenti-
nianul Leonardo Mayer, iar Adrian Ungur va juca îm-
potriva francezului Gael Monfils, în primul tur de la US
Open, conform tragerii la sorþi. Hãnescu, locul 54 ATP,
ºi Mayer, numãrul 81 mondial, s-au mai întâlnit o datã,
în 2007, în finala turneului challenger de la Graz, meci
câºtigat de român, cu scorul de 7-6 (4), 6-2. Ungur,
locul 106 ATP, ºi Monfils, poziþia 43 în terarhia mon-
dialã, nu au mai fost adversari pânã în prezent. La fe-
minin, Irina Begu (74 WTA) va juca împotriva Ursulei
Radwanska (34 WTA), pe care a învins-o anul trecut,

Sâmbãtã

Digi Sport 1
12:00, 15:00 – FORMULA 1 – An-

trenamente 3 ºi calificãri Marele Premiu
al Belgiei (Spa Francorchamps) / 16:45
– CURSE DE MAªINI – MP al Belgiei:
GP2, cursa 1 / 18:20 – CURSE DE
MAªINI – MP al Belgiei: GP3, cursa 1 /
19:00, 21:30 – FOTBAL – Liga I: Cea-
hlãul – Oþelul, Gaz Metan – Steaua /
0:30 – FOTBAL – Campionatul Brazi-
liei: Flamengo – Gremio.

Digi Sport 2
10:00, 13:30 – MOTO GP – Antre-

namente 3 ºi 4 Marele Premiu al Cehiei
(Brno) / 17:15 – MOTO GP – Red Bull
Rookies Cup (Cehia): cursa 1 / 19:00,
21:45 – FOTBAL – Campionatul Ita-
liei: Verona – Milan, Sampdoria – Ju-
ventus.

Digi Sport 3
18:00 – FOTBAL – Campionatul

Franþei: Valenciennes – Marseille /
20:00, 22:00 – FOTBAL – Campiona-
tul Spaniei: Elche – Sociedad, Espany-
ol – Valencia.

Dolce Sport 1
19:00, 21:45 – FOTBAL – Campio-

natul Italiei: Verona – Milan, Sampdoria
– Juventus.

Dolce Sport 2
18:00 – FOTBAL – Campionatul

Franþei: Valenciennes – Marseille /
22:00 – TENIS (F) – Turneul de la New
Heaven: semifinale.

Sport.ro
10:35 – RUGBY – Four Nations

2013: Noua Zeelandã – Australia / 21:30
– FOTBAL – Campionatul Poloniei:
Legia Varºovia – Lechia Gdansk.

GSP TV
12:30 – FOTBAL – Campionatul

Rusiei: Dinamo Moscova – Zenit /
14:15, 17:00 – FOTBAL – Liga secun-
dã englezã: Bolton – QPR, Ipswich –
Leeds / 5:00 – BOX – Titlul mondial la
categoria panã: Abner Mares – Jhonny
Gonzales.

TVR 2
10:00 – RUGBY – Super Liga Naþio-

nalã, play-off, meci retur: Steaua – ªtiin-
þa Baia Mare.

Eurosport
10:30 – SNOOKER – Circuitul Eu-

ropean de la Furth (Germania): etapa a
II-a / 12:30 – SÃRITURI CU SCHIURI-
LE – Marele Premiu de varã de la Haku-
ba (Japonia) / 14:15 – SNOOKER – CE
de la Furth: etapa a II-a / 19:45 – CI-
CLISM – Turul Spaniei: etapa I / 22:00
– CICLISM – Challenge-ul Pro (SUA).

Eurosport 2
9:30 – FOTBAL AUSTRALIAN:

Geelong Cats – Sydney Swans / 13:15
– CAIAC-CANOE – Cupa Mondialã la
slalom / 14:45 – HOCHEI PE IARBÃ –
Campionatul European feminin de la An-
werp (Belgia): finala pentru locul 3 /
16:30, 19:30 – FOTBAL – Campiona-
tul Germaniei: Bayern Munchen – Nun-
berg, Hertha – Hamburg / 21:30 – SNO-
OKER – CE de la Furth: etapa a II-a /
22:00 – BOX – Titlul mondial la femi-
nin: I. Menzer – G. Dailydaite.

Duminicã

Digi Sport 1
10:25 – CURSE DE MAªINI – MP

al Belgiei: GP3, cursa 2 / 11:35 – CURSE
DE MAªINI – MP al Belgiei: GP2, cursa
2 / 12:45 – CURSE DE MAªINI: Por-
sche Supercup (Belgia) / 15:00 – FOR-
MULA 1 – Cursa Marele Premiu al Bel-
giei (Spa Francorchamps) / 17:30, 19:30
– FOTBAL – Liga I: FC Botoºani – FC
Vaslui, Astra – Petrolul / 22:00 – FOT-
BAL – Campionatul Spaniei: Malaga –
Barcelona.

Digi Sport 2
10:00 – MOTO GP – Încãlziri Mare-

le Premiu al Cehiei (Brno) / 12:15 –
MOTO GP – Cursa MP al Cehiei / 17:15
– MOTO GP – Red Bull Rookies Cup
(Cehia): cursa 2 / 18:00 – FOTBAL –
Campionatul Franþei: Ajaccio – Nice /
20:00, 22:00 – FOTBAL – Campiona-

tul Spaniei: Atl. Madrid – Rayo, Levan-
te – Sevilla.

Digi Sport 3
15:00 – FOTBAL – Campionatul

Franþei: Lille – St. Etienne / 19:00, 21:45
– FOTBAL – Campionatul Italiei: Inter
– Genoa, Napoli – Bologna.

Dolce Sport 1
15:00 – FOTBAL – Campionatul

Franþei: Lille – St. Etienne / 19:00 –
FOTBAL – Liga I: Concordia – Pandu-
rii / 21:45 – FOTBAL – Campionatul
Italiei: Lazio – Udinese.

Dolce Sport 2
18:00, 22:00 – FOTBAL – Campio-

natul Franþei: Ajaccio – Nice, Nantes –
Paris SG.

GSP TV
15:15 – FOTBAL – Liga secundã

englezã: Watford – Not. Forest / 19:00
– FOTBAL – Campionatul Rusiei: Ku-
ban Krasnodar – Ural / 0:00, 2:30 –
FOTBAL – Campionatul SUA: Chivas
USA – NY Red Bulls, New England –
Philadelphia.

Eurosport
10:30 – CURSE DE MAªINI – MP

al Belgiei: GP3, cursa 2 / 11:00 – SNOO-
KER – Circuitul European de la Furth
(Germania): optimi de finalã / 12:45 –
CURSE DE MAªINI: Porsche Super-
cup (Belgia) / 14:00 – SNOOKER – CE
de la Furth: sferturi de finalã / 16:30 –
CICLISM – Clasica Vattenfall (Ham-
burg): etapa a II-a / 17:45 – CICLISM –
Turul Spaniei: semifinale / 19:00, 21:00
–SNOOKER – CE de la Furth: semifina-
le ºi finala / 23:00 – CICLISM – Chal-
lenge-ul Pro (SUA).

Eurosport 2
13:00 – CAIAC-CANOE – Cupa

Mondialã la slalom / 14:45 – HOCHEI
PE IARBÃ – Campionatul European
masculin de la Anwerp (Belgia): finala
pentru locul 3 / 16:30, 18:30 – FOT-
BAL – Campionatul Germaniei: Braun-
schweig – Frankfurt, Augsburg – Stut-
tgart / 21:30 – CICLISM – Challenge-
ul Pro (SUA).

Adversar redutabil pentru Piþurcã în 10 septembrie

Fatih Terim, noul selecþioner al Turciei: “Ne vom lupta pânã
în ultimul moment pentru calificarea la Cupa Mondialã”

Legendarul tehnician al lui Galata-
saray, Fatih Terim, a acceptat, joi sea-
rã, sã preia ºi postul de selecþioner al
Turciei, pe care o va conduce în ulti-
mele patru meciuri din preliminariile
Cupei Mondiale din 2014. Postul rã-
mãsese vacant dupã plecarea lui Ab-
dullah Avci, care a demisionat, marþi,
din cauza divergenþelor cu conducã-
torii Federaþiei în privinþa evoluþiei
naþionalei “Semilunei”, aflatã pe lo-
cul 4, cu 7 puncte, în grupa prelimina-
rã D, în spatele Olandei (18), Ungariei
(11) ºi României (10). Din aceastã gru-
pã mai fac parte Estonia (6p) ºi An-
dorra (0p)

Dupã semnarea contractului, cel
supranumit “Împãratul” a declarat cã
prima reprezentativã pregãtitã de el se
va lupta pânã în ultimul moment pen-

tru calificare. “Când este vorba de
þarã, de drapel ºi de echipa naþionalã,
trebuie sã fim la datorie. Peste 15 zile
vom avea un meci. Atunci, în canto-
nament, se vor discuta multe ºi vom
rãspunde la întrebãri. Þara noastrã tre-
buie sã se uneascã în jurul fotbalului.
Eu nu sunt strãin de echipa naþionalã.
Dimpotrivã, sunt printre cei mai expe-
rimentaþi de aici. ªi le mulþumesc celor
de la clubul meu pentru cã au fost de
ajutor. Succesele nu vin singure. Toatã
þara trebuie sã se uneascã ºi sã ne
ajute. Vom duce echipa naþionalã acolo
unde meritã sã fie. Pânã în luna mai
vom construi. Vom pune diagnostice
ºi vom începe tratamentele. Ne vom
lupta pânã în ultimul moment pentru
calificarea la Cupa Mondialã”, a spus
Terim, conform ajansspor.com.

În vârstã de 59 ani, Fatih Terim a
mai pregãtit selecþionata Turciei în
perioadele 1993-1996 ºi 2005-2009 ºi a
reuºit sã o conducã în semifinalele
Euro 2008, unde a fost eliminatã de
Germania (2-3).

Primul meci oficial al lui Terim va fi
în 6 septembrie, contra Andorrei, pe
teren propriu, urmând ca peste patru
zile Turcia sã joace pe Arena Naþiona-
lã. În toamna anului trecut, la Istan-
bul, naþionala lui Piþurcã s-a impus cu
1-0, graþie reuºitei semnate de Gicu
Grozav.

La CM se calificã prima clasatã din
grupã, urmând ca locul secund sã
suþinã, cel mai probabil, un baraj (în
play-off acced 8 din cele 9 reprezena-
tive clasate pe locurile secunde în gru-
pele de calificare).

Ungur – Monfils în prima rundã la US Open
tot pe ciment, la Taºkent. Monica Niculescu (42 WTA)
o va înfrunta pe Galina Voskoboeva (Kazahstan, 78
WTA), aceasta câºtigând singura întâlnire directã, pe
ciment, acum doi ani. Alexandra Dulgheru (215 WTA)
va juca în primul tur cu Varvara Lepcenko (SUA, 35
WTA). Sorana Cârstea (cap de serie 19) ºi Alexandra
Cadanþu s-ar putea întâlni în turul secund, cele douã
urmând sã joace cu adversare venite din calificãri în
runda inauguralã. Cea mai bine clasatã româncã în ie-
rarhia mondialã, Simona Halep (21 WTA) o va întâlni
pe britanica Heather Watson (77 WTA).

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
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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 VI-a
Meciurile Săgeata Năvodari – Viitorul şi FC Braşov – ACS Poli şi

Dinamo – „U” Cluj s-au jucat aseară.

Astăzi
Ceahlăul – Oţelul – ora 19 (Digisport 1)
Gaz Metan – Steaua – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică
FC Botoşani – FC Vaslui – ora 17.30 (Dolcesport 1)
Astra Giurgiu – Petrolul – ora 19.30 (Digisport 1)

Luni
Concordia – Pandurii – ora 19 (Dolcesport 1)
CFR Cluj – Corona Braşov – ora 19.30 (Digisport 1)

Parcursul impecabil al echipelor româneşti din
Europa League s-a încheiat în prima manşă a play-
off-ului, când toate cele 3 formaţii, neînvinse până
acum, au pierdut şi au şanse infime de a intra în
grupe. Seara dezastruoasă a început cu eşecul As-
trei la Haifa, unde doar Lung junior a redus propor-
ţiile scorului, apărând un penalty şi alte mingi difi-
cile. Pandurii au rezistat doar până la pauză la ace-
laşi nivel cu Braga, fosta finalistă de acum 2 ani
făcând diferenţa prin atacantul dorit de Steaua şi

CFR, Yazalde. Pustai speră într-un miracol precum
cel de la Tel Aviv, însă pe „Stânca” de la Braga va fi
mult mai greu. Petrolul a pus bomboana pe coliva
reprezentării româneşti în Europa League. După o
repriză în care nu a călcat în careul galezilor lui
Laudrup, echipa lui Contra avea handicap de 3 go-
luri, iar după pauză gazdele nu s-.au oprit. Grozav a
avut execuţia serii, o foarfecă de senzaţie, dar care
nu a şters ruşinea suferită de „lupii galbeni” în faţa
deţinătoarei Cupei Ligii Angliei.

Maccabi Haifa (Isr) – ASTRA
GIURGIU 2-0 (Rayo 30, Turge-
man 61), PANDURII TG. JIU –
Sporting Braga (Por) 0-1 (Yazal-
de 51), Swansea City (Ang) –
PETROLUL PLOIEŞTI 5-1
(Routledge 14, 25, Mic hu 22,
Bony 58, Pozuelo 70 / Grozav 87).
Celelalte rezultate consemnate joi:
FK Aktobe (Kaz) – Dinamo Kiev
(Ucr) 2-3, Qarabag Agdam (Azb)
– Eintracht Frankfurt (Ger) 0-2,
Kuban Krasnodar (Rus) – Feye-
noord Rotterdam (Ola) 1-0 (La
formaţia gazdă, pregătită de Do-
rinel Munteanu, Gigel Bucur a
fost titular, evoluând până în mi-
nutul 86), Dinamo Tbilisi (Geo)
– Tottenham Hotspur (Ang) 0-5
(La învinşi, Dorin Goga a intrat
pe teren în minutul 82), FK Ja-
blonec (Ceh) – Betis Sevilla (Spa)
1-2, Atromitos Atena (Gre) – AZ
Alkmaar (Ola) 1-3,  FC Minsk
(Blr) – Standard Liege (Bel) 0-2,

Molde FK (Nor) – Rubin Kazan
(Rus) 0-2, FC Sankt Gallen (Elv)
– Spartak Moscova (Rus) 1-1,
Esbjerg FB (Dan) – FC Saint Etien-
ne (Fra) 4-3 (Bănel Nicoliţă a fost
rezervă la formaţia din Hexagon),
Nomme Kalju (Est) – Dnepr Dne-
propetrovsk (Ucr) 1-3, FC Sal-
zburg (Aus) – Zalgiris Vilnius (Lit)
5-0, KS Kukesi (Alb) – Trab-
zonspor (Tur) 0-2, IF Elfsborg
(Sue) – FC Nordsjaelland (Dan)
1-1, Tromso IL (Nor) – Beşiktaş
Istanbul (Tur) 2-1, Apollon Limas-
sol (Cip) – OGC Nice (Fra) 2-0
(La gazde, Ovidiu Dănănae a bifat
toate minutele), FH Hafnarfjardar
(Isl) – KRC Genk (Bel) 0-2, HNK
Rijeka (Cro) – VfB Stuttgart (Ger)
2-1 (La vizitatori, Alexandru Ma-
xim a jucat începând cu minutul
69), Vojvodina Novi Sad (Srb) –
Sheriff Tiraspol (Mol) 1-1, Parti-
zan Belgrad (Srb) – FC Thun (Elv)
1-0, Cernomoreţ Odesa (Ucr) –

Skenderbeu Korce (Alb) 1-0, Zul-
te Waragem (Bel) – APOEL Nico-
sia (Cip) 1-1, Udinese Calcio (Ita)
– Slovan Liberec (Ceh) 1-3 (For-
maţia italiană nu a contat pe Ga-
briel Torje, ex-dinamovistul nefi-
ind inclus pe lista UEFA), Gras-
shopper Zurich (Elv) – AC Fio-
rentina (I ta) 1-2,  Rapid Viena
(Aus) – Dila Gori (Geo) 1-0, Es-
toril Praia (Por) – FC Pasching
(Aus) 2-0, FC Sevilla (Spa) –
Slask Wroclaw (Pol) 4-1, (Raul
Rusescu nu a făcut parte din lo-
tul învingătorilor). Mac cabi Tel
Aviv (Isr) este calificată din ofi-
ciu, deoarece adversara sa, PAOK
Salonic (Gre), a fost avansată în
play-off-ul Ligii Campionilor,
după ce UEFA a exlus-o din com-
petiţie pe Metalist Harkov (Ucr),
găsită vinovată de a fi trucat o
partidă din competiţia internă.

Returul, săptămâna viitoare, în
29 august.

Rezultatele din turul play-off-ului

Începe Liga a IV-a Dolj
În acest week-end debutează o nouă ediţie a Ligii a

IV-a Dolj, însă nu cu tabloul complet, întrucât două
meciuri sunt amânate. Astfel, echipa-satelit a CS Uni-
versitatea Craiova a solicitat un răgaz pentru a se orga-
niza şi va lua startul mai târziu, reprogramându-şi me-
ciul din prima etapă, cu Şcoala de Fotbal Gică Popes-
cu. De asemenea, unul dintre derby-urile seriei, Pro-
meteu Craiova – Dunărea Calafat, a fost amânat, deoa-
rece „pompierii” sunt angajaţi într-o altă competiţie.
Noutăţile le reprezintă formaţiile promovate din Liga a
V-a, Avocaţii Craiova, Vânătorul Desa şi Victoria Cela-
ru, cât şi două echipe invitate să participe pentru a se
completa seria, Dunărea Bistreţ şi Danubius Bechet,

care au dovedit că întrunesc condiţiile de participare.
Meciurile programate duminică, de la ora 12, sunt: Vic-
toria Celaru – CSO Filiaşi (Ed. Constantinescu – C.
Nicola, A. Stanciu; N. Tilihoi, O. Pădureanu), Unirea
Leamna – Danubius Bechet (A. Peşu – P. Barbu, F.
Obogeanu; F. Ion), Vânătorul Desa – Dunărea Bistreţ
(V. Flueran – R. Tudor, C. Vlad; A. Ilie), Avocaţii Cra-
iova – CS Işalniţa (stadion: „Tineretului”, C. Iacob – I.
Vieriu, L. Dira; I. Dunitrică), Viitorul Cârcea – Recolta
Ostroveni (I. Fugaru – R. Popa, M. Barbu; I. Velea),
Amaradia Melineşti – Progresul Segarcea (C. Dan – B.
Caraghin, A. Bădici; D. Busuioc). Meciurile echipelor
de juniori se dispută de la ora 10.

Clubul Viitorul Ştiinţa Craiova or-
ganizează în perioada 24-26 august,
ediţia a doua a Cupei „Ion Oblemen-
co”, pentru copii născuţi în 1999, la
care vor participa, pe lângă echipa
gazdă, formaţiile Academiei „Gheor-

Participare selectă la Cupa „Ion Oblemenco” pentru copii
ghe Hagi”, Dinamo Bucureşti şi Poli
Timişoara. Se va juca pe sistemul „fie-
care cu fiecare”, iar premierea va fi
făcută de foşti jucători ai Universităţii
Craiova. Programul meciurilor: mâi-
ne, ora 9: Viitorul Ştiinţa – Dinamo şi

de la ora 10.45 – Poli – Academia Hagi,
duminică, ora 9, Academia Hagi – Di-
namo şi de la ora 10.45, Viitorul Ştiin-
ţa Poli Timişoara, iar luni, de la ora 9,
Dinamo – Poli Timişoara şi de la 10.45,
Viitorul Ştiinţa – Academia Hagi.
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